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BAB 1V 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 
A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Produk Multimedia Interaktif bermuatan Lembar Kerja Siswa untuk siswa 

kelas IV Sekolah Dasar untuk meningkatkan pemahaman pengurangan risiko 

bencana dan sikap peduli lingkungan dikembangkan dengan model pengembangan 

Borg dan Gall. Pengembangan tersebut yaitu : 1) Studi Pendahuluan; 2) 

Perencanaan; dan 3) Pengembangan dan uji coba produk. Berikut penjelasan dari 

ketiga langkah tersebut. 

1. Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan awal di lapangan 

dan mengetahui seberapa besar kebutuhan produk multimedia dibutuhkan. Studi 

pendahuluan dilakukan dengan kegiatan observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Kegiatan observasi dilaksanakan selama bulan Oktober 2017 pada 

Sekolah Dasar di Kawasan Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta 

dengan kategori Sekolah Siaga Bencana Merapi. Berdasarkan data dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 12 sekolah dasar yang 

termasuk kategori sekolah siaga bencana di Kecamatan Cangkringan, yaitu SDN 

Kiyaran 1, SDN Kiyaran 2, SDN Gungan, SDN Kepuharjo, SDN Umbulharjo 1, 

SDN Umbulharjo, SDN Cancangan, SDN Bronggang Baru, SDN Bronggang, 

SD Muhammadiyah Cepitsari, SDN Glagaharjo, dan SDN Srunen. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran proses yang ingin dicapai pada kegiatan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bagaimana proses 
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pembelajaran yang dilaksanakan, materi pembelajaran, serta media 

pembelajaran yang selama ini digunakan untuk pembelajaran pengurangan 

risiko bencana dan sikap peduli lingkungan. 

 Sebagai sekolah siaga bencana, pembelajaran pengurangan risiko bencana 

belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini tampak pada integrasi materi 

pengurangan risiko bencana ke dalam mata pelajaran yang belum terlihat pada 

Rencana Program Pembelajaran (RPP). Selama observasi di kelas IV pada 

Sekolah Dasar Siaga Bencana di Kecamatan Cangkringan, juga tampak kegiatan 

pembelajaran yang mengarah pada materi pengurangan risiko bencana belum 

terintegrasikan dalam proses pembelajaran. Observasi yang dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2017 bertepatan dengan pembelajaran Tema Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup. Materi yang terdapat dalam tema tersebut sebenarnya dapat 

memberikan kesempatan bagi guru untuk mengitegrasikan materi pengurangan 

risiko bencana dan mengembangkan sikap peduli terhadap makhluk hidup. Akan 

tetapi pada pelaksanaannya tidak demikian. Sloganisasi pembelajaran 

kebencanaan juga masih minim terpasang pada area-are publik. Selain materi 

pembelajaran pengurangan risiko bencana yang belum diintegrasikan dalam 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran pada kelas IV yang seharusnya 

dapat dijadikan sebagai pendukung pembelajaran juga belum dapat 

dimaksimalkan. 

 Fasilitas sekolah berupa LCD atau laboratorium komputer belum 

dipergunakan sebagaimana mestinya. Padahal sumber daya gurunya mampu 

untuk mengoperasikan. Tidak adanya media pembelajaran yang memberikan 
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ruang interaktif bagi siswa untuk terlibat langsung selama proses pembelajaran 

dan keberanian guru untuk memulai pembelajaran berbasis multimedia 

disinyalir menjadi penyebab utama  pembelajaran berbasis multimedia belum 

dimaksimalkan. Data temuan observasi menunjukkan perlunya pemahaman 

bahwa mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana sangat diperlukan 

mengingat kondisi lingkungan sekitar yang berada di kawasan rawan bencana. 

Perlunya media pembelajaran yang dapat mengoptimalisasikan kemampuan 

sumber daya siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

 Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru kelas IV, 

menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan Kurikulum 2013, meskipun 

dengan lama waktu yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya guru 

menemukan berbagai kendala, diantaranya yaitu sistem penilaian, menciptakan 

suasana belajar yang nyaman, serta materi pembelajaran yang kadang cukup 

dangkal, tapi kadang juga terlalu luas.  

 “ Kendala dalam kurikulum 2013 yaitu cangkupan materi yang kadang 
tidak sesuai dengan daerah sekitar, contoh yang diberikan kadang 
terlalu jauh dari kehidupan siswa. Selain itu, kadang materi juga cukup 
dangkal, tapi juga kadang terlalu luas. Guru harus mengembangkan 
materi sendiri, sehingga kadang materi yang berada di lingkungan 
sekitar jadi terabaikan”. (Wawancara Ism, Oktober 2017). 

 
 Sejauh ini pembelajaran yang terkait dengan pengurangan risiko bencana 

hanya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keberadaan 

sumber dan media pembelajaran yang terkait dengan pengurangan risiko 

bencana belum tersedia menjadi penyebab belum terlaksananya integrasi materi 

pembelajaran dengan materi penanggulangan risiko bencana.  
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 “Pembelajaran yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana 
hanya dilakukan ketika ada pengarahan dari BPBD atau pelatihan dari 
kampus-kampus. Sumber belajar dan media yang akan digunakan 
menjadi kendala bagi guru-guru disini”. ( Ism, Oktober 2017). 

  
Media pembelajaran berbantuan komputer, LCD dan proyektor 

sebenarnya tersedia di sekolah. Seyogyanya peralatan tersebut dapat digunakan 

untuk mensiasati kendala-kendala yang dihadapi dalam menyampaikan materi 

atau dalam proses pembelajaran. Keberanian guru untuk menggunakan peralatan 

tersebut perlu didukung multimedia pembelajaran yang iteraktif. Mayoritas guru 

menyetujui multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran materi 

pengurangan risiko bencana dan pengembangan sikap peduli lingkungan. 

“Laboratorium komputer ada, meskipun beberapa komputer ada yang 
rusak. LCD dan proyektor sekolah juga punya. Yang jadi kendala 
materi yang mau disampaikan tidak punya. Padahal kalau 
pembelajarannya dengan tayangan gambar, atau video pasti bisa 
menarik perhatian siswa”. (Wawancara Jwh, Jk, Ism Oktober 2017). 
 

Kondisi seperti ini berdampak pada kurangnya pengetahuan siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana. Hasil lanjutan studi pendahuluan 

pada bulan Juli 2018 melalui instrumen tes menunjukkan pemahaman siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana. Berikut ini hasil tes pemahaman 

siswa terkait materi pengurangan risiko bencana. 

Tabel 20. Perolehan Skor Pemahaman Siswa Ranah Kognitif  
Kriteria Predikat Rentang Banyak (siswa) Persentase(%) 

Sangat Baik A n > 90 15 6,44  
Baik B 80 – 89 43 18,45 

Cukup Baik C  70 – 79 28 12,02 
Kurang D  n < 70 147 63,09 

Tabel 20 menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman siswa terhadap materi 

pengurangan risiko bencana masih belum sepenuhnya baik.  
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Kegiatan studi pendahuluan juga didukung dengan angket kebutuhan. 

Angket ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan siswa akan 

multimedia interaktif bermuatan LKS untuk dapat meningkatkan pemahaman 

pengurangan risiko bencana dan pengembangan sikap peduli terhadap 

lingkungan. Angket kebutuhan ini ditujukan pada 235 siswa kelas IV SDN 

Kiyaran 1, SDN Kiyaran 2, SDN Gungan, SDN Kepuharjo, SDN Umbulharjo 1, 

SDN Umbulharjo, SDN Cancangan, SDN Bronggang Baru, SD Muhammadiyah 

Cepitsari, SDN Glagaharjo, dan SDN Srunen.  

Angket yang digunakan berisi 10 pertanyaan yang harus dijawab siswa. 

Pertanyan tersebut yaitu : 1) Apakah kalian ingin mempelajari lingkungan alam 

di sekitar tempat tinggal kalian? 2) Apakah kalian ingin menjaga kelestarian 

lingkungan alam? 3) Apakah kalian ingin tahu bahaya yang dapat mengancam 

kelestarian lingkungan alam di sekitar kalian? 4) Apakah kalian ingin tahu cara 

mengurangi risiko terjadinya bencana di sekitar tempat tinggal kalian? 5) 

Apakah kalian ingin menggunakan multimedia berbantuan komputer untuk 

mempelajari materi lingkungan dan pengurangan risiko terhadap bencana? 6) 

Apakah belajar materi pelajaran dengan media berbantuan komputer akan lebih 

menarik? 7) Apakah kalian lebih suka belajar sambil melihat gambar-gambar 

yang pendukung materi pelajaran? 8) Apakah kalian lebih suka belajar sambil 

melihat tayangan video yang pendukung materi pelajaran? 9) Apakah kalian 

akan lebih termotivasi untuk belajar apabila menggunakan multimedia 

berbantuan komputer? 10) Apakah kalian senang apabila dapat belajar secara 

mandiri? Berikut ini jawaban siswa terkait pernyataan tersebut.  
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Gambar 8. Diagram Hasil Jawaban Siswa 

Pemilihan multimedia sebagai salah satu upaya untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran mendapatkan respon yang baik. Siswa tertarik untuk 

menggunakan multimedia sebagai sarana mencapai tujuan belajar. Hal ini tentu 

dapat berdampak positif penggunaan multimedia sebagai sarana untuk 

meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan pengembangan 

sikap peduli lingkungan. Kebanyakan siswa menyukai kegiatan pembelajaran 

yang dapat menayangkan gambar-gambar, serta tayangan video. Mereka juga 

menunjukkan ketertarikan yang tinggi apabila pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan multimedia berbantuan komputer.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, tes, dan angket kebutuhan 

menunjukkan bahwa kondisi di lapangan memerlukan media pembelajaran 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko 

bencana dan pengembangan sikap peduli lingkungan. Untuk menjawab 

kebutuhan pada permasalahan di atas, pengembangan multimedia interaktif 
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dengan bantuan komputer dapat dijadikan solusi. Fasilitas komputer sekolah 

yang tersedia merupakan pendukung inovasi pembelajaran berbasis multimedia.  

Setelah melakukan studi pendahuluan dengan kegiatan observasi, 

wawancara, tes, dan pemberian angket kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan 

tahapan selanjutnya. Berikut ini tahapan lanjutan dari studi pendahuluan yang 

dikemukakan oleh Dick&Carey, (2015). 

a. Identifikasi Tujuan Pembelajaran 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran 

IPA sesuai dengan kurikulum 2013. Adapun tujuan pembelajaran Kelas IV 

Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup dengan materi Pengurangan Risiko 

terhadap bencana yang dicapai sebagai berikut. 

1) Melalui multimedia, siswa dapat memahami pengetahuan pengurangan 

risiko bencana dengan benar. 

