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BAB IV. HASIL PENLITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu multimedia pembelajaran 

biologi berbasis adobe flash dan prangkat pembelajaran biologi. Penelitian ini lebih 

berfokus pada pengembangan multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe 

flash sesuai dengan pembatasan masalah yang telah dirancang. Metode 

pengembangan multimedia yang digunakan dalam penelitan ini yaitu menggunakan 

model ADDIE. 

Tahapan-tahapan dalam model pengembangan yang diadaptasikan dari 

model ADDIE terdiri dari beberapa langkah, antara lain: (1) analysis, yaitu tahapan 

survei lapangan yang meliputi analisis kurikulum, analisis potensi peserta didik, 

analisis potensi guru biologi dan analisis kebutuhan; (2) design, yaitu perencanaan 

dan penyusunan kerangka struktur program multimedia pembelajaran biologi 

berbasis adobe flash; (3) development, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan 

yaitu pembuatan multimedia, alpha test, dan beta test; (4) implementation, yaitu 

tahapan penggunaan multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash, 

terdapat dua kali pengujian yaitu uji cobe terbatas dan uji coba lapangan; (5) 

evaluation, yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan 

efektifitas produk yang dikembangkan dalam penggunaan skala besar atau uji 

lapangan, selain itu dalam tahap evaluasi ini peserta didik akan memberikan 

penilaian pada beberapa aspek tertentu terkait dengan respon setelah menggunakan 

produk multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash baik dalam 
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pembelajaran maupun secara mandiri. Setiap tahapan-tahapan penelitian dan 

pengembangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Tahap Analisis (Analyz) 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan beberapa analisis untuk 

memberikan gambaran tentang media pembelajaran yang akan dikembangkan. 

Proses analisis yang diperoleh merupakan acuan dalam pengembanagn media 

pembelajaran ini. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum dan analisis karakteristik siswa yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

Pada penelitian ini, analisis kebutuhan dilakukan dengan cara 

menggali dan mengumpulkan informasi-informasi penting terkait dengan 

masalah yang terjadi dalam pembelajaran biologi siswa kelas XI MA 

Negeri 1 Maluku Tengah. Hasil analisis ini diperoleh melalui observasi 

maupun wawancara. Berdasarkan hasil observasi maupun wawancara 

yang dilakukan kepada seseorang guru biologi kelas X MA Negeri 1 

Maluku Tengah diperoleh informasi bahwa kendala yang sering muncul 

terhadap penggunaan media pembelajaran adalah ketersediaan dan 

pemanfaatannya. Ketersediaan media yang kurang, meyebabkan pengajar 

menggunakan media seadanya. Buku menjadi satu-satunya media yang 

digunakan. Padahal guru Biologi sendiri mengatakan bahwa media 

tersebut belum cukup untuk memfasilitasi pada beberapa materi biologi. 

Sedangkan media audio, visual, elektronik berupa komputer belum 

dimanfaatkan secara intensif dan maksimal, sehingga pembelajaran 



109 
 

menjadi monoton dan menyebabkan kejenuhan pada siswa serta 

mengakibatkan berkurangnya minat dan motivasi belajar siswa. 

Lebih lanjut hasil wawancara juga menyatakan bahwa materi 

sistem saraf merupakan materi yang dinilai cukup sulit. Konsep sistem 

saraf merupakan materi yang bersifat abstrak sehingga membutuhkan 

visualisasi. Buku yang digunakan sebagai media pembelajaran selama 

proses belajar mengajar belum secara maksimal memfasilitasi 

pembelajaran ini. 

b. Analisis Kurikulum 

MA Negeri 1 Maluku Tengah adalah salah satu madrasah aliah di 

maluku yang menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 

tujuan yang mencakup empat kompetensi yaitu kompetensi sikap, 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tujan kurikulum 

merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan 

pembelajaran, salah satu mata pelajaran yang dilaksanakan pada tingkat 

sekolah menengah atas yaitu mata pelajaran biologi. 

Mata pelajaran biologi memiliki cakupan yang luas. konsep yang 

dipilih dalam penelitian ini adalah materi sistem saraf kelas XI. Pemilihan 

metari tersebut dilakukan dengan berkonsultasi dengan guru pengampu 

mata pelajaran biologi. Materi sistem saraf ini dipilih karena materi ini 

terdapat proses-proses yang sangan komples sehingga membutuhkan 

gambaran yang konkret agar mudah dipahami oleh siswa. 

 



110 
 

c. Analisis Karakteristik Siswa 

Siswa merupakan generasi muda akademik yang berusaha 

berkembang dalam meningkatkan potensi diri yang dimilikinya melalui 

proses pembelajaran. Pengembanagn potensi siswa tersebut dimaksud agar 

siswa memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih 

baik lagi, salah satunya yaitu meningkatkan kemandirian belajar dan 

motivasi belajar biologi. 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran 

kemandirian dan motivasi belajar biologi dilakukan dengan cara 

wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran biologi. Berdasarkan 

wawancara tersebut, maka dapat dideskripsikan bahwa kemandirian 

belajar siswa biologi kelas XI memiliki tingkatan yang berbeda-beda. 

Menurut pendapat guru biologi, kemandirian belajar biologi dari 

siswa-siswanya ada yang sangat tinggi dan ada pula peserta didik yang 

mempunyai kemandirian belajar biologi yang sedang. Peneliti 

memperoleh data kemandirian belajar siswa dibuktikan dengan hasil 

observasi kegiatan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh peneliti. 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

a. Pengumpulan Sumber-sumber 

Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan, maka terlebih 

dahulu menentukan dan mengumpulakan sumber-sumber yang dibutuhkan 

dalam penelitian pengembangan produk ini. Terdapat 3 jenis sumber yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan multimedia ini, diantaranya: 
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1) Sumber Media 

Sumber media berkaitan dengan elemen-elemen media yang 

digunakan pada multimedia, baik dengan memproduksinya sendiri, 

ataupun dengan bantuan internet. Untuk memproduksi elemen- 

elemen media tersebut, maka membutuhkan beberapa perangkat 

lunak. Adapun beberapa perangkat lunak yang digunakan, yakni 

Coral Draw X7 dan Photoshop Cs6 untuk pengeditan gambar yang 

digunakan, Internet Download Manager untuk mendownload video 

yang dibutuhkan, Sony Vegas untuk pengeditan video, Microsoft 

Word untuk penyimpanan teks materi. 