2) Melalui multimedia, siswa dapat mengembangkan sikap peduli 

terhadap lingkungan dengan tepat. 

b. Analisis Pembelajaran 

  Analisis pembelajaran dilakukan guna menentukan kemampuan yang 

harus dikuasai oleh siswa setelah menggunakan multimedia, agar tujuan dari 

penggunaan multimedia dapat tercapai dengan benar. Kemampuan yang 

harus dikuasai oleh siswa yaitu pengetahuan mengenai bahaya dan bencana, 

pemahaman terhadap konsep utama pengurangan risiko bencana dan 

praktiknya, pengetahuan tindakan dasar keamanan, pengetahuan mekanisme 

bencana dan praktiknya, keterampilan mengatasi, melindungi diri, dan 
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memanajemen diri, serta mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis pembelajaran yang dilakukan 

mencangkup keterampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Keterampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas yang 

ada, berkaitan dengan pembelajaran IPA. Keterampilan yang dikembangkan 

berupa keterampilan dalam membuat peta kawasan rawan bencana, 

keterampilan dalam melakukan langkah-langkah penguranagn risiko 

bencana. Ada pun tugas yang harus dipenuhi adalah membuat poster peduli 

lingkungan, serta mendemonstrasikan proses erupsi gunung api. Selain itu 

beberapa tugas lain yang dimuat dalam multimedia seperti menjodohkan, 

melengkapi teka-teki merupakan tugas yang dapat mendukung 

pengembangan sikap peduli lingkungan siswa. 

c. Analisis Karakteristik Siswa dan Konten Pembelajaran 

Hal yang sering kali dilupakan adalah menganalisis karakteristik siswa. 

Analisis ini membantu penyusunan strategi pembelajaran. Sebagai besar 

siswa di Sekolah Dasar di Sekolah Siaga Bencana Merapi memiliki tipe gaya 

belajar visual, di mana siswa tersebut lebih menitik beratkan ketajaman 

penglihatan ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Artinya, bukti-bukti 

konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu. Siswa dengan gaya belajar visual 

ini lebih suka dengan kegiatan yang menarik misalkan dengan melihat 

tayangan video. Beberapa siswa yang memiliki kecenderungan dalam gaya 

belajar visual tersebut, cenderung pasif dalam mengikut kegiatan 

pembelajaran.  
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Sebagian besar lainnya, siswa lainnya cenderung memiliki gaya belajar 

kinestetik, di mana anak-anak tersebut lebih suka bergerak dan tidak bisa 

tenang ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa dengan gaya belajar 

kinestetik ini lebih suka dengan kegiatan yang menarik mereka misalkan 

dengan kegiatan belajar di luar kelas atau dengan kegiatan pembelajaran 

praktek. Sebagian lainnya memiliki gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil 

tersebut, multimedia yang dikembangkan disesuaikan dengan tujuan dapat 

memfasilitasi gaya belajar siswa. 

Hasil yang diperoleh selama studi pendahuluan menunjukkan 

perkembangan kognitif siswa kelas IV terhadap materi pengurangan risiko 

bencana belum sepenuhnya baik. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 19. 

Pada usia kelas IV, siswa memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Rasa 

ingin tahu terhadap materi pembelajaran dapat difasilitasi dengan multimedia. 

Siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan 

dari aspek perkembangan bahasa, kemampuan tata bahasa siswa yang telah 

mengalami kemajuan dapat mempermudah siswa dalam menggunakan dan 

memahami materi yang terdapat dalam multimedia.  

Karakterisitik siswa dari segi moral tampak bahwa pada usia 10 tahun 

ke atas siswa mulai dapat memahami konsekuensi dari perilaku yang 

dilakukannya. Siswa dapat memahami aturan-aturan yang ada. Hal ini dapat 

mendukung penggunaan multimedia, yang mana siswa dapat memahami 

regulasi penggunaan multimedia. Secara perkembangan emosi muncul 

peningkatan empati secara tulus pada kategori operasional konkret. Dalam 
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hal ini siswa akan berbagi dalam mengooerasikan multimedia, serta dapat 

bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

d. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus 

   Perumusan tujuan ini berkaitan dengan kemampuan yang nantinya akan 

dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan materi yang akan dikembangkan. Secara garis besar siswa 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan 

sikap peduli lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran khusus adalah sebagai 

berikut. 

1) Pemahaman Pengurangan risiko bencana 

a) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menjelaskan mengenai bahaya dan bencana dengan benar. 

b) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menjelaskan konsep utama pengurangan risiko bencana dan praktiknya 

dengan benar. 

c) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menjelaskan tindakan dasar keamanan dengan tepat. 

d) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menjelaskan mekanisme bencana dan praktiknya dengan baik. 

e) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menerangkan cara mengatasi, melindungi diri, dan memanajemen diri 

dengan baik. 
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f) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

mencontohkan cara bertindak dengan baik. 

g) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

menunjukkan sikap peduli dengan baik. 

2) Sikap Peduli Lingkungan 

a) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa dapat 

mematuhi cara menjaga lingkungan dengan baik. 

b) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa mampu 

membiasakan memelihara kelestarian lingkungan dengan baik. 

c) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa mampu 

memprakarsai kegiatan kelestarian lingkungan dengan baik.  

d) Setelah mempelajari multimedia hasil pengembangan, siswa mampu 

memprakarsai kegiatan memperbaiki ekosistem dengan tepat. 

e. Mengembangkan Tes Acuan Patokan 

Evaluasi dilakukan unutk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Setidaknya dalam desain ini terdapat dua tes 

yaitu pre-test dan post-test. Soal pre-test dan post-test masing-masing terdiri 

dari 20 butir soal berupa pilihan ganda. Soal tersebut digunakan untuk 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana. 

Adapun indikator penyusunan soal dapat dilihat pada tabel 14. Evaluasi sikap 

peduli terhadap lingkungan dilakukan dengan menggunakan angket sebelum 

dan angket sesudah. Masing-masing angket terdiri dari 20 butir soal. Adapun 

indikatornya dapat dilihat pada tabel 16. 
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f. Mengembangkan Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan pemilihan strategi 

pembelajaran. Strategi pembelajaran disesauikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep dan mengembangkan sikap peduli 

lingkungan. Berdasarkan berbagai jenis strategi pembelajaran, pada 

penelitian ini strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman pengurangan risiko bencana adalah Discovery Learning dan 

model yang digunakan untuk mengembangkan sikap adalah Model 

Konsiderasi yang dikembangkan oleh Mc. Paul.  

Terdapat 6 langkah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis inkuiri 

berdasarkan analisis dari hasil penelitian Joyce & Weil (2003), Branch & 

Oberg (2004), Zuriyani (2010), dan Fauziyah (2015). Adapun langkah-

langkah pembelajaran berbasis inkuiri sebagai berikut. 

1) Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, 

agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat 

memulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 

aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Dalam hal ini, stimulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

bertanya, bertanyaan yang dikemukakan dapat berupa dampak yang timbul 

dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan, dampak 
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yang akan dihadapi apabila masyarakat tidak memahami langkah-langkah 

pengurangan risiko bencana dengan benar. 

2) Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah) 

Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan 

bahan pelajaran tema “Peduli Terhadap Makhluk Hidup”, kemudian salah 

satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Permasalahan yang 

diangkat berkaitan dengan materi pengurangan risiko bencana. Permasalahan 

berupa dampak yang disebabkan dari aktivitas manusia yang dapat 

mengganggu keseimbangan lingkungan dan menyebabkan bencana alam, 

dampak yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman risiko terhadap 

bencana.  

3) Data collection (pengumpulan data) 

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada 

para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang 

relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Kegiatan yang 

dilakukan dengan mencari informasi yang relevan pada multimedia 

pembelajaran (membaca literatur pada multimedia, mengamati objek gambar 

dan animasi pada multimedia, melakukan uji coba sendiri melalui kegiatan 

Lembar Kerja Siswa). Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar 

secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak disengaja peserta 

didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 
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4) Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mencari 

informasi secara relevan pada multimedia pembelajaran (membaca literatur 

pada multimedia, mengamati objek gambar dan animasi pada multimedia, 

melakukan uji coba sendiri melalui kegiatan Lembar Kerja Siswa). 

Selanjutnya ditafsirkan, dan semuanya diolah. Dari generalisasi tersebut 

siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif 

jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

5) Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya yang diterapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Berdasarkan hasil pengolahan 

dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah 

dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah 

terbukti atau tidak. Beberapa pertanyaan yang diajukan di awal pembelajaran 

dibuktikan dengan hasil olahan informasi. 

6) Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan ini adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk 

semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil 

verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip 

yang mendasari generalisasi. Berdasarkan data yang diperoleh siswa dapat 

menjeleaskan upaya yang dpaat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. 
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Siswa dapat mengetahui langkah-langkah penyelamatan seblum, sesaat, dan 

setelah terjadinya bencana. 

7) Sistem penilaian 

Sistem penilaian dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes maupun nontes. Penilaian yang digunakan dapat berupa 

penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Bentuk 

penilaian kognitif yaitu soal tes pilihan ganda sebanyak 20 butir soal, 

sedangkan bentuk penilaian sikap peduli lingkungan dilakukan dengan 

angket. 

Selain strategi pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan 

pemahaman penguranagn risiko bencana, pada pembelajaran ini juga 

ditekankan untuk mengembangkan sikap peduli lingkungan dengan model 

tertentu. Model yang digunakan untuk mengembangkan sikap peduli 

lingkungan adalah model konsiderasi yang dikembangkan Mc. Paul. Sanjaya 

(2013) menjelaskan tahapan implementasi model konsiderasi adalah sebagai 

berikut.  

1) Menghadapkan siswa pada suatu masalah, yang sering terjadi dalam 

kehidupan siswa. 

2) Siswa diminta menganalisis situasi masalah dengan melihat tidak hanya 

yang tampak saja, tapi juga yang tersirat. 

3) Siswa diminta untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi. 

4) Siswa diminta untuk menganalisis pendapat dari orang lain. 

5) Mendorong siswa untuk merumuskan akibat dari setiap tindakan yang 
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diusulkan siswa. 

6) Mengajak siswa untuk memandang permasalahn dari berbagai sudut 

pandang. 

7) Mendorong siswa agar dapat merumuskan sendiri tindakan yang harus 

dilakukannya sendiri. 

g. Mengembangkan dan memilih bahan ajar. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan dan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai, maka pengembangan bahan ajar yang 

dikembangkan adalah materi pengurangan risiko bencana dan sikap peduli 

lingkungan yang disesuaikan dengan Tema Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

pada Kelas IV. Secara garis besar bahan ajar yang akan dimuat adalah sebagai 

berikut. 

1) Karakteristik Bentang Alam di Indonesia. 

2) Keuntungan dan Kerugian Bentang Alam. 

3) Daur hidup padi dan kupu-kupu. 

4) Pengembangan sikap peduli lingkungan 

5) Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 

6) Bahaya, Bencana, dan Kerentanan. 

7) Jenis-jenis gunung api. 

8) Pengurangan risiko bencana 

a) Perencanaan dalam keluarga 

b) Persiapan perlengkapan 

c) Sistem peringatan dini 
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9) Preparedness & Mitigation 

2. Perencanaan 

a. Mengumpulkan bahan & mengembangkan ide awal 

Pengembangan ide dimulai dengan mempersiapkan bahan yang akan 

dimuat dalam multimedia. Bahan yang dipersipakan berupa rancangan 

susunan bahan ajar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahan ajar 

terdiri dari delapan pokok bahasan. Ide-ide yang telah ada dituangkan ke 

dalam bahan ajar. 

b. Membuat flowcart 

Tahap selanjutnya adalah membuat flowchart. Flowcart dibuat untuk 

memudahkan desainer memahami gambaran urutan proses secara mendetail 

pada multimedia yang dikembangkan. Adapun flowcart dapat dilihat pada 

Lampiran 2a. 

c. Membuat storyboard & menyiapkan naskah 

Storyboards multimedia yang akan dikembangkan dibuat dengan 

bantuan Microsoft Power Point. Storyboard merupakan visualisasi ide yang 

akan dikembangkan, seolah storyboard ini memberikan gambaran 

multimedia yang akan diciptakan. Bebagai naskah diperlukan untuk 

mendukung kelancaran pembuatan storyboard. Storyboard dapat dilihat pada 

Lampiran 2b. 
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d. Membuatkan gambar, suara, animasi & video 

Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan desain program 

multimedia, dan mengubahnya menjadi produk yang kuat. Adapun langkah 

pada tahap ini sebagai berikut. 

1) Menulis kode program. Kode bahasa pemrograman (koding) disesuai 

dengan aplikasi Adobe Animate CC 2017.  

2) Membuat gambar. Gambar dibuat dengan bantuan aplikasi Adobe 

illustrator CC 2017. Beberapa gambar yang dibuat antara lain yaitu: tokoh, 

background, layout, dan gambar pendukung lainnya. 

3) Membuat suara, video, dan animasi. Pembuatan suara ditujukan untuk 

mengisi bagian-bagian tertentu, misalnya suara tokoh ketika menjelaskan 

materi. Pembuatan suara ini didukung dengan aplikasi Adobe Audition CC 

2017 dengan merekam suara asli. Kemudian beberapa video yang 

digunakan diambilkan dari situs resmi Badan Penanggulangan Bencana 

Nasional, serta dari youtube. Animasi yang digunakan dibuat dengan 

aplikasi Adobe Animate CC 2017. Animasi tersebut memberikan sentuhan 

nyata pada setiap bagian yang digambarkan. Beberapa animasi yang ada 

antara lain: animasi erupsi gunung api, animasi bahaya erupsi gunung api, 

serta animasi daur hidup padi dan kupu-kupu. 

4) Pemilihan jenis huruf berdasarkan unsur keterbacaan dan sederhana. 

Jenis huruf yang digunakan adalah Comic Sains, sedangkan ukuran huruf 

disesuaikan dengan kebutuhan, misal pada judul, sub judul, dan isi.  
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5) Pemilihan warna disesuaikan dengan kebutuhan, untuk memberikan 

gambaran warna lingkungan, maka warna yang digunakan didominasi 

warna-warna yang cerah. Untuk menjaga unsur keterbacaan warna tulisan 

dibuat lebih gelap agar kontras dengan warna background. 

6) Mengumpulkan komponen-komponen. Komponen yang telah 

disiapkan, disatukan dalam satu wadah folder dan kemudian di rinci. 

Menyiapkan bahan yang mendukung produk multimedia berupa Lembar 

Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa terdiri dari empat kegiatan yaitu LKS 1 

membuat Peta Rawan Bencana, LKS 2 Membuat Poster tentang 

Lingkungan, LKS 3 Demonstrasi Erupsi Gunung Api, dan LKS 4 Simulasi 

Langkah-langkah Mitigasi. 

e. Keputusan Desain Program Multimedia 

Persetujuan diperoleh dari dosen pembimbing, dengan 

mengkonsultasikan flowchart, storyboard, dan naskah. Tahapan berikutnya 

adalah menerjemahkan flowchart dan storyboard dalam bentuk produk. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan produk multimedia dengan 

program Adobe Animate CC 2017.  

3. Pengembangan dan Uji coba produk 

Data yang diperoleh dari need analysis digunakan sebagai bahan 

pengembangan produk multimedia yang dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap materi pengurangan risiko bencana dan sikap peduli lingkungan. 

Pengembangan multimedia tidak terlepas dari kisi-kisi instrumen. 
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a. Produk awal 

Pada kegiatan pembuatan produk awal, produk yang dikembangkan 

menggunakan software dengan nama Adobe Animate CC 2017 sebagai 

program utama serta Adobe Illustrator CC 2017 dan Adobe Audition CC 2017 

sebagai program pendukung pembuatan animasi. Pengembangan produk 

dimulai dengan menetukan bagian-bagian dari multimedia interaktif yang 

terdiri dari halaman awal, halaman judul, menu utama, menu pembelajaran, 

menu sajian materi, serta menu pendukung lainnya. Halaman awal berisi 

identitas pengembang. Tampilan halaman awal dapat diamati pada gambar 9.  

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Awal 

 

Setelah halaman awal, kemudian muncul menu halaman judul. Menu 

yang terdapat dalam halaman judul adalah judul tema, slogan pengurangan 

risiko bencana, pilihan mulai masuk dan keluar, tokoh, serta gambar 

pendukung. Pemilihan tokoh disesuaikan dengan tema pengurangan risiko 

terhadap bencana, dengan menggambarkan seorang anak yang siap belajar 

materi pengurangan risiko bencana. Tampilan pada halaman judul dapat 

diamati pada gambar 10. 
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Gambar 10. Halaman Judul 

 
Tampilan berikutnya adalah halaman menu utama. Halaman menu 

utama menyajikan menu pokok bahasan, informasi, kegiatanku, serta menu 

lainnya. Setiap menu berisi berbagai informasi dengan sajian materi yang 

jelas. Pada halaman utama tersebut siswa dapat mengakses segala kebutuhan 

pembelajaran. Halaman utama merupakan pusat dari multimedia interaktif 

bermuatan LKS. Segala informasi yang berkaitan dengan kebutuhan 

pembelajaran dapat dicari pada menu yang tersedia di halaman utama. 

Halaman menu utama dapat diamati pada gambar 11.  

 
Gambar 11. Tampilan Menu Utama 

 
Gambar 12 menunjukan tampilan pada menu pokok bahasan. Terdapat 

tiga sub tema yang akan dipelajari pada tema ini. Siswa dapat memulainya 
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dengan memilih sub tema pembelajaran secara berurutan. Urutan sub tema 

dimulai dari subtema “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku”, 

kemudian subtema “Keberagmana Makhluk Hidup di Lingkunganku”, dan 

yang terakhir subtema “ Ayo Cintai Lingkungan”. Setiap awal sub tema akan 

muncul tampilan tokoh utama yang akan menjelaskan tujuan kegiatan 

pembelajaran. Tampilan ini dapat diamati pada gambar 12. 

 
Gambar 12. Tampilan Menu Pokok Bahasan 

.  
Gambar 13. Tampilan Materi Awal 

 
Gambar 13, 14, dan 15 menunjukkan salah satu contoh tampilan materi 

pembelajaran pada multimedia interaktif. Materi disampikan dengan cara 

mempresentasi isi materi dan didukung dengan berbagai unsur pendukung, 

seperti suara, gambar, animasi, serta video. Pada Gambar 14,  siswa dapat 
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mengarahkan krusor pada masing-masing gambar jenis permukaan bumi, 

secara otomatis akan muncul gambar jenis permukaan bumi secara nyata. 

Munculnya gambar nyata memberikan gambar pada siswa kondisi alam 

secara nyata. 

 
Gambar 14. Tampilan Materi  

 

 
Gambar 15. Tampilan Materi Lanjutan 

 
Gambar 16 menunjukkan tampilan pada menu infromasi. Menu ini 

menyediakan informasi mengenai peta sebaran gunungapi, jumlah gunung 

api, peta kawasan rawan bencana, serta aktivitas gunungapi. Masing-masing 

sub menu memberikan informasi yang jelas. 
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Gambar 16. Tampilan Menu Informasi 

 
Menu kegiatanku berisi sub menu lembar kerja siswa, mewarnai, 

games, simulasi, dan evaluasi. Secara sederhana digambarkan terdapat empat 

jenis lembar kegiatan siswa, aktivitas mewarnai pemandangan, tiga macam 

games, gambaran simulasi pengurangan risiko bencana, serta evaluasi yang 

terdiri dari pre-test dan post-test. Menu ini didesain untuk memberikan 

banyak ruang pada siswa untuk berinteraksi dengan multimedia 

pembelajaran. Tampilan menu kegiatanku dapat diamati pada gambar 17. 

 
Gambar 17. Tampilan Menu Kegiatanku 

 
Gambar 18 menunjukkan tampilan menu lain-lain. Menu ini berisi 

petunjuk penggunaan dan profil pengembang. Petunjuk penggunaan 
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ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi siswa dalam mengoperasikan 

mutimedia interaktif. 

 
Gambar 18. Tampilan Menu Lain-lain 

 
Gambar 19 menunjukkan tampilan apabila akan mengakhiri 

penggunaan program. Tampilan tersebut dilengkapi dengan tulisan, agar 

memudahkan pengguna.  

 
Gambar 19. Tampilan Mengakhiri Program 

 
b. Validasi Ahli 

Tahapan berikutnya setelah produk multimedia interaktif 

dikembangkan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap produk yang 

dikembangkan. Dalam penelitian ini, validator ahli yang dimaksud adalah 

ahli materi oleh Ibu Prof. Dr. Siti Irine Astuti D, M.Si dan ahli media oleh 
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Bapak Prof. Herman Dwi Surjono, Ph. D. Aspek yang dinilai yaitu: 1) 

pembelajaran, 2) tampilan, dan 3) pemrograman. Hasil penilaian berupa nilai 

yang dikonversikan dalam skala lima serta saran terhadap produk yang 

dikembangkan. Konversi skor penilaian produk dapat diamati pada tabel 17. 

1) Data Hasil Penilaian Ahli Media 

Validasi ahli media dilaksanakan oleh Prof. Herman Dwi Surjono, 

Ph.D. Hasil penilaian oleh ahli dijadikan sebagai dasar perbaikan produk 

multimedia. Saran dari ahli baik secara lisan maupun tertulis juga 

digunakan sebagai pedoman untuk penyempurnaan produk multimedia 

yang dikembangkan sehingga layak untuk diuji cobakan. Hasil validasi 

oleh ahli media berupa skor dan saran. Skor penilaian terhadap aspek 

media dikategorikan sesuai pada tabel. Tabel 21 menunjukkan hasil 

konversi skor penilaian oleh ahli media setiap aspek. 

Tabel 21. Konversi Skor Penilaian Ahli Media Setiap Aspek 
Aspek Interval Skor Nilai Kategori 

Tampilan X > Xi  + 1,8 SBi X > 67,2 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

SBi 
54,4  <  X ≤ 
67,2 

B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
SBi 

41,6 < X ≤ 
54,4 

C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 SBi 

 28,8 < X ≤ 
41,6 

D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 28,8 E Sangat 
Kurang Baik 

Pemograman X > Xi  + 1,8 SBi X > 29,4 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

SBi 
23,8 <  X ≤ 
29,4 

B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
SBi 

18,2 < X ≤ 
23,8 

C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 SBi 

12,6 < X ≤ 
18,2 

D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 12,6 E Sangat 
Kurang Baik 
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Dalam penelitian ini nilai kelayakan ditentukan dengan minimal “B” 

dengan kategori baik. Jika hasil penilaian oleh ahli memberikan hasil akhir 

“B”, maka produk pengembangan media interaktif ini sudah dinyatakan 

layak untuk digunakan. Validasi aspek media mencakup dua aspek yaitu: 

aspek tampilan dan aspek pemrograman. Berikut ini perolehan hasil 

penilaian oleh ahli media pada produk multimedia interaktif.   