2) Sumber Materi 

Materi Sistem Pernapasan pada Manusia dari beberapa buku 

pelajaran sekolah dengan beberapa penulis dan penerbit, yang 

diantaranya adalah: 

a) Buku Biology, penulis BSCS (2006), terbitan New York: Mc 

Graw Hill Gonce. 

b) Buku Biology Ninth Edition, penulis Campbell, Reece, Urry, 

Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson (2011), terbitan Person 

Benjamin Cummings. 

c)  Buku Strategi Belajar Mengajar Biologi, penulis Nuryani 

(2005), terbitan Malang: UM Perss. 

d) Buku Biologi SMA (2006), penulis Pratiwi, Maryati, Surikini, 

Suharno, Bambang, terbitan Jakarta: Erlangga 
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e) Buku Konsep dan Penerapan Biologi SMA/MA Kelas XI 

(2016), penulis Prawirohartono, terbitan Jakarta: Bumi Aksara. 

f) Buku Pengembangan Kurikulum Biologi (2011), penulis 

Suratsih, terbitan Yogyakarta: UNY Perss. 

g) Buku Human Biology (2012), penulis Starr and McMillan, 

terbitan Brooks: Cenggage Learning. 

3) Sumber Pelengkap 

Sumber pelengkap yaitu sumber yang membantu pengembangan 

multimedia ini diantaranya, artikel-artikel aktual dan factual. 

b. Membuat flowchart 

Pembuatan flowchart dilakukan setelah mengetahui rancangan isi 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash. Flowchart dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash 

digunakan untuk menggambarkan aliran dari satu frame ke frame lain dan 

menjelaskan setiap langkah pembuatan multimedia pembelajaran biologi 

berbasis adobe flash. Gambar flowchart dapat dilihat pada lampiran. 

c. Membuat storyboard 

Storyboard dibuat setelah mengetahui rancangan isi dalam setiap 

bagian multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash. Storyboard 

dalam pengembangan multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe 

flash digunakan untuk menggambarkan deskripsi tiap frame, dengan 

mencantumkan semua objek multimedia dan tautan ke frame lain. Gambar 

storyboard dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Setelah proses perancangan atau desain selesai, hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap ini, peneliti 

mengembangkan produk berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya. Selain 

itu, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan agar tahap pengembangan 

produk dapat dilakukan. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Bahan 

Dalam tahap pengembangan multimedia pembelajaran biologi 

berbasis adobe flash, langkah pertama yang dilakukan adalah 

pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi materi pembelajaran, gambar 

pendukung, audio, dan video. Bahan-bahan tersebut diperoleh baik dari 

buku maupun dari internet. 

Untuk materi pembelajaran, peneliti lebih banyak mengumpulkan 

materi dari buku-buku bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan juga 

KI dan KD yang berlaku. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa 

contoh dan soal yang peneliti kembangkan dari internet. Kemudian untuk 

gambar pendukung, peneliti mendapatkannya dengan cara mengunduh 

dari internet serta membuatnya melalui perangkat lunak Corel Draw. 

Gambar-gambar tersebut oleh peneliti dikembangkan kembali menjadi 

gambar animasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir, 

peneliti mencari audio dari internet guna menjadi backsound atau suara 
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latar. Peneliti memilih dan memilah suara yang dapat membuat pengguna 

aplikasi nantinya merasa nyaman selama menggunakannya. 

b. Pembuatan Multimedia Pembelajaran Biologi Berbasis Adobe flash 
 

Setelah peneliti mengumpulkan bahan, tahapan selanjutnya adalah 

membuat multimedia pembelajaran interaktif atau produk tersebut. Pada 

tahap ini, peneliti menterjemahkan atau merealisasikan desain yang telah 

dibuat sebelumnya. Dalam melakukannya, peneliti menggunakan 

software Adobe Flash Professional CS6. Adapun hasil pembuatan 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash adalah sebagai 

berikut. 

1) Tampilan Splash Screeen 

Splash Screen akan muncul pertama kali saat aplikasi 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash  dibuka. Splash 

Screen dalam aplikasi ini memuat logo, tulisan Teknologi 

Tembelajaran PPs UNY dan copyright 2018. 

 

Gambar 14. Tampilan Splash Screen 
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2) Tampilan halaman judul 

Halaman judul pada multimedia pembelajaran biologi berbasis 

adobe flash berisi judul materi, tombol masuk, tombol keluar, panduan 

menggunakan multimedia dan logo UNY. Tampilan halaman judul 

dapat dilihat pada gambar 

 

Gambar 15. Tampilan halaman judul 

3) Tampilan Petunjuk untuk Keluar dari Multimedia Interaktif 

Pada saat tombol exit di tekan maka halaman keluar akan 

muncul denga piliha opsi ya atau tidak. Jika tombol ya di tekan maka 

akan keluar dari multimedia pembelajaran dan jika memilih tombol 

tidak maka akan kembali pada halaman sebelumnya. 
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Gambar 16. Tampilan Petunjuk untuk Keluar dari Multimedia 
Interaktif 

 
4) Tampilan Halaman Petunjuk  

Pada saat tombol help di tekan maka akan masuk ke halaman 

petunjuk menggunakan multimedia pembelajaran. Halaman petunjuk 

ini berisi penjelasan kegunaan setiap menu dan cara menggunakan 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flas. 

 
Gambar 17. Tampilan Halaman Petunjuk 
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5) Tampilan halaman menu utama 

Pada saat tombol masuk di tekan maka akan menuju ke halaman 

menu utama. Pada menu utama ini menampilkan pengantar 

pembelajaran, kemudian terdapat menu Home, Competence, Material, 

Quiz, Reference, About, Themes dan Color. 

 

Gambar 18. Tampilan halaman menu utama 

6) Tampilan Halaman Kompetensi 

Pada halaman menu kompetensi akan memuat kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Untuk menuju ke 

halaman selanjutnya user dapat menggunakan tombol next. Setelah 

menuju ke halaman selanjutnya maka user dapat kembali ke halaman 

sebelumnya menggunakan tombol prev. Tampilan halaman 

kompetensi dapat dilihat pada gambar. 
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Gambar 19. Halaman kompetensi dasar 

7) Tampilan halaman menu materi 

Halaman menu materi memuat empat submenu yang dirancang 

dalam bentuk peta konsep yaitu menu sistem saraf, saraf sadar, saraf 

tak sadar dan pengaruh obat-obatan. Tampilan halaman menu materi 

dapat dilihat pada gambar. 

 
Gambar 20. Halaman Menu Materi Sistem Saraf 

 

Halam ini memuat pengantar ilustrasi materi sistem saraf yang 

memperlihatkan dua orang yang berbincang-bincang melalui telepon. 
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Gambar 21. Halaman Materi Sistem Saraf 

Halaman materi sistem saraf sadar ini memuat pengetahuan 

tentang sistem saraf sadar yaitu saraf pusat (central nervous) dan saraf 

tepi (peripheral nervous). 

 
Gambar 22. Halaman Materi Sistem Saraf Sadar 

Halaman materi sistem tak saraf sadar ini memuat pengetahuan 

tentang sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik 
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Gambar 23. Halaman Materi Sistem Saraf Tak Sadar 

Pada halaman materi pengaruh obat-obatan ini memuat 

pengetahuan tentang pengaruh obat-obatan dan narkotika terhadap 

sistem saraf.  

 

Gambar 24. Halaman Materi Pengaruh Obat-obatan 

Halaman video ini ditampilkan video untuk membatu siswa agar 

lebih paham tentang materi. 
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Gambar 25. Halaman Video yang Dimuat dalam Materi 

8) Tampilan Halaman Quiz 

Pada tampilan halaman quiz terdapat tiga pilihan quiz yaitu 

Pilgan, DnD dan TTS. 

 
Gambar 26. Tampilan halaman quiz 

Halaman quiz pilgan ini menyediakan pertanyaan 20 pertanyaan 

pilihan ganda yang dapat digunkan siswa untuk latihan pemehaman 

materi sistem saraf. 
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Gambar 27. Tampilan halaman quiz pilgan 

Halaman quiz DnD ini menampilkan gambar struktur sel saraf 

dimana siswa di minta mencocokan nama-nama bagian struktur sel 

saraf. 

 
Gambar 28. Tampilan Halaman Quiz DnD 

Pada halaman quiz tts ini berisis pertanyaan teka teki silang 

yang akan membantuk melatih pemahaman siswa terhadap materi 

sistem saraf. 
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Gambar 29. Tampilan Halaman Quiz TTS 

9) Tampilan Halaman Referensi 

Halaman Referensi memuat sumber rujukan referensi buku 

bacaan untuk siswa. 

 
Gambar 30. Tampilan halaman referensi 

10) Tampilan Halaman Profil 

Halaman profil pengembang menampilkan informasi bidoata 

pegembang multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash dan 

informasi spesifikasi multimedia. 
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Gambar 31. Tampilan halaman profil 

c. Pengujian Alpha 

Pengujian Alpha merupakan pengujian pada tahap pertama. 

Pengujian ini berupa validasi instrumen, validasi media, dan validasi 

materi. Pada tahap ini, validasi dilakukan untuk menentukan apakah 

instrumen penilaian, media, dan materi dalam multimedia pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan sudah pantas dan layak untuk diujicobakan 

ke siswa dalam proses pembelajaran atau tidak. Validasi harus dilakukan 

sebelum peneliti mengujicobakannya ke siswa. Berikut adalah penjelasan 

dari validasi yang dilakukan: 

1) Validasi Intrumen Penilaian 

Validasi Instrumen Penilaian dilakukan oleh seorang dosen ahli 

yang dianggap ahli dalam penilaian instrumen. Beliau bernama Prof. Dr. 

Herminarto Sofyan, M.Pd, dan Dr. Haryanto, M.Pd dosen di Universitas 

Negeri Yogyakarta.  Instrumen yang divalidasi berupa instrumen 

penilaian materi, instrumen penilaian media, dan instrumen penilaian 
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untuk siswa. Data hasil validasi beserta catatan revisi instrumen penilaian 

dapat dilihat pada lampiran. 

2) Validasi Produk 

Setelah selesai dengan validasi instrumen, peneliti melanjutkannya 

dengan memvalidasi produk yang telah peneliti kembangkan. Pada tahap 

ini, produk atau draft pertama yang dikembangkan divalidasi oleh dua 

orang ahli media dan satu ahli materi. Validasi media dilakukan oleh ahli 

media yaitu Prof. Herman Dwi Sujono, M.Sc., MT., Ph.D dan Dr. Ali 

Muhtadi M.Pd. Beliau merupakan seorang dosen di UNY. Pada validasi 

ini, ahli media menilai multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe 

flash dari aspek tampilan, aspek media audio, aspek navigasi, dan aspek 

ketahanan produk. Dalam setiap aspek instrumen penilaian media terdapat 

beberapa indikator dan kriteria penilaian yang digunakan untuk menilai 

kualitas media dilihat dari sisi multimedia. Data hasil validasi media 

dijelaskan pada bagian deskripsi data dan analisis data. 

Materi dalam produk ini divalidasi oleh seorang ahli yang bernama 

Prof Dr. Djukri. Beliau adalah seorang dosen Prodi Pendidikan Biologi 

PPs UNY. Data yang diperoleh dari ahli materi digunakan untuk 

mengetahui kelayakan materi berdasarkan aspek materi dan aspek 

pembeljaran. Selain itu, di dalam setiap aspek instrumen penilaian materi 

terdapat beberapa indikator dan kriteria penilaian yang digunakan untuk 

menilai kualitas materi dalam multimedia pembelajaran biologi berbasis 
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adobe flash. Data hasil validasi materi dijelaskan pada bagian deskripsi 

data dan analisis data. 

Setelah semua data yang diperoleh, peneliti menggunakannya 

sebagai dasar untuk merevisi produk menjadi draft kedua. Revisi produk 

dilakukan beberapa kali sampai para ahli menganggap tidak ada hal yang 

perlu direvisi kembali. Aplikasi final dari multimedia pembelajaran 

biologi berbasis adobe flash dalam bentuk “exe” yang sudah selesai 

divalidasi dan direvisi sudah layak digunakan untuk di implementasikan di 

sekolah. Data hasil pengujian Alpha dijelaskan pada bagian deskripsi data 

dan analisis data. 