Tabel 22. Hasil Penilaian oleh Ahli Media 
No. Aspek Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Tampilan 66 B Baik 
2 Pemrograman 28 B Baik 

Total Skor 94 B Baik 
   

Berdasarkan Tabel 22, produk multimedia interaktif bermuatan LKS 

yang divalidasi oleh ahli media dinyatakan layak digunakan. Aspek 

tampilan memperoleh skor sebesar 66 yang dinyatakan layak digunakan 

dengan kateogri “Baik”. Indikator pada aspek tampilan meliputi: tampilan, 

teks, gambar, animasi, audio, video. Aspek Pemrograman memperoleh 

skor sebesar 28 yang dinyatakan layak digunakan dengan kategori “Baik”. 

Indikator aspek pemrograman meliputi: penggunaan dan interaktif. 

Tabel 23 merupakan konversi skor total penilaian terhadap kualitas 

media pada produk multimedia interaktif. Tabel dimaksudkan untuk 

melihat kualitas multimedia pada aspek media secara keseluruhan. 

Tabel 23. Konversi Skor Total Penilaian Ahli Media 
Interval Skor Nilai Kategori 

X > Xi  + 1,8 Sbi X > 96,6 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 Sbi 78,2 < X ≤ 96,6 B Baik 
Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + Sbi 59,8 < X ≤ 78,2 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 0,6 SBi 41,4 < X ≤ 59,8 D Kurang Baik 
X ≤ Xi – 1,8 Sbi X ≤ 41,4 E Sangat Kurang Baik 
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Produk multimedia interaktif yang divalidasi oleh ahli media 

memperoleh skor total 94 yang dinyatakan dengan kategori “Baik”. 

Berdasarkan hasil revisi dari ahli media, maka produk multimedia 

interaktif bermuatan LKS untuk meningkatkan pemahaman pengurangan 

risiko bencana dan sikap peduli lingkungan layak diuji cobakan. 

2) Data Hasil Penilaian Ahli Materi 

Validasi ahli materi dilaksanakan oleh Prof. Dr. Siti Irine Astuti D, 

M.Si. Hasil penilaian oleh ahli dijadikan sebagai dasar perbaikan produk 

multimedia. Saran dari ahli baik secara lisan maupun tertulis juga 

digunakan sebagai pedoman untuk penyempurnaan produk multimedia 

yang dikembangkan sehingga layak untuk diuji cobakan. Hasil validasi 

oleh ahli materi berupa skor dan saran. Skor penilaian terhadap aspek 

materi dikategorikan sesuai pada tabel 24. Tabel 24 merupakan konversi 

skor total penilaian terhadap kualitas materi pada produk multimedia 

interaktif.. 

Tabel 24. Konversi Skor Total Penilaian Ahli Materi 
Aspek Interval Skor Nilai Kategori 

Pembelajaran X > Xi  + 1,8 SBi X > 100,8 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

SBi 
 81,6 <  X ≤ 
100,8 

B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
SBi 

 62,4 < X ≤ 
81,6 

C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 SBi 

 43,2 < X ≤ 
62,4 

D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 43,2 E Sangat 
Kurang Baik 

 
Dalam penelitian ini nilai kelayakan ditentukan dengan minimal “B” 

dengan kategori baik. Jika hasil penilaian oleh ahli memberikan hasil akhir 

“B”, maka produk pengembangan media interaktif ini sudah dianggap 
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layak untuk digunakan. Validasi aspek materi mencakup aspek 

pembelajaran. Berikut ini perolehan hasil penilaian oleh ahli materi pada 

produk multimedia interaktif. 

Tabel 25. Hasil Penilaian oleh Ahli Materi Tahap 1 
No. Kategori Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Pembelajaran 84 Baik Baik 

Total Skor 84 Baik Baik 
 
Produk multimedia interaktif yang divalidasi oleh ahli materi 

memperoleh skor total 84 yang dinyatakan dengan kategori “Baik”. 

Kegiatan validasi ahli materi tahap dua memperoleh skor yang dapat 

diamati pada tabel 26. 

Tabel 26. Hasil Penilaian oleh Ahli Materi Tahap 2  
No. Kategori Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Pembelajaran 109 Sangat Baik Sangat Baik 

Total Skor 109 Sangat Baik Sangat Baik 
 

Tahap kedua, produk multimedia interaktif yang divalidasi oleh ahli 

materi memperoleh skor total 109 yang dinyatakan dengan kategori 

“Sangat Baik”. Indikator pada aspek pembelajaran meliputi: tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan sistematika penyajian. Berdasarkan hasil revisi dari ahli 

materi, maka produk multimedia interaktif bermuatan LKS untuk 

meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan sikap peduli 

lingkungan layak diuji cobakan.  
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B. Hasil Uji Coba Produk 

 
1. Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal dilaksanakan pada siswa kelas IV di SD Negeri 

Kiyaran 2 dengan jumlah subjek sebanyak tujuh siswa dan satu guru. Uji coba 

awal ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap produk 

yang dikembangkan. Berikut dijelaskan langkah-langkah pada uji coba lapangan 

awal. 

a. Subjek adalah satu guru dan siswa Kelas IV SDN Kiyaran 2, dengan 

mempertimbangkan representasi siswa berdasarkan aspek kemampuan 

akademik yang tinggi, sedang, dan rendah. Uji coba awal lapangan belum 

dilaksanakan kegiatan pembelajaran.  

b. Siswa dan guru menggunakan multimedia. 

c. Membagikan lembar angket respon kepada siswa dan skala respon kepada 

guru untuk memberikan respon terhadap multimedia yang dikembangkan. 

Setelah dilaksanakan uji coba, analisis hasil uji coba lapangan awal 

adalah sebagai berikut. 

a. Angket Respon Siswa 

Angket respon ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon siswa terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji lapangan awal. Angket respon ini mencakup aspek tampilan, 

pemrograman,dan pembelajaran. Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan 

ke dalam skala lima. Tabel 27 menunjukkan konversi hasil angket respon 

siswa. 
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Tabel 27. Konversi Skor Angket Respon Siswa   
Interval Skor Nilai Kategori 

X > Xi  + 1,8 Sbi X > 67,2 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 SBi 54,4 < X ≤ 67,2 B Baik 
Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + SBi 41,6 < X ≤ 54,4 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 0,6 SBi 28,8 < X ≤ 41,6 D Kurang Baik 
X ≤ Xi – 1,8 Sbi X ≤ 28,8 E Sangat Kurang Baik 

  
Tabel 27 dimaksudkan untuk melihat respon siswaa terhadap kualitas 

multimedia secara keseluruhan. Adapun kesimpulan hasil yang diperoleh dari 

uji coba awal adalah sebagai berikut. 

Tabel 28. Hasil  Angket Respon Siswa Uji Coba Lapangan Awal 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 7 100 
Baik   
Cukup baik   
Kurang baik   
Sangat Kurang baik   

Total 7 100 
Rata-rata skor 72,14 
 
Berdasarkan tabel 28, menunjukkan bahwa sebanyak 100% siswa 

memberikan respon dengan kategori “Sangat Baik”. Rata-rata skor angket 

respon yang diperoleh sebesar 72,14 dengan kategori “Sangat Baik”. Data 

tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif tersebut dapat dikatakan 

baik. 

b. Skala Respon Guru 

Skala respon guru bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon guru terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji lapangan awal. Skala respon ini mencakup aspek tampilan, 

pemrograman,dan pembelajaran. Saran dari guru sebagai bahan perbaikan 

multimedia interaktif. Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan ke dalam 
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skala lima. Tabel 29 menunjukkan konversi hasil skala respon guru 

berdasarkan masing-masing aspek.  

Tabel 29. Konversi Skor Skala Respon Guru Setiap Aspek   
Aspek Interval Skor Nilai Kategori 

Pembelajaran X > Xi  + 1,8 SBi X > 46,2 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

Sbi 
37,4 <  X ≤ 
46,2 

B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
Sbi 

 28,6 < X ≤ 
37,4 

C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 Sbi 

19,8 < X ≤ 
28,6 

D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 19,8 E Sangat Kurang 
Baik 

Tampilan X > Xi  + 1,8 SBi X > 21 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

Sbi 
 17 <  X ≤ 21 B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
Sbi 

13 < X ≤ 17 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 Sbi 

9 < X ≤ 13 D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 9 E Sangat Kurang 
Baik 

Pemograman X > Xi  + 1,8 SBi X > 16,8 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 

Sbi 
13,6 <  X ≤ 
16,8 

B Baik 

Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + 
Sbi 

10,4 < X ≤ 
13,6 

C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 
0,6 Sbi 

 7,2 < X ≤ 
10,4 

D Kurang Baik 

X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 7,2 E Sangat Kurang 
Baik 

 

Tabel 29, dimaksudkan untuk melihat respon guru terhadap multimedia 

berdasarkan masing-masing aspek. Untuk mengamati kualitas media secara 

keseluruhan, tabel 30 merupakan konversi skor total skala respon guru 

terhadap multimedia interaktif. 

Tabel 30. Konversi Skor Total Skala  Respon Guru   
Interval Skor Nilai Kategori 

X > Xi  + 1,8 Sbi X > 84 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 Sbi 68 <  X ≤ 84 B Baik 
Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + Sbi 52 < X ≤ 68 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 0,6 SBi 36 < X ≤ 52 D Kurang Baik 
X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 36 E Sangat Kurang Baik 
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 Adapun kesimpulan hasil yang diperoleh dari uji coba awal adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 31. Hasil  Skala Respon Guru Uji Coba Lapangan Awal 
No. Kategori Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Pembelajaran 44 B Baik 
2 Tampilan 20 B Baik 
3 Pemrograman 16 B Baik 

Total Skor 80 B Baik 
 
Berdasarkan tabel 31, menunjukkan bahwa respon terhadap media yang 

meliputi aspek tampilan dan pembelajaran. Aspek tampilan  memperoleh skor 

sebesar 20 dengan kategori “Baik”,  aspek pemrograman  memperoleh skor 

sebesar 16 dengan kategori “Baik”, dan penilaian terhadap materi yang 

meliputi aspek pembelajaran memperoleh  skor sebesar 44 dengan kategori 

“Baik”. Secara keseluruhan total skor sebesar 80 dengan kategori “baik”. 

Data tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif tersebut dapat 

dikatakan baik. 

2. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilaksanakan pada siswa kelas IV di SD Negeri 

Cancangan dan SD Negeri Glagaharjo dengan jumlah subjek sebanyak 49 

siswa dan dua guru. Uji coba lapangan ini diperluas menjadi dua sekolah 

dasar. Selama proses uji coba, beberapa masukan dan saran dikumpulkan 

untuk melakukan perbaikan produk sehingga diperoleh produk yang layak 

untuk diuji coba pada uji coba operasional. Berikut dijelaskan langkah-

langkah pada uji coba lapangan.. 

a. Subjek adalah dua guru dan siswa Kelas IV SDN Cancangan dan SDN 

Glagahrjo. Uji coba lapangan belum dilaksanakan kegiatan pembelajaran.  
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b. Siswa dan guru menggunakan multimedia. 

c. Membagikan lembar angket respon kepada siswa dan skala respon kepada 

guru untuk memberikan respon multimedia yang dikembangkan. 

Setelah dilaksnakan uji coba, analisis hasil uji coba lapangan adalah 

sebagai berikut. 

a. Angket Respon Siswa 

Angket respon ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon siswa terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji lapangan. Angket respon ini mencakup aspek tampilan, pemrograman,dan 

pembelajaran. Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan ke dalam skala 

lima. Adapun kesimpulan hasil yang diperoleh dari uji coba lapangan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 32. Hasil  Angket Respon Siswa Uji Coba Lapangan 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 48 97,96 
Baik 1 2,04 
Cukup baik   
Kurang baik   
Sangat Kurang baik   

Total 49 100 
Rata-rata skor 75,52 

 
Berdasarkan tabel 32, menunjukkan bahwa sebanyak 97,96% siswa 

memberikan respon dengan kategori “Sangat Baik” dan sebesar 2,04% siswa 

memberikan respon dengan kategori “Baik”. Rata-rata skor angket respon 

yang diperoleh sebesar 75,52 dengan kategori “Sangat Baik”. Data tersebut 

menunjukkan bahwa multimedia interaktif tersebut dapat dikatakan baik. 
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b. Skala Respon Guru 

Skala respon guru bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon guru terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji lapangan. Skala respon ini mencakup aspek tampilan, pemrograman,dan 

pembelajaran. Saran dari guru sebagai bahan perbaikan multimedia interaktif. 

Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan ke dalam skala lima. Adapun 

kesimpulan hasil yang diperoleh dari uji coba lapangan adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 33. Hasil  Skala Respon Guru Uji Coba Lapangan 
No. Kategori Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Pembelajaran 43 B Baik 
2 Tampilan 21 B Baik 
3 Pemrograman 16 B Baik 

Total Skor 80 B Baik 
 

Berdasarkan tabel 33, menunjukkan bahwa respon terhadap media yang 

meliputi aspek tampilan dan pembelajaran. Aspek tampilan  memperoleh skor 

sebesar 21 dengan kategori “Baik”,  aspek pemrograman  memperoleh skor 

sebesar 16 dengan kategori “Baik”, dan penilaian terhadap materi yang 

meliputi aspek pembelajaran memperoleh  skor sebesar 43 dengan kategori 

“Baik”. Secara keseluruhan total skor sebesar 80 dengan kategori “baik”. 

Data tersebut menunjukkan bahwa multimedia interaktif tersebut dapat 

dikatakan baik. 

3. Uji Coba Operasional 

a. Hasil Analisis Pemahaman Siswa tehadap materi Pengurangan 

Risiko Bencana. 
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Pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana dapat 

diamati dari hasil tes yang dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest, 

baik pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. Pada uji coba 

operasional Pretest dilakuakn untuk mengetahui kondisi awal siswa terhadap 

materi pengurangan risiko bencana sebelum dilakukannya pembelajaran, 

sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui kondisi pemahaman siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana setelah melakukan pembelajaran 

baik yang menggunakan multimedia interaktif maupun yang tidak. Berikut 

ini konversi skor total pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko 

bencana. 

Tabel 34. Konversi Skor Total Pemahaman Siswa Terhadap materi 
pengurangan risiko bencana 

Interval Skor Nilai Kategori 
X > Xi  + 1,8 SBi X > 78 A Sangat Baik 

Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 SBi 61 <  X ≤ 78 B Baik 
Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + SBi 44 < X ≤ 61 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 0,6 SBi 27 < X ≤ 44 D Kurang Baik 
X ≤ Xi – 1,8 SBi X ≤ 27 E Sangat Kurang Baik 

 
Berdasarkan tabel 34, maka data pretest dan posttest pemahaman siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana dapat dikelompokan. Berikut ini 

hasil pengelompokan pretest dan posttest pemahaman siswa terhadap materi 

pengurangan risiko bencana. 

Tabel 35. Hasil analisis pretest dan posttest Pemahaman Siswa 
Terhadap materi pengurangan risiko bencana 

Nilai Kategori Pretest Posttest 
KK KE-1 KE-2 KK KE-1 KE-2 

A Sangat Baik   2 6 10 7 
B Baik 5 9 3 4 7 3 
C Cukup Baik 6 9 5 7 9 1 
D Kurang Baik 6 8 2 4 2 1 
E Sangat Kurang 

Baik 
6 5  2 3  

Total Siswa 23 31 12 23 31 12 
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 Pretest Posttest 
KK KE-1 KE-2 KK KE-1 KE-2 

Rata-rata nilai 43,26 47,26 58,33 58,26 63,39 76,67 
Nilai tertinggi 75 70 80 85 95 90 
Nilai terendah 10 15 35 15 20 40 
 
Tabel 35, menunjukan hasil pretest dan posttest pemahaman siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana. Nilai rata-rata prestest pada 

kelas kontrol yaitu 43,26 dengan kategori “Kurang Baik”, sedangkan nilai 

rata-rata kelas eskperimen yaitu : 47,26 dan 58,33 dengan kategori “Cukup 

Baik”. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest pemahaman 

siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana tidak terdapat perbedaan 

jauh. 

Nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol yaitu 58,26 dengan kategori 

“Cukup Baik”, sedangkan nilai rata-rata kelas eskperimen yaitu : 63,39 dan 

76,67 dengan kategori “Baik”. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai posttest pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana 

terdapat perbedaan yang cukup jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

nilai gain yang dapat diamati pada tabel 36. 

Tabel 36. Hasil Analisis Nilai Gain pretest dan posttest Pemahaman 
Siswa Terhadap materi pengurangan risiko bencana 

Kelas Nilai rata-rata Gain Kategori Pretest Posttest 
Kontrol 43,26 58,26 0,264 Rendah 
Eksperimen 1 47,26 63,39 0,306 Sedang 
Eksperimen 2 58,33 76,67 0,440 Sedang 

 
Berdasarkan tabel 36, menunjukkan bahwa nilai gain pada kelas 

kontrol, kelas eksperimen 1, dan kelas eskperimen 2 menunjukkan 

pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana pada pretest 

dan posttest mengalami peningkatan. Nilai gain pada kelas kontrol diperoleh 
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sebesar 0,264 dengan kategori “Rendah”, sedangkan pada kelas eksperimen 

1 dan 2 diperoleh sebesar 0,306 dan 0,440 dengan kategori “Sedang”. Data 

tersebut dapat dimaknai bahwa kelas eksperimen memiliki nilai gain yang 

lebih tinggi tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen.  

b. Hasil Analisis Pengembangan Sikap Peduli Lingkungan. 

Sikap peduli lingkungan siswa dapat diamati dari hasil angket yang 

dilakukan dengan memberikan angket sebelum dan angket sesudah, baik pada 

kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol. Pada uji coba operasional 

Angket sebelum dilakukan untuk mengetahui sikap awal siswa sebelum 

dilakukannya pembelajaran, sedangkan angket sesudah bertujuan untuk 

mengetahui kondisi sikap siswa setelah melakukan pembelajaran baik yang 

menggunakan multimedia interaktif maupun yang tidak. Berikut ini konversi 

skor total sikap peduli lingkungan.  

Tabel 37. Konversi Skor Total Sikap Peduli Lingkungan 
Interval Skor Nilai Kategori 

X > Xi  + 1,8 Sbi X > 86,6 A Sangat Baik 
Xi + SBi  < X ≤ Xi+ 1,8 Sbi 77,2 < X ≤ 86,6 B Baik 
Xi – 0,6 SBi  < X ≤ Xi + Sbi 67,8 < X ≤ 77,2 C Cukup Baik 

Xi – 1,8 SBi  < X ≤ Xi – 0,6 SBi 58,4 < X ≤ 67,8 D Kurang Baik 
X ≤ Xi – 1,8 Sbi X ≤ 58,4 E Sangat Kurang Baik 

 
Berdasarkan tabel 37, maka data angket sebelum dan angket sesudah 

sikap peduli lingkungan siswa dapat dikelompokan. Berikut ini hasil 

pengelompokan angket sebelum dan angket sesudah sikap peduli lingkungan. 

Tabel 38. Hasil analisis angket sebelum dan angket sesudah sikap 
peduli lingkungan siswa 

Nilai Kategori Pretest Posttest 
KK KE-1 KE-2 KK KE-1 KE-2 

A Sangat Baik 5 8 4 5 14 5 
B Baik 8 12 5 12 9 3 
C Cukup Baik 8 8 2 4 5 4 
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Nilai Kategori Pretest Posttest 
KK KE-1 KE-2 KK KE-1 KE-2 

D Kurang Baik 2 3 1 2 3  
E Sangat Kurang 

Baik 
      

Total Siswa 23 31 12 23 31 12 
Rata-rata nilai 79,26 79,94 81,00 80,52 83,23 81,58 
Nilai tertinggi 93 93 91 93 96 92 
Nilai terendah 67 62 63 66 63 69 
 
Tabel 38 menunjukan hasil angket sebelum dan angket sesudah sikap 

peduli lingkungan siswa. Nilai rata-rata angket sebelum pada kelas kontrol 

yaitu 79,26 dengan kategori “Baik”, sedangkan nilai rata-rata kelas 

eskperimen yaitu : 79,94 dan 81,00 dengan kategori “Baik”. Data tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai angket sebelum sikap peduli lingkungan 

siswa tidak terdapat perbedaan jauh. 

Nilai rata-rata angket sesudah pada kelas kontrol yaitu 80,52 dengan 

kategori “Baik”, sedangkan nilai rata-rata kelas eskperimen yaitu : 83,23 dan 

81,58 dengan kategori “Baik”. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai angket sebelum sikap peduli lingkungan siswa tidak terdapat perbedaan 

jauh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari nilai gain yang dapat diamati 

pada tabel 39. 

Tabel 39. Hasil Analisis Nilai Gain angket sebelum dan angket 
sesudah Sikap Peduli Lingkungan 

Kelas Nilai rata-rata Gain Kategori Pretest Posttest 
Kontrol 79,26 80,52 0,061 Rendah 
Eksperimen 1 79,74 83,23 0,123 Rendah 
Eksperimen 2 81,00 81,58 0,031 Rendah 

 
Berdasarkan tabel 39, menunjukkan bahwa nilai gain pada kelas 

kontrol, kelas eksperimen 1, dan kelas eskperimen 2 menunjukkan sikap 

peduli lingkungan siswa pada angket sebelum dan angket sesudah mengalami 
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peningkatan. Nilai gain pada kelas kontrol diperoleh sebesar 0,061 dengan 

kategori “Rendah”, sedangkan pada kelas eksperimen 1 dan 2 diperoleh 

sebesar 0,123 dan 0,031 dengan kategori “Rendah”. Data tersebut dapat 

dimaknai bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas eksperimen tidak 

memilik perbedaan nilai gain yang cukup jauh.  

c. Angket Respon Siswa 

Angket respon ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon siswa terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji coba operasional. Angket respon ini mencakup aspek tampilan, 

pemrograman,dan pembelajaran. Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan 

ke dalam skala lima. Adapun kesimpulan hasil yang diperoleh dari uji coba 

operasional adalah sebagai berikut. 