4. Tahap Implementasi (Implementat) 

Setelah mendapatkan kelayakan produk dari para ahli, tahap 

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap implementasi produk. 

Pada tahap ini, peneliti mulai mengujikan produk yang telah dibuat. Terdapat 

dua tahap lanjutan yang harus peneliti lakukan, yaitu uji coba dan pengujian 

beta. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap-tahap yang disebut 

sebelumnya. 

1) Uji Coba 

Tahap ujicoba adalah tahap dimana produk diimplementasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah mengetahui kekurangan 

dan kelayakan produk saat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal, 17 Mei 2018 di 

laboratorium komputer yang diikuti oleh 6 responden, yang terdiri dari 5 
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siswa dan 1 guru biologi MA Negeri 1 Maluku Tengah. Pada uji coba 

pertama, siswa diberikan terlebih dahulu soal pre-test yang sudah divalidasi 

sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

sebelum dilaksanakan pembelajaran menggunakan multimedia 

pembelajaran biologi berbasis adobe flash. 

Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dengan siswa mulai 

menggunakan produk pada komputer mereka masing-masing. Siswa 

kemudian membuka terlebih dahulu file multimedia pada perangkat 

mereka. Setelah itu, peneliti memandu siswa menggunakan produk 

tersebut. Dalam hal ini peneliti meminta siswa untuk mencoba semua 

konten yang terdapat pada multimedia tersebut. Tidak hanya siswa, guru 

pun diminta peneliti untuk ikut mencoba produk yang dibuat. Hal ini agar 

data yang didapat nantinya menjadi lebih maksimal. 

Selama proses uji coba berlangsung, peneliti memonitor jalannya uji 

coba pada produk. Selain membantu para siswa jika mengalami kesulitan 

atau kebingungan, peneliti juga mencatat kejadian-kejadian seperti jika 

terjadi error ataupun terdapat bug. Hal ini dilakukan agar nantinya peneliti 

dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi meskipun pada dasar 

nya produk yang peniliti kembangkan sudah layak digunakan karena sudah 

di validasi ahli materi maupun validasi ahli media. 

Setelah waktu pelajaran selesai, peneliti meminta siswa untuk 

memberikan masukan secara spontan mengenai multimedia pembelajaran 

biologi berbasis adobe flash yang mereka pakai selama kegiatan 
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pembelajaran. Beberapa siswa ternyata belum selesai mencoba semua 

konten yang ada.  

Seminggu berikutnya, pada tanggal 24 Mei 2018 peneliti 

melanjutkan penelitian di kelas. Setelah membuka kelas, peneliti meminta 

siswa untuk kembali membuka multimedia pembelajaran biologi berbasis 

adobe flash dan mempelajari materi melanjutkan yang kemarin. Selama 

proses pembelajaran berlangsung menggunakan produk yang diberikan, 

terlihat siswa antusias dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi. 

Peneliti pada kali ini juga mencatat kejadian-kejadian yang 

sepatutnya perlu dijadikan data, seperti antusias siswa yang meningkat dan 

tidak adanya bug maupun error yang terjadi selama siswa menggunakan 

produk. Selain itu, peneliti juga menanyai beberapa siswa tentang 

multimedia yang mereka gunakan. Setelah itu, pada 60 menit terakhir, 

peneliti memberikan soal post-test guna mengetahui apakah ada 

peningkatan kemampuan pada siswa atau tidak setelah menggunakan 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash. Hasil dan 

pembahasan pada post test ini akan dijelaskan pada pembahasan deksripsi 

data. 

2) Pengujian Beta 

Setelah melakukan uji coba produk, tahap selanjutnya adalah Beta 

testing. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengujian 

multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash. Pengujian ini 

digunakan sebagai penyempurnaan produk yang mana data penelitian 
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diambil dari tanggapan siswa kelas MA Negeri 1 Maluku Tengah 

menggunakan angket yang sudah disediakan oleh peneliti. 

Selanjutnya, data yang diperoleh dari siswa digunakan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan produk dari aspek pembelajaran, aspek 

tampilan, aspek media audio, dan aspek navigasi. Dalam pengukurannya, 

setiap aspek pada angket terdapat beberapa indikator dan kriteria penilaian 

yang digunakan untuk menilai kualitas produk. Kriteria penilaian itulah 

yang digunakan di dalam angket untuk menilai tingkat kelayakan produk. 

5. Tahap Ealuasi (Evaluate) 

Evaluasi adalah tahap terakhir dari multimedia pengembangan ADDIE. 

Evaluasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara menganalisis data hasil 

penelitian yang diperoleh. Data tersebut adalah data kelayakan materi dan 

media yang didapat dari dosen ahli dan analisis kelayakan produk dari hasil 

angket siswa. Selain menganalisa hasil validasi materi, validasi media, dan 

angket dari siswa, peneliti juga melakukan analisis terhadap hasil pre-test dan 

post-test yang diperlukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa 

terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

menggunakan produk. Penjelasan mengenai data hasil evaluasi dijelaskan pada 

bagian deskripsi data dan analisis data. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari olah data yang telah 

didapatkan. Data yang disajikan berupa data uji Alpha (alpha testing), data uji Beta 
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(beta testing), dan data uji efektivitas. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-

masing data. 

1. Data Uji Alpha (Alpha Tetsing) 

Pengujian alpha (Alpha Testing) aplikasi multimedia pembelajaran ini 

melibatkan 3 responden yang terdiri atas 2 Ahli Media dan 2 Ahli Materi. 

Validasi multimedia pembelajaran ini menggunakan angket kelayakan 

multimedia pembelajaran dari segi media dan materi yang sebelumnya sudah 

melalui tahap validasi oleh 2 ahli instrumen yaitu Prof. Dr. Herminarto Sofyan, 

M.Pd, dan Dr. Haryanto, M.Pd dosen di Universitas Negeri Yogyakarta 

(Lampiran). Adapun data yang diperoleh pada pengujian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi dari segi media terdiri dari 2 responden yang merupakan 

Dosen Pascasarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri 

Yogyakarta yang ahli dalam pengembangan media pembelajaran. 

Validator media pertama adalah Dr. Ali Muhtadi M.Pd. dan validator 

media kedua adalah Prof. Herman Dwi Surjono, M.Sc., M.T., Ph.D., Pada 

penilaian ini terdapat 4 aspek penalaian yaitu aspek Auxilary Information, 

Tampilan Multimedia, Navigasi dan Robustness. Adapun hasil validasi 

kedua ahli media, disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 12. Hasil Penilaian Ahli Media 

 
Pernyataan 

Validator  
Rerata 

 
Kriteria 

1 2 
Asepk Auxilary Information 

1 
Kejelasan judul program pada layar 
pembuka 

4 3 3,5 Sangat Layak 

2 Kemenarikan layar awal/pembuka 4 4 4 Sangat Layak 
3 Ketersediaan petunjuk penggunaan 

program 
4 4 4 Sangat Layak 

Aspek Tampilan Multimedia 
4 Ketepatan pemilihan ukuran huruf 3 4 3,5 Sangat Layak 
5 Ketepatan pemilihan jenis huruf 4 4 4 Sangat Layak 
6 Konsistensi tampilan menu 4 4 4 Sangat Layak 
7 Ketepatan penempatan teks 4 3 3,5 Sangat Layak 
8 Ketepatan penempatan 

gambar/animasi 
4 3 3,5 Sangat Layak 

9 Ketepatan penempatan video 4 4 4 Sangat Layak 
10 Kualitas musik/suara 4 3 3,5 Sangat Layak 
11 Komposisi warna 3 4 3,5 Sangat Layak 

12 
Ketepatan pemilihan warna teks dan 
latar belakang (background) 3 3 3 Layak 

Aspek Navigasi 
13 Kemudahan memahami tombol 

navigasi 
4 4 4 Sangat Layak 

14 Konsistensi tombol navigasi  4 4 4 Sangat Layak 
15 Kesesuaian dan kecepatan rekasi 

tombol navigasi dengan link 
3 4 3,5 Layak 

Aspek Robustness 
16 Kinerja sistem operasi program 4 4 4 Sangat Layak 
Jumlah 60 59 59,5 

Sangat Layak Rata-rata 3,75 3,69 3,72 
 
Berdasarkan tabel di atas, diterangkan bahwa Ahli Media yang 

pertama menilai multimedia pembelajaran ini dengan rata-rata skor 3,75 

dalam skala 4 dengan kriteria “Sangat Layak”.  Ahli media yang kedua 

menilai multimedia pembelajaran ini dengan rata-rata skor 3,69 dalam 

skala 4 dengan kritertia “Sangat Layak”. Maka secara keseluruhan rata-

rata skor untuk penilaian dari segi media berada pada skor 3,72 dengan 
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kriteria “Sangat Layak”. Berikut hasil penilaian multimedia pembelajaran 

oleh ahli media yang disajikan dalam diagram batang. 

 

Diagram 1. Hasil Penilaian Ahli Media 

Secara kualitatif, hasil diatas menunjukkan multimedia 

pembelajaran ini dari segi media termasuk dalam kategori “Sangat 

Layak” (x>3,25). Kedua ahli menyimpulkan bahwa multimedia 

pembelajaran ini sudah siap untuk diujicobakan pada tahap selanjutnya 

dengan beberapa saran dan perbaikan. Adapun saran dan perbaikan 

tersebut diantaranya: 

1) Tombol pengaruh narkoba linknya tidak sesuai. 

2) Pada halaman sistem saraf tidak sadar, link terakhir button next 

pindah ke halaman lain. 

3) Kurang harmonisnya warna blok hijau pada slide pertama sistem 

saraf dengan warna background. 

4) Pada title page ditambah informasi nama prodi (Prodi S2 TP PPs 

UNY). 

3.75 3.69 3.72

0

1

2

3

4

5

Skor

Hasil Penilaian Ahli Media

Ahli Media 1 Ahli Media 2 Rata-rata



133 
 

5) Dalam Quiz Pilgan pada tiap hal soal perlu dicantumkan skornya 

(Feedback menyebutkan pengurangan/ penambahan skor). 

6) Dalam Quiz DnD perlu feedback ketika selesai. 

7) Dalam TTs tombol cek tidak berfungsi. 

8) Dalam About perlu dicantumkan nama prodi. 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

Validasi dari segi materi terdiri dari 2 responden yang ahli dalam 

bidang biologi. Validator pertama yaitu Prof Dr. Djukri, beliau adalah 

seorang dosen Prodi Pendidikan Biologi PPs UNY dan validator kedua 

adalah guru biologi MA NEGERI 1 Maluku Tengah. Adapun hasil 

validasi oleh ahli materi, disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 13. Hasil Validasi Ahli Materi 

 
Pernyataan 

Validator  
Rata-
rata 

 
Kategori 

1 2 
Subject matters 

1 
Kesesuaian tujuan pembelajaran dan 
materi 

4 4 4 Sangat Layak 

2 Kedalaman Materi 3 3 3 Layak 

3 Kebenaran isi materi 3 3 3 Layak 

4 Aktulisasi materi (up to date) 4 4 4 Sangat Layak 

5 Keruntutan Materi 3 3 3 Layak 

6 Kejelasan bahasa yang 
digunakan/Komunikatif 

3 4 3,5 Sangat Layak 

7 Kesesuaian penggunaan bahasa 
dengan tingkat sasaran pengguna 

3 3 3 Layak 

8 Ketersediaan rangkuman 3 3 3 Layak 

9 Kesesuaian tujuan pembelajaran dan 
evaluasi 

4 4 4 Sangat Layak 
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Pernyataan 