Tabel 40. Hasil  Angket Respon Siswa Uji Coba Operasional 
Kategori Jumlah Persentase (%) 

Sangat baik 36 83,72 
Baik 6 13,95 
Cukup baik 1 2,33 
Kurang baik   
Sangat Kurang baik   

Total 43 100 
Rata-rata skor 72,31 
 
Berdasarkan tabel 40, menunjukkan bahwa sebanyak 83,72% siswa 

memberikan respon dengan kategori “Sangat Baik”, sebanyak 13,95% siswa 

memberikan respon dengan kategori “Baik”, dan 2,33% siswa memberikan 

respon dengan kategori “Cukup Baik”. Rata-rata skor angket respon yang 

diperoleh sebesar 72,31 dengan kategori “Sangat Baik”. Data tersebut 

menunjukkan bahwa multimedia interaktif tersebut dapat dikatakan baik. 
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d. Skala Respon Guru 

Skala respon guru bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kebermanfaatan dan respon guru terhadap produk yang dikembangkan pada 

uji coba operasional. Skala respon ini mencakup aspek tampilan, 

pemrograman,dan pembelajaran. Saran dari guru sebagai bahan perbaikan 

multimedia interaktif. Hasil dari uji coba kemudian dikonversikan ke dalam 

skala lima. Adapun kesimpulan hasil yang diperoleh dari uji coba operasional 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 41. Hasil  Skala Respon Guru Uji Coba Operasional 
No. Kategori Skor Penilaian Nilai Kategori 
1 Pembelajaran 48 A Sangat baik 
2 Tampilan 24 A Sangat baik 
3 Pemrograman 17 A Sangat baik 

Total Skor 89 A Sangat baik 
 

Berdasarkan tabel 41, menunjukkan bahwa respon terhadap media yang 

meliputi aspek tampilan dan pembelajaran. Aspek tampilan  memperoleh skor 

sebesar 24 dengan kategori “Sangat Baik”,  aspek pemrograman  memperoleh 

skor sebesar 17 dengan kategori “Sangat Baik”, dan penilaian terhadap materi 

yang meliputi aspek pembelajaran memperoleh  skor sebesar 48 dengan 

kategori “Sangat Baik”. Secara keseluruhan total skor sebesar 89 dengan 

kategori “Sangat Baik”. Data tersebut menunjukkan bahwa multimedia 

interaktif tersebut dapat dikatakan baik. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan data dari pemahaman siswa terhadap materi pengurangan 

risiko bencana dan sikap peduli lingkungan yang diperoleh dari uji operasional, 

dapat diamati perbedaan pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko 
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bencana dan sikap peduli lingkungan siswa yang menerapkan pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif dengan siswa yang tidak menerapkan 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Analasis yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan peningkatan pemahaman 

materi pengurangan risiko bencana  dan sikap peduli lingkungan secara bersama-

sama pada kedua kelas, maka dilaksanakan uji hepotesa manova. Sebelum 

dilaksanakan analisis data dengan uji hipotesa manova, maka terlebih dahulu 

dilaksanakan uji prasyarat, yaitu: uji normalitas dan uji homogenitas. Ada pun 

hasil dari uji prasyarat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

1) Uji Normalitas Pemahaman Pengurangan risiko bencana 

Uji normalitas pemahaman siswa terhadap materi pengurangan 

risiko bencana menggunakan program SPSS 16.0. Hipotesis dalam uji 

normalitas sebagai berikut. 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas dilaksanakan terhadap data hasil pre-test dan post-test 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data dikatakan normal apabila 

hasil signifikansi > 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran. Kesimpulan dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 41. 

Tabel 42. Hasil Uji Normalitas Pemamahaman Pengurangan risiko 
bencana 

Data Kelas Kolmogorov-Smirnov Z Kondisi Keterangan 
Pretest KK 0,923 p > 0,05 Normal 

KE 1 0,697 p > 0,05 Normal 
KE 2 0,890 p > 0,05 Normal 

Posttest KK 0,889 p < 0,05 Normal 
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Data Kelas Kolmogorov-Smirnov Z Kondisi Keterangan 

 KE 1 0,370 p > 0,05 Normal 
 KE 2 0,308 p < 0,05 Normal 
 

Berdasarkan hasil pada tabel 42, diketahui bahwa tes pemahaman siswa 

terhadap materi pengurangan risiko bencana pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes 

pemahaman siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana 

berdistribusi normal, maka data memenuhi asumsi untuk dilakukan uji 

satatistik parametrik. 

2) Uji Normalitas Sikap Peduli Lingkungan 

Uji normalitas sikap peduli lingkungan siswa menggunakan program 

SPSS 16.0. Hipotesis dalam uji normalitas sebagai berikut. 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas dilaksanakan terhadap data hasil angket sebelum dan 

angket sesudah pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data dikatakan 

normal  apabila hasil signifikansi > 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat 

dilihat pada lampiran. Kesimpulan dari uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel 43. 

Tabel 43. Hasil Uji Normalitas Sikap Peduli Lingkungan 
Data Kelas Kolmogorov-Smirnov Z Kondisi Keterangan 

Pretest KK 0,879 p > 0,05 Normal 
KE 1 0,785 p > 0,05 Normal 
KE 2 0,975 p > 0,05 Normal 

Posttest KK 0,472 p < 0,05 Normal 
KE 1 0,224 p > 0,05 Normal 
KE 2 0,868 p < 0,05 Normal 
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Berdasarkan hasil pada tabel 43, diketahui bahwa sikap peduli 

lingkungan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data sikap peduli lingkungan siswa 

berdistribusi normal, maka data memenuhi asumsi untuk dilakukan uji 

satatistik parametrik. 

b. Uji Homogenitas 

1) Uji Homogenitas Pemahaman Pengurangan risiko bencana 

Uji homogenitas pemahaman siswa terhadap materi pengurangan 

risiko bencana menggunakan program SPSS 16.0. Hipotesis dalam uji 

homogenitas yaitu: 

Ho : data berasal dari populasi yang sama 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak sama 

Uji homogenitas dilaksanakan terhadap data hasil pre-test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Data dikatakan memiliki varian yang sama 

apa bila hasil signifikansi > 0,05. Kesimpulan dari uji homogenitas dapat 

dilihat pada tabel 44. 

 
Tabel 44. Hasil Uji Homogenitas Pemamahaman Pengurangan risiko 

bencana 
Data df1 df2 Sig.(p) Kondisi Keterangan 

Pretest 2 63 0,505 p > 0,05 Homogen 
Posttest 2 63 0,143 p > 0,05 Homogen 

 
Berdasarkan hasil pada tabel 44, diketahui bahwa tes pemahaman 

siswa terhadap materi pengurangan risiko bencana pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
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terdapat perbedaan varians atau dapat dikatakan berasal dari kelompok 

yang sama.  

2) Uji Homogenitas Sikap Peduli Lingkungan 

Uji homogenitas sikap peduli lingkungan siswa menggunakan 

program SPSS 16.0. Hipotesis dalam uji homogenitas yaitu: 

Ho : data berasal dari populasi yang sama 

Ha : data berasal dari populasi yang tidak sama 

Uji homogenitas dilaksanakan terhadap data hasil angket sebelum 

dan angket sesudah pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data 

dikatakan memiliki varian yang sama apa bila hasil signifikansi > 0,05. 

Kesimpulan dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 44. 

Tabel 45. Hasil Uji Homogenitas Sikap Peduli Lingkungan 
Data df1 df2 Sig.(p) Kondisi Keterangan 

Sebelum 2 63 0,822 p > 0,05 Homogen 
Sesudah 2 63 0,501 p > 0,05 Homogen 

 
Berdasarkan hasil pada tabel 45, diketahui bahwa sikap peduli 

lingkungan siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan 

varians atau dapat dikatakan berasal dari kelompok yang sama. 

c. Analisis Perbedaan Ketercapaian Pengembangan 

1) Uji Manova  

Uji manova dilaksanakan apabila uji prasyarat terpenuhi. Dalam 

penelitian ini uji prasyarat terpenuhi secara normal dan homogen. Uji 

manova digunakan unutk mengetahui apakah multimedia yang 

dikembangkan dapat meningkatkan pemahaman pengurangan risiko 
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bencana dan sikap peduli lingkungan secara signifikan atau tidak. 

Hipotesis yang diujikan sebagai berikut. 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan rerata peningkatan pemahaman 

pengurangan risiko bencana dan sikap peduli lingkungan siswa 

Kelas IV antara yang melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia dengan yang tidak menggunakan 

multimedia. 

Ha : Terdapat perbedaan rerata peningkatan pemahaman pengurangan 

risiko bencana dan sikap peduli lingkungan siswa Kelas IV antara 

yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia dengan yang tidak menggunakan multimedia.    

Kriteria penerimaan dan penolakan Ho pada taraf signifikansi 0,05 

dengan ketentuan, apabila signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 

sebaliknya jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berikut ini hasil dari uji manova pada tabel 46. 

Tabel 46. Hasil Uji MANOVA  

Effect Value F 
Hypothesis 

df 
Error df Sig. 

Noncent. 

Parameter 

Observed 

Powerb 

Intercept Pillai's Trace ,012 ,757a 2,000 125,000 ,471 1,514 ,176 

Wilks' Lambda ,988 ,757a 2,000 125,000 ,471 1,514 ,176 

Hotelling's Trace ,012 ,757a 2,000 125,000 ,471 1,514 ,176 

Roy's Largest Root ,012 ,757a 2,000 125,000 ,471 1,514 ,176 

Kelas Pillai's Trace ,244 3,508 10,000 252,000 ,000 35,075 ,993 

Wilks' Lambda ,759 3,692a 10,000 250,000 ,000 36,924 ,995 

Hotelling's Trace ,313 3,876 10,000 248,000 ,000 38,755 ,997 

Roy's Largest Root ,297 7,480c 5,000 126,000 ,000 37,399 ,999 
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 Berdasarkan tabel 46  diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 

0,000, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya terdapat perbedaan rerata peningkatan pemahaman pengurangan 

risiko bencana dan sikap peduli lingkungan siswa Kelas IV antara yang 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan multimedia dengan 

yang tidak menggunakan multimedia. 

 
C. Revisi Produk 

Revisi produk multimedia interaktif dilakukan atas dasar penilaian dari 

ahli/validator, saran dari guru, serta masukan dari siswa. Revisi produk 

dilaksanakan sebanyak tiga, adapun revisi tersebut terdiri dari revisi ahli, revisi 

hasil uji coba, dan revisi akhir. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan 

revisi produk. 

1. Revisi Ahli 

Revisi ahli dilaksanakan setelah memperoleh penilaian dari ahli dan saran 

dari ahli, baik itu ahli materi dan juga ahli media. Penilaian dan saran dijadikan 

sebagai pedoman dalam memperbaiki dan menyempurnakan produk multimedia 

interaktif yang dikembangkan hingga layak untuk digunakan pada tahap uji 

coba. Adapun masukan dari ahli media dapat diamati pada tabel 47. 

Tabel 47. Revisi Multimedia Interaktif Validasi Ahli Media 
No. Kekurangan Tindak Lanjut Keterangan 
1 Pada title page perlu ditambah info : 

target user (siswa kelas). Tambahkan 
nama pengembang beserta prodinya.  