Validator  
Rata-
rata 

 
Kategori 

1 2 

10 Kejelasan petunjuk pengerjaan 
evaluasi 

3 4 3,5 Sangat Layak 

11 Evaluasi mencakup materi yang 
diajarkan 

4 4 4 Sangat Layak 

Aspek Pembelajaran 
12 Ketepatan memilih elemen media 

dalam menyajikan materi 
3 4 3,5 Sangat Layak 

13 Kesesuaian gambar dengan materi 4 4 4 Sangat Layak 
14 Kesesuaian animasi dengan materi 4 4 4 Sangat Layak 
15 Kesesuaian video dengan materi 4 4 4 Sangat Layak 
16 Efektivitas penyajian materi dari segi 

waktu 
3 3 3 Layak 

Aspek Affective considerations 
17 Sajian materi dalam memotivasi 

belajar 
4 4 4 Sangat Layak 

Jumlah 59 62 60,5 
Sangat Layak Rata-rata 3,47 3,65 3,56 

 
Berdasarkan tabel di atas, diterangkan bahwa Ahli Materi pertama 

menilai multimedia pembelajaran ini dengan rata-rata skor 3,47 dalam 

skala 4 dengan kriteria “Sangat Layak”. Ahli materi yang kedua menilai 

multimedia pembelajaran ini dengan rata-rata skor 3,65 dalam skala 4 

dengan kritertia “Sangat Layak”. Dengan hasil penilaian dari kedua ahli 

materi tersebut maka rata-rata yang didapatkan berada pada skor 3,56 

dengan kriteria “Sangat Layak”. Berikut hasil penilaian multimedia 

pembelajaran oleh ahli materi yang disajikan dalam diagram batang. 
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Diagram 2. Hasil Penilaian Ahli Materi 

Secara kualitatif, hasil diatas menunjukkan multimedia 

pembelajaran ini dari segi materi termasuk dalam kategori “Sangat Layak” 

(x>3,25). Kedua ahli menyimpulkan bahwa multimedia pembelajaran ini 

sudah siap untuk diujicobakan pada tahap selanjutnya dengan beberapa 

saran dan perbaikan. Adapun saran dan perbaikan tersebut diantaranya: 

1) Perlu adanya pengantar penjelasan pada konsep penghantaran 

impuls polarisasi. 

2) Pada soal ada beberapa salah ketik dan salah konsep 

2. Data Uji Beta (Beta Testing) 

Tahap Uji Beta (Beta Testing) melibatkan 6 responden yang terdiri atas 

1 guru mata pelajaran Biologi dan 5 siswa kelas XI MA Negeri 1 Maluku. 

Kelima siswa tersebut dipilih secara acak dari total jumlah 120 siswa Kelas XI 

MA Negeri 1 Maluku. Penilaian pada uji beta ini menggunakan instrumen 

angket kelayakan multimedia pembelajaran dari segi respon pengguna yang 
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juga sudah divalidisi terlebih dahulu oleh ahli instrumen. Adapun hasil 

penilaian pada tahap Uji Beta (Beta Testing), disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 14. Hasil Penilaian Pengguna 

Pernyataan Penilaian Rata
-rata 

Kategori 

G1 S1 S2 S3 S4 S5   
Segi Media 

1 Keterbacaan tulisan 4 4 4 4 4 4 4 Sangat 
Layak 

2 Kejelasan 
gambar/animasi 

3 4 4 4 4 4 3,8 Sangat 
Layak 

3 Kejelasan video 4 4 4 3 4 4 3,8 Sangat 
Layak 

4 Kejelasan 
musik/suara 

4 4 4 4 4 4 4 Sangat 
Layak 

5 Kesesuaian warna 4 4 4 4 4 4 4 Sangat 
Layak 

6 Kemenarikan 
tampilan 

4 3 4 4 3 4 3,7 Sangat 
Layak 

7 Kemudahan 
memahami tombol 
navigasi 

3 4 4 4 4 3 3,7 Sangat 
Layak 

8 Kemudahan 
pemahaman 
petunjuk 
penggunaan 
program 

4 4 3 4 4 4 3,8 Sangat 
Layak 

9 Kemudahan 
memilih menu 
dalam program 

4 4 3 4 4 4 3,8 Sangat 
Layak 

10 Kemudahan 
memilih materi 
dalam program 

3 4 4 3 4 4 3,7 Sangat 
Layak 

Segi Materi 
11 Kemenarikan 

materi dalam 
memotivasi belajar 

4 4 3 4 4 4 3,8 Sangat 
Layak 

12 Kejelasan bahasa 
yang digunakan 4 4 4 4 4 4 4 Sangat 

Layak 
13 Kemudahan dalam 

memahami materi 
3 4 4 4 4 4 3,8 Sangat 

Layak 
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Pernyataan Penilaian Rata
-rata 

Kategori 

G1 S1 S2 S3 S4 S5   
14 Soal latihan 

membantu dalam 
pemahaman materi 

3 4 3 3 3 4 3,3 Layak 

Jumlah 51 55 52 53 54 55 53,2 Sangat 

Layak Rata-rata 3,64 3,93 3,71 3,79 3,86 3,93 3,80 

 
Berdasarkan tabel diatas, diterangkan bahwa guru mata pelajaran 

Biologi memberikan penilaian dengan rata-rata skor 3,64 dalam skala 

penilaian 4 dengan kriteria “Sangat Layak”. Siswa 1 memberikan penilaian 

dengan rata-rata skor 3,93 dalam skala 4 dengan kriteria “Sangat Layak”. 

Siswa 2 memberikan penilaian dengan rata-rata skor 3,71 dalam skala 4 

dengan kriteria “Sangat Layak”. Siswa 3 memberikan penilaian dengan rata-

rata skor 3,79 dalam skala 4 dengan kriteria “Sangat Layak”. Siswa 4 

memberikan penilaian dengan rata-rata skor 3,86 dalam skala 4 dengan 

kriteria “Sangat Layak” dan siswa 5 memberikan penilaian dengan rata-rata 

skor 3,93 dalam skala 4 dengan kriteria “Sangat Layak”. Dengan hasil 

penilaian keenam responden tersebut maka rata-rata keseluruhan yang 

didapatkan berada pada skor 3,8 dengan kriteria “Sangat Layak”. Berikut 

hasil penilaian dari pengguna yang disajikan dalam diagram batang. 
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Diagram 3. Hasil Penilaian Pengguna 

Secara kualitatif, hasil diatas menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran ini oleh respon pengguna termasuk dalam kategori “Sangat 

Layak” (x>3,25). Selain itu tidak terdapat saran dan perbaikan pada 

multimedia ini, melainkan beberapa komentar yang diberikan oleh para 

responden, diantaranya: 

Respon Guru 

1) Harapanya agar dapat dikembangkan untuk materi-materi biologi 

yang lain dan mata pelajaran yang lain 

2) Multimedia dapat memudahkan siswa dalam belajar serta fokus 

pada pembelajaran. 