Pada title page sudah  
ditambahkan info : target 
user (siswa kelas). dan nama 
pengembang beserta 
prodinya. 

Sudah 
diperbaiki 

2 Tombol next dan back sebaiknya 
berdekatan. 

Tombol next dan back sudah 
diletakkan secara 
berdekatan. 

Sudah 
diperbaiki 
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No. Kekurangan Tindak Lanjut Keterangan 
3 Ketika masuk halaman yang ada 

narasinya, jika pindah halaman lain, 
maka narasi sebelumnya harus mati. 

Penambahan scene untuk 
memisahkan scene ketika di 
klik tombol back, sehingga 
narasi tidak akan bunyi. 

Sudah 
diperbaiki 

4 Tombol lain-lain belum bisa diklik. Tombol lain-lain sudah dapat 
diakses dengan sekali klik 

Sudah 
diperbaiki 

5 Materi yang halamannya banyak harus 
dikasih nomor halaman. 

Pemberian nomor halaman 
pada setiap scene. 

Sudah 
diperbaiki 

 
Berikut ini gambaran proses revisi produk multimedia interaktif 

berdasarkan saran ahli media. 

  
Gambar 20. Revisi pada Tittle Page (Gambar disebelah kiri sebelum revisi 

dan gambar disebelah kanan setelah revisi) 
 

  
Gambar 21. Revisi pada tombol next dan back serta nomor halaman 

(Gambar disebelah kiri sebelum revisi dan gambar disebelah kanan setelah 
revisi) 
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Gambar 22. Revisi pada menu “Lain-lain”. Setelah direvisi menu “Lain-
Lain” sudah dapat diakses. (Gambar disebelah kiri sebelum revisi dan 

gambar disebelah kanan setelah revisi) 
 

  
Gambar 23. Revisi pada penomoran butir item. (Gambar disebelah kiri 

sebelum revisi dan gambar disebelah kanan setelah revisi) 
 

Selanjutnya revisi dari ahli materi dapat diamati pada tabel 48. 

Tabel 48. Revisi Multimedia Interaktif Validasi Ahli Materi 
No. Kekurangan Tindak Lanjut Keterangan 
1. Perbaiki bahasa dan tata tulis 

sesuai EYD. 
Penggunaan bahasa telah 
direvisi sesuai EYD. 

Sudah 
diperbaiki 

2. Jelaskan beberapa istilah asing. Istilah asing telah diberikan 
penjelasan secara sederhana. 

Sudah 
diperbaiki 

3. Tambahkan satu karakter 
perempun untuk melengkapi 
multimedia interaktif. 

Karakter perempuan 
telahditambahkan. 

Sudah 
diperbaiki 

4. Tambahkan gambar nyata tentang 
bencana. 

Pemberian gambar nyata 
mengenai bencana sudah 
ditambahkan. 

Sudah 
diperbaiki 

5 Tambahkan gambaran nyata 
mengenai kondisi alam 

Pemberian gambar nyata 
mengenai kondisi alam 

Sudah 
diperbaiki 

 
Berikut ini gambaran proses revisi produk multimedia interaktif 

berdasarkan saran ahli materi. 

  
Gambar 24. Revisi penambahan karakter (Gambar disebelah kiri sebelum 

revisi dan gambar disebelah kanan setelah revisi) 
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Gambar 25. Revisi penambahan gambar nyata mengenai alam. (Gambar 

disebelah kiri sebelum revisi dan gambar disebelah kanan setelah revisi) 
 

  
Gambar 26. Penjelasan istilah. (Gambar disebelah kiri sebelum revisi dan 

gambar disebelah kanan setelah revisi) 
 

 
Gambar 27. Penambahan gambar nyata mengenai bencana alam yang 

sebelumnya belum ada.  
 

Setelah tahapan revisi selesai dilaksanakan, tahap berikutnya adalah uji 

coba produk yang dikembangkan berdasarkan atas penilaian dan saran dari ahli. 

2. Revisi Hasil Uji Coba 

a. Revisi hasil uji coba lapangan awal 

Revisi hasil uji coba lapangan awal dilaksanakan setelah memperoleh 

tanggapan dari angket respon siswa, dan skala respon guru selama uji coba 

lapangan awal yang dilaksanakan di kelas IV SDN Kiyaran 2. Respon dan 

saran dijadikan sebagai masukan dalam memperbaiki dan menyempurnakan 
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produk multimedia interaktif yang dikembangkan. Adapun masukan dari 

guru dapat diamati pada tabel 49. 

Tabel 49. Revisi Multimedia Interaktif hasil uji lapangan awal 
No. Kekurangan Tindak Lanjut Keterangan 
1. Materi pembelajaran cukup 

membantu siswa dalam memahami 
materi pengurangan risiko bencana, 
oleh sebab itu dapat ditambahkan 
gambar pendukung lainnya. 

Gambar pendukung sudah 
ditambahkan. 

Sudah 
diperbaiki 

2. Teknis ketika di klik Back dan 
kembali ke halaman sebelumnya 
sebaiknya audio dihilangkan 

Perbaikan dilakukan 
dengan menambahkan 
scene. 

Sudah 
diperbaiki 

3. Beberapa tulisan mengalami 
kesalahan penulisan. 

Perbaikan penulisan 
dengan memperhatikan 
EYD. 

Sudah 
diperbaiki 

4 Volume tombol ketika di klik 
alangkah baiknya dikecilkan 
volumenya, karena suara terlalu 
besar. 

Pengurangan volume 
ketika mengeklik tombol. 

Sudah 
diperbaiki 

 

b. Revisi hasil uji coba lapangan 

Revisi hasil uji coba lapangan dilaksanakan setelah memperoleh 

tanggapan dari angket respon siswa, dan skala respon guru selama uji coba 

lapangan yang dilaksanakan di kelas IV SDN Cancangan dan SDN 

Glagaharjo. Respon dan saran dijadikan sebagai masukan dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan produk multimedia interaktif yang 

dikembangkan. Adapun masukan dari guru dapat diamati pada tabel 50. 

Tabel 50. Revisi Multimedia Interaktif hasil uji lapangan 
No. Kekurangan Tindak Lanjut Keterangan 
1. Gambar mengenai gunung dapat 

ditambahkan lagi. 
Perbaikan dilakukan 
dengan menambahkan 
jenis-jenis gunung api. 

Sudah 
diperbaiki 

2. Menambahkan gambar gunung 
secara real. 

Perbaikan dilakukan 
dengan menambahkan 
gambar gunung secara real. 

Sudah 
diperbaiki 
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3. Revisi Akhir 

Revisi akhir dilaksanakan setelah uji coba operasional pada SDN Kiyaran 

1 dan SDN Kepuharjo terhadap produk multimedia interaktif yang 

dikembangkan. Setelah uji operasional tidak banyak saran dari guru maupun 

siswa. Masukan yang diberikan berupa dukungan kedepannya untuk dapat 

mengembangkan materi-materi pengurangan risiko bencana yang lain. 

Berdasarkan hasil revisi akhir, produk yang dikembangkan layak untuk 

didesiminasikan.  Tahap desiminasi dilaksanakan pada Sekolah Dasar Siaga 

Bencana Merapi di seluruh Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. 

 
D. Kajian Produk Akhir 

Pentingnya pemahaman pengurangan risiko bencana dalam dunia pendidikan 

di Indonesia belum mendapatkan perhatian khusus. Padahal pemahaman 

pengurangan risiko bencana memiliki dampak baik bagi kehidupan siswa. 

Pengurangan risiko bencana dapat dimaknai sebagai upaya pengembangan & 

penerapan  kebijakan, strategi serta praktik untuk meminimalisir kerentanan dan 

risiko bencana alam seluruh masyarakat dengan memprioritaskan dan 

memperkuat peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan.  

Pengetahuan terhadap materi yang baik, dapat meminimalisir akibat yang 

ditimbulkan suatu bencana. Salah satu dimensi dalam pendidikan pengurangan 

risiko bencana adalah memahami Ilmu Pengetahuan dan mekanisme bencana alam 

(Abdul&Samar, 2014). Membangun kognitif siswa merupakan salah satu upaya 

untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep kebencaan, serta karakteristik 

bencana geologi (fenomena dan mitigasinya). Secara sederhana manusia  dapat 
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mengurangi dampak bencana dengan aman jika mereka memahami karakteristik 

bencana secara ilmiah, (Siripong, 2010) Masalah kurangnya pemahaman siswa 

terhadap pengurangan risiko bencana yang ditemukan perlu mendapatkan perhatian 

khusus, mengingat pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan bagi siswa yang tinggal 

di sekitar area terdampak. Temuan lain menunjukkan, terlepas dari fakta bahwa 

siswa di sekolah yang diteliti telah belajar tentang bencana alam dan pencegahan 

selama bertahun-tahun baik di bawah metode pengajaran terpadu atau terisolasi, 

masih ada kebingungan atau masalah mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku 

mereka yang efektif pada saat terjadi bencana alam (Hayashi, 2014). Hal ini 

semakin menunjukkan pentingnya pendidikan pengurangan bencana yang tersusun 

secara sistematis dan dilaksanakan secara berkala.   

Berdasarkan Kurikulum 2013 pengetahuan pengurangan risiko bencana dapat 

diintegrasikan dalam muatan pelajaran. Misalkan pada muatan pelajaran seperti 

sains, bahasa, dan seni (Abdul&Samar, 2014). Muatan kompetensi dasar mata 

pelajaran sains paling banyak memberikan kesempatan bagi guru untuk dapat 

mengembangkan dan membelajarkan materi ini. Secara sederhana guru dapat 

mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran pada tema “Peduli Terhadap Makhluk 

Hidup”. Guru dapat memulai merencanakan rancangan pembelajaran yang sesuai 

dengan materi dan tema. Landasan yang kuat untuk menarik partisipasi anak dalam 

pendidikan pengurangan risiko bencana harus dimulai dengan metode dan 

pendekatan partisipatif yang berpusat pada anak, yang mana kegiatan tersebut 

mengakui upaya, kemampuan dan pemahaman anak-anak, serta menghormati 

pendapat semua anak (Lopez et al, 2012).  
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Pendidikan pengurangan risiko bencana perlu mendapatkan perhatian 

masyarakat luas. Pendidikan pengurangan risiko bencana tidak hanya harus dibatasi 

disekolah saja, tetapi juga harus dipromosikan ke keluarga dan masyarakat, 

(Tuladhar et al., 2014). Penjelasan tersebut menunjukkan peran serta lingkungan di 

sekitar anak sangat dapat mendukung pendidikan pengurangan risiko bencana. Pada 

lingkungan masyarakat, peran lembaga kebencanaan seperti Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat berkolaborasi dengan Dinas 

Pendidikan untuk memfasilitasi materi pengurangan risiko bencana yang sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan. Selain itu program pendidikan pengurangan 

risiko bencana dari BPBD dapat disinergikan dengan program desa. Sebuah 

penelitian menunjukkan bahwa mendidik masyarakat umum melalui anak-anak di 

tingkat awal pada pendidikan mereka merupakan salah satu pendekatan mitigasi 

nonstruktural yang semakin banyak digunakan dalam strategi mitigasi bencana, 

serta hasil yang diperoleh positif dan menjanjikan, (Izadkhah & Hosseini, 2005). 