Respon Siswa 

1) Belajar dengan multimedia sangat menyenagkan 

2) Multimedia yang dikembangkan bagus dan dapat membantu 

siswa dalam belajar mandiri 

3) Multimedia yang dikembangkan sangat layak untuk digunaka 

3.64
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3. Data Uji Efektivitas 

Uji efektivitas merupakan tahapan untuk mengetahui keefektivitasan 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan ketika diterapkan pada proses 

belajar mengajar dikelas. Sebagai multimedia pembelajaran untuk siswa kelas 

XI Madrasah Aliah, maka subjek pada uji efektifitas adalah siswa kelas XI 

MA Negeri 1 Maluku. Kelas XI A yang berjumlah 20 siswa dipilih setelah 

berdiskusi dengan guru mata pelajaran biologi. 

Tahap uji efektivitas menggunakan one group pretest-postest design 

yang berlangsung selama 2 kali tatap muka pelajaran. Pertemuan pertama 

diawali dengan pemberian tes awal (pre-test) dan angket motivasi kepada 

siswa. Tes awal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal 

siswa mengenai materi “sistem saraf” serta mengetahui tingkat motivasi awal 

belajar siswa. Setelah itu dilanjutkan proses belajar mengajar seperti biasa 

dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang dikembangkan sebagai 

media pembelajaran. Proses ini berlangsung hingga pertemuan terakhir yang 

selanjutnya diikuti dengan pemberian tes akhir (post-test) dan angket motivasi 

belajar siswa. Tes akhir betujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan dan mengetahui tingkat motivasi belajar 

siswa menggunakan bantuan multimedia pembelajaran yang dikembangkan. 

Data hasil penelitian berupa skor motivasi belajar siswa yang diperoleh 

melalui angket yang telah disebarkan kepada siswa. Adapun hasil tingkat 

motivasi awal siswa dan tingkat motivasi setelah menggunakan bantuan 

multimedia pembelajaran disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 15. Hasil Motivasi Belajar Siswa 

Jenis 
Angket 

Parameter Hasil Rata-rata 

Angket 
motivasi 
sebelum 

Minimum 42 
77,5 

Maksimum 71 

Angket 
motivasi 
sesudah 

Minimum 75 
91 

Maksimum 107 

 
Berdasarkan data diastas, diterangkan bahwa rata-rata hasil angket 

motivasi (awal) yaitu sebesar 77,5 dan rata-rata hasil angket motivasi (akhir) 

yaitu mendapatkan nilai sebesar 91. Terjadi peningkatan motivasi belajar 

setelah melakukan pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran 

berbasis adobe flash dimana nilai motivasi awal 77,5, jika dibandingkan 

dengan nilai motivasi akhir lebih besar dibandingkan nilai motivasi awal, nilai 

rata-rata motivasi akhir yaitu sebesar 91, yang berarti pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran berbasis adobe flash mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

Tabel 16. Hasil Skor Tes Awal (pre-test) dan Tes Akhir (post-test) Siswa 

No. Resp Nilai  
Pre-Test 

Nilai  
Post-Test 

 No. 
Resp 

Nilai  
Pre-Test 

Nilai  
Post-Test 

1 50 85  12 50 80 

2 60 75  13 65 75 

3 55 85  14 65 75 

4 65 80  15 65 70 

5 70 80  16 70 90 

6 65 90  17 60 80 

7 85 85  18 60 85 

8 70 85  19 50 75 

9 60 90  20 70 90 
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Berdasarkan data diatas, diterangkan bahwa rerata hasil tes awal (pre- 

test) berada pada skor 62 dengan nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 45, 

dan yang tertinggi yaitu 70. Pada hasil tes akhir (post-test) didapatkan rerata 

skor 82,5 dengan hasil terendah yang diperoleh siswa yakni 75, dan yang 

tertinggi yakni 90.  

Dengan mengacu pada data yang tersaji sebelumnya, maka perhitungan 

peningkatan skor dengan menggunakan rumus N-Gain adalah sebagai berikut. 

𝑔 =
𝑆 𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆 𝑝𝑟𝑒

𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆 𝑝𝑟𝑒 

𝑔 =
82,5 − 62,0

100,0 − 62,0 

𝑔 =
20,5
38,0 

𝑔 = 0,539 

Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh nilai gain yaitu 0,539 

yang termasuk dalam klasifikasi “Sedang” (0,70 > g ≥ 0,3). Adapun hasil 

perhitungan tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 17. Perhitungan Uji Efektivitas Dengan Rumus N-Gain 

No Variabel Tes awal (pre-test) Tes Akhir (post-test) 
1 Skor terendah 45 75 
2 Skor tertinggi 70 90 
3 Rata-rata 62 82,5 

Gain Skor 0,539 
Kriteria Gain Sedang 

 

10 45 85  
Rerata 62 82,5 

11 60 90  
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Berdasarkan seluruh data diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 

peningkatan skor antara pembelajaran sebelum menggunakan multimedia 

dengan sesudah menggunakan multimedia yang dilihat dari skor tes awal dan 

tes akhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Multimedia 

Pembelajaran Biologi Berbasis Adobe flash sub-materi Sistem Saraf untuk 

Siswa Kelas XI MA Negeri 1 Maluku Tengah terbukti efektif dengan tingkat 

efektivitas yang “Sedang”. 

C. Revisi Produk 

Revisi merupakan tahapan yang bertujuan untuk memperbaiki produk 

aplikasi multimedia pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan saran dan 

perbaikan yang diberikan. Tahapan revisi ini berasal dari proses uji alpha dan uji 

beta. Uji alpha sendiri terdiri atas saran dan perbaikan oleh 2 Ahli media dan 2 Ahli 

Materi, sedangkan uji beta terdiri dari saran dan perbaiakan dari 1 guru mata 

pelajaran Biologi dan 5 siswa MA Negeri 1 Maluku Tengah Kelas XI. Adapun 

rincian saran dan perbaikan pada tahapan revisi produk ini tersaji sebagai berikut. 