Sudah sewajarnya pendidikan pengurangan risiko bencana mendapatkan porsi yang 

cukup dalam dunia pendidikan. 

Dukungan nyata dalam pendidikan pengurangan risiko bencana adalah 

adanya media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian penting dalam 

kegiatan pembelajaran. Munadi (2013) menjelaskan media pembelajaran sebagai 

sesuatu yang dapat menyampaikan pesan secara terencana sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerima informasi dapat menerima 

secara efektif dan efisien. Berbagai jenis media pembelajaran dapat digunakan 

untuk mengedukasi pengurangan risiko bencana antara lain Game, Komik, Pop-Up 
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Book dan Multimedia, (Haryanto et al., 2012) (Esaputra, Alvanov, & Mansoor, 

2004) (Bagus & dkk, 2017) (Pambudi, 2015). Salah satu yang dapat digunakan 

untuk menarik siswa dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

pengurangan risiko bencana yaitu dengan menggunakan multimedia interaktif. 

Multimedia berbantuan komputer mengintegrasikan beberapa macam media 

(gambar, teks, animasi, sound, dan video) di dalamnya dimana pengguna dapat 

belajar secara interaktif. Aplikasi teknologi dan multimedia akan membantu 

memenuhi tuntutan dan memungkinkan siswa berinteraksi dengan informasi dalam 

media yang berbeda, (Babiker, 2015). Melalui multimedia siswa dapat memperoleh 

pengetahuan lebih mendalam melalui gambar, animasi, atau video yang mendukung 

proses kognitifnya.  

Produk akhir dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah media 

pembelajaran berbentuk multimedia interaktif bermuatan lembar kerja siswa untuk 

meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan sikap peduli 

lingkungan. Produk tersebut telah dikembangkan melalui berbagai tahapan. Selama 

pengembangan produk ini mengalami perbaikan dan revisi berdasarkan hasil uji 

validasi oleh ahli materi dan media, uji coba lapangan awal, uji coba lapangan, dan 

uji operasional.  

Penilaian kelayakan oleh ahli media meliputi aspek tampilan dan 

pemograman, sedangkan penilaian kelayakan oleh ahli materi meliputi aspek 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari validasi ahli media mendapatkan skor 

sebesar 94 dengan nilai B kategori “baik”, sedangkan hasil validasi ahli materi 

tahap pertama memperoleh skor sebesar 84 nilai B dengan kategori “baik” dan 
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validas ahli materi tahap kedua memperoleh skor 109 nilai A dengan kategori 

“sangat baik”. Secara keseluruhan penilaian kelayakan oleh ahli media dan materi 

terhadap  produk multimedia interaktif bermuatan lembar kerja siswa untuk 

meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan sikap peduli 

lingkungan dinyatakan layak. Hasil yang diperoleh pada uji lapangan awal dan uji 

lapangan respon guru mendapatkan kategori “baik” sedangkan siswa memberikan 

respon dengan kategori “sangat baik”, uji operasional respon guru dan siswa 

mendapatkan kategori “sangat baik”.  

Penggunaan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran memiliki 

potensi besar untuk memberikan fleksibilitas (Malik & Agarwal, 2012). Multimedia 

pembelajaran memberikan banyak kesempatan bagi desainer untuk 

mengembangkan materi. Sedangkan dari sudut pandang siswa, mereka lebih merasa 

baik dengan metode pengajaran konvensional yang dibantu oleh multimedia 

interaktif (Mariam Mohamad, 2016). Rancangan kegiatan pembelajaran yang 

berbasis multimedia terbukti dapat memberikan dampak positif. Selain itu, media 

ini dapat menggabungkan interaktivitas yang dapat merangsang dan menantang, 

sehingga siswa akan menemukan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan 

lebih mendalam (Huang, 2005) (Ong & Mannan, 2002).  

Produk multimedia interaktif bermuatan lembar kerja siswa dapat 

meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana didasarkan pada manfaat 

yang didapatkan dari multimedia. Cairncross & Mannion, (2001) menyatakan 

bahwa kelebihan multimedia adalah mendukung konseptualisasi dan kontekstualisasi 

materi baru yang disajikan serta aktif melibatkan pembelajar dalam proses 
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pembelajaran. Usia siswa kelas IV berada pada masa operasional konkret. Budiningsih 

(2012) menyatakan bahwa pada usia 7-12 tahun anak masih memiliki permasalahan 

mengenai berpikir abstrak. Peran multimedia sangat membantu siswa dalam meahami 

konsep-konsep abstrak selama proses pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis multimedia secara kognitif melatih siswa dalam 

mengkonstruk pengetahuan yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, dengan menetapkan tugas otentik, melalui proyek multimedia, ke dalam 

lingkungan pembelajaran yang konstruktivis, dapat memotivasi siswa dan 

menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran mereka serta memberikan 

dukungan yang kuat (Mai Neo, 2010). Metode pembelajaran berbasis multimedia 

yang disempurnakan secara efektif, dapat menarik perhatian siswa terutama pada 

penggunaan karakter kartun dalam multimedia (Nusir et al., 2013). Animasi dan 

simulasi dalam multimedia dapat meningkatkan visualisasi berbagai konsep dan 

prinsip utama (Ong & Mannan, 2002). Artinya media pendukung dalam multimedia 

dapat membantu siswa untuk mengkonkritkan konsep materi yang bersifat abstrak, 

sehingga dapat mendukung proses berpikirnya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 

yang diperoleh selama uji operasional.  

Hasil selama uji operasional menunjukkan bahwa terdapat peningkatan skor 

tes rata-rata pemahaman siswa terhadap materi disaster risk reduxtion. Hasil tes 

menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata skor tes pada kelas kontrol sebesar 15 

dengan gain 0,264 dengan kategori “rendah”. Sedangkan pada kelas eksperimen 1 

sebesar 16,13 dengan gain 0,306 dengan kategori “sedang” dan kelas eksperimen 2 

sebesar 18,34 dengan gain 0,440 dengan kategori “sedang”. Hal ini dapat dimaknai 
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bahwa multimedia interaktif memiliki dampak dalam meningkatan pemahaman 

pengurangan risiko bencana pada siswa. 

Selain meningkatan pemahaman pengurangan risiko bencana, produk yang 

dikembangkan juga dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan. 

Menumbuhkembangkan sikap peduli lingkungan dengan multimedia interaktif 

didasarkan atas teori konstruktivisme. Cara pandang konstruktivistik, memaknai 

belajar sebagai proses mengkonstruk pengetahuan melalui pengalaman, 

Budiningsih (2012). Schunk (2012) menambahkan bahwa asumsi dari teori 

konstruktivisme mengarahkan guru untuk merencanakan kegiatan belajar yang 

dapat melibatkan keaktifan siswa untuk mengkonstruk pengetahuannya. Implikasi 

cara pandang konstruktivistik terhadap multimedia antara lain yaitu: proses 

pembelajaran lebih ditekankan pada aspek active learning. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk membuat suasana belajar yang aktif adalah dengan 

pembelajaran berbasis multimedia. Adanya interaksi terhadap multimedia interaktif 

memungkinkan partisipasi peserta didik yang lebih besar, (Russell, 2011). 

Keterlibat langsung peserta didik dalam proses pembelajaran dengan multimedia 

diarahkan untuk mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Proses 

pembelajaran alamiah yang dilaksanakan seperti ini dapat mempengaruhi sikap 

peduli lingkungan siswa.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama uji opersional, diperoleh 

peningkatan rata-rata skor angket sikap peduli lingkungan. Hasil skor angket dari 

sikap peduli lingkungan menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata skor angket 

pada kelas kontrol sebesar 1,26 dengan gain 0,061 dengan kategori “rendah”. 
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Sedangkan pada kelas eksperimen 1 sebesar 3,49 dengan gain 0,123 dengan 

kategori “rendah” dan kelas eksperimen 2 sebesar 0,58 dengan gain 0,031 dengan 

kategori “rendah”. Meskipun tidak terlalu besar peningkatannya, hal ini 

menunjukkan bahwa multimedia memiliki dampak untuk menumbuhkembangan 

sikap peduli lingkungan pada siswa.  

Multimedia dapat dikatakan sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran. 

Efektivitas multimedia dan interaktivitas sebagai media pembelajaran sangat 

mendukung proses transfer pengetahuan dan pada saat yang bersamaan mendorong 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, (Teoh & Neo, 2007). Penjelasan ini 

didukung dengan hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa multimedia interaktif 

memiliki potensi untuk mendukung pembelajaran secara akurat dan efektif, 

menawarkan lingkungan belajar yang lebih menarik dan merangsang serta 

memberikan dukungan bagi siswa dan guru, (Bennet & Brennan, 1996).  

Penjelasan di atas diperkuat dengan hasil yang diperoleh pada uji operasional 

menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman pengurangan risiko bencana dan 

sikap peduli lingkungan dapat diamati dari perolehan skor pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Efektivitas diperkuat dengan hasil 

uji manova yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji Hotelling’s Trace yaitu 

0,000 (kurang dari 0,05). Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan rerata 

peningkatan pemahaman pengurangan risiko bencana dan sikap peduli lingkungan 

siswa Kelas IV antara yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia dengan yang tidak menggunakan multimedia.  
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Berdasarkan penelitian yang relevan, multimedia yang dikembangkan 

memiliki unsur yang berbeda dari multimedia yang dikembangkan oleh Pambudi 

(2015). Unsur kebaruan multimedia yang dikembangkan yaitu adanya Lembar 

Kerja Siswa yang dimuat dalam multimedia. Lembar Kerja Siswa memiliki 

pengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman pengurangan risiko bencana dan 

mengembangkan sikap peduli lingkungan. Sebagai contoh, adanya LKS simulasi 

mitigasi bencana membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait 

langkah-langkah penyelamatan, dan upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu 

adanya LKS membuat poster memberikan pengetahuan bagi siswa, bahwa siswa 

dapat menjaga lingkungan dengan mengajak orang disekitarnya untuk peduli 

terhadap lingkungan. 

Unsur kebaruan ini menambah inovasi baru dalam pengembangan 

multimedia. Keberadaan LKS dapat mewadahi aktivitas motorik siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Lembar Kerja Siswa mendukung kebijakan Kurikulum 

2013 yang ingin mengembangakn aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, inovasi pada 

pengembangan multimedia harus senantiasa ada, guna meningkatkan kualitas 

kegiatan pembelajaran. 

 
E. Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai beikut. 

1. Materi yang disajikan dalam produk multimedia interaktif terbatas hanya 

pada pengurangan risiko bencana pada erupsi gunung api. 
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2. Pembelajaran ini menggunakan bantuan perangkat komputer. Namun pada 

praktiknya ketersedian perangkat komputer beberapa sekolah mengalami 

kerusakan, sehingga beberap komputer digantikan dengan leptop. 

3. Lembar Kerja Siswa disediakan dan dapat diprint, akan tetapi diletakkan 

secara terpisah karena keterbatasan software penyedia layanan. 

4. Game yang disediakan bersifat edukatif, sehingga game yang disediakan 

berkaitan dengan materi dengan jumlah yang tidak banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