1. Revisi Ahli Media 

Revisi ahli media dilakukan berdasarkan saran dan perbaikan dari 2 

orang ahli media yang melakukan validasi produk multimedia yang 

dikembangkan. Adapaun saran dan perbaiakn tersebut diantaranya: 
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a. Penambahan karakter pada halaman pengantar 

 

Gambar 32. Penambahan karakter pada halaman pengantar 

Sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli media, maka 

ditambahkan karakter pada halaman pengantar yang relevan dengan isi 

materi. 

b. Link tidak sesuai pada halaman menu pengaruh narkoba 

Pada program multimedia, ahli media pertama menemukan bahwa 

pada halaman menu pengaruh narkoba lingknya pindah ke materi yang 

lain. Kesalahan terjadi karena link tidak sesuai dengan halaman yang akan 

di tuju, sehingga diperbaiki lagi hingga link tersebut tepat pada halaman 

pengaruh narkoba 

c. Link button next pada halaman menu sistem saraf tak sadar tidak 
sesuai. 
 

Pada program multimedia, ahli media pertama menemukan bahwa 

Link button next pada halaman menu sistem saraf tak sadar tidak sesuai, 

sehingga diperbaiki hingga ling button next sesuai kehalaman selanjutnya. 
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d. Pengantian warna button next dan back 

Pada program multimedia, ahli media pertama menyarakan agar 

menganti warna button next dan button back agar lebih kelihatan. 

e. Tulisan-tulisan diganti dengan gambar 

Pada program multimedia, ahli media pertama menyarakan agar 

materi yang banyak menggunakan tulisan diganti dengan gambar, agar 

media tidak monoton. 

f. Title page ditambahkan informasi nama prodi 

 

Gambar 33. Title page ditambahkan informasi nama prodi 

Sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli media, pada title page 

ditambahkan informasi nama prodi TP PPs UNY sebagai tambhan untuk 

identitas multimedia. 

2. Revisi Ahli Materi 

Revisi ahli materi dilakukan berdasarkan saran dan perbaikan dari 

orang ahli materi yang melakukan validasi produk multimedia yang 

dikembangkan yaitu multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash 

layak untuk uji coba lapangan dengan tambahan penyelarasan keterangan 
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gambar dan revisi beberapa tulisan yang salah ketik seperti pada halaman 

sistem saraf dan quiz. 

3. Revisi Hasil Uji Beta 

Revisi hasil uji beta dilakukan berdasarkan saran dan perbaikan dari 1 

guru mata pelajaran Biologi dan 5 siswa MA Kelas XI sebagai pengguna 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Akan tetapi tidak terdapat saran 

dan perbaikan untuk multimedia pembelajaran ini setelah uji beta, hanya 

terdapat komentar dan kesan dari para responden. 

D. Kajian Produk Akhir 

Pengembangan produk multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe 

flash dilakukan sejak bulan Februari hingga April 2018 atau sekitar 3 bulan. Produk 

ini dikembangkan sebagai pelengkap untuk pendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. Produk akhir yang dihasilkan berupa aplikasi dengan format .exe 

yang dioperasikan pada prangkat komputer dengan sistem operasi Windows dll. 

Multimedia pembelajaran biologi berbasis adobe flash pada materi sistem 

saraf telah selesai dikembangkan. Tahapan penelitian yang dilalui yaitu Uji Alpha 

(Alpha Tetsing) melibatkan 4 responden yang terdiri atas 2 Ahli Media dan 2 Ahli 

Materi. Ahli media 1 memberikan penilaian dengan rata-rata skor 3,75 termasuk 

kategori sangat baik, sedangkan ahli media 2 memberikan penilaian dengan rata-

rata skor 3,69 termasuk kategori sangat baik. Hasil penilaian tersebut telah 

memenuhi kriteria nilai sangat baik, sehingga produk yang dikembangkan 

dinyatakan layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran yang diberikan oleh 

ahli media.  
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Selanjutnya penilaian produk oleh ahli materi 1 dengan rata-rata skor 3,47 

dengan kategori layak sedangkan ahli materi 2 menilai multimedia pembelajaran 

ini dengan rata-rata skor 3,65 termasuk kategori sangat baik. Rata rata penilaian 

untuk kedua ahli materi yaitu sangat baik, sehingga produk yang dikembnagkan 

layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran yang diberikan olah ahli materi. 

Uji beta dilakukan setelah produk dinyatakan layak berdasarkan hasil pengujian 

alfa. Uji beta dilakukan dengan melibatkan 6 responden yang terdiri dari 1 guru dan 

5 siswa kelas XI. 6 responden tersebut memberikan penilaian dengan rata-rata 3,8 

dengan kategori sangat baik. Berdasarkan data pada uji alpha dan beta tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa produk multimedia pembelajaran ini sudah layak untuk 

diujicobakan untuk uji efektivitas kepada subjek coba.  

Pada tahap uji efektivitas pada subjek coba di MA Negeri 1 Maluku 

didapatkan hasil bahwa multimedia pembelajaran ini terbukti efektif meningkatkan 

hasil untuk meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa kelas XI MA Negeri 1 

Maluku. Dengan membandingkan hasil skor tes awal dan angket motivasi sebelum 

menggunakan multimedia dan skor tes akhir dan angket motivasi sesudah 

menggunakan multimedia, didapatkan hasil N-gain yaitu sebesar 0,539 yang 

termasuk dalam kriteria “Sedang”. 

Secara keseluruhan, multimedia pembelajaran ini telah dinilai dengan 

“sangat layak” oleh ahli media, ahli materi dan pengguna. Multimedia pembelajaran 

ini juga terbukti efektif untuk meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa kelas 

XI MA Negeri 1 Maluku. Guru dan siswa sangat terbantu dengan adanya media 

pembelajaran ini. Hal ini tentu saja sejalan dengan konsep utama teknologi 
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pendidikan, yang mana dengan pengembangan multimedia pembelajaran ini 

mampu memfasilitasi guru dan membantu siswa untuk belajar mandiri, serta 

meningkatkan kinerja mereka. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan yang dihasilkan ketika proses penelitian dan 

pengembangan produk multimedia pembelajaran ini, diantaranya: 

1. Sampel yang digunakan masih terbatas, hanya pada MA Negeri 1 Maluku 

Tengah 

2. Penggunaan media masih terbatas, hanya dapat digunakan pada komputer 

ataupun laptop. 

3. Penelitian ini masih terbatas pada peningkatan hasil belajar kognitif siswa, 

dikarenakan keterbatasan waktu.  


