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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan produk media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif Adobe Flash CS5 untuk pembelajaran Hardware Laptop 

peserta didik kelas X telah dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

Utara. Peneliti telah menyelesaikan serangkaian tahap-tahap penelitian sesuai 

tahap penelitian dan pengembangan media yang diadopsi dari model penelitian 

dan pengembangan Sugiyono (2015: 297). Hasil penelitian akan peneliti uraikan 

sesuai 6 langkah model pengembangan yang telah dilakukan selama proses 

penelitian. Berikut uraian masing-masing tahapan:  

1. Tahap Identifikasi Potensi dan Masalah  

Peneliti telah melalui tahap potensi dan masalah, tahap ini dilakukan saat 

observasi sekolah akan kebutuhan para peserta didik melalui pengamatan proses 

pembelajaran hardware laptop di sekolah. Dalam proses pembelajaran siswa 

kelas X Multimedia SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara masih berpusat pada 

metode teacher oriented yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Sedangkan guru belum menggunakan media pembelajaran interaktif, 

media yang digunakan masih bersifat konvensional. Hal ini menjadikan peserta 

didik kurang antusias dan merasa bosan dengan proses pembelajaran yang 

berlangsung, karena bersifat monoton. Sedangkan kita sekarang hidup di jaman 
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dimana semua mengandalkan kecanggihan teknologi. Selain pengaruh negatif, 

kemajuan teknologi juga memiliki pengaruh positif terutama dalam bidang 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang menarik, dan 

mampu mengembangkan kemampuan peserta didik secara maksimal.  

Sarana dan prasarana yang terdapat pembelajaran yang cukup memadai, 

adanya jaringan internet yang dapat diakses peserta didik melalui jaringan wifi, 

adanya laptop, LCD proyektor, dan speaker aktif. Inilah yang menjadi potensi 

untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, peserta didik membutuhkan media 

pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang lebih efektif.  

Berdasarkan pengamatan yang telah dilalui, dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif untuk 

pembelajaran hardware laptop tepat untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan 

peserta didik dalam mata pelajaran multimedia khususnya keterampilan 

hardware laptop.  

2. Tahap Pengumpulan Data  

Tahap mengumpulkan dan memilah data berupa materi-materi yang 

dipelajari pada mata pelajaran multimedia khususnya pada pokok materi 

hardware laptop telah disesuaikan dengan silabus dan standar kompetensi 

keterampilan kelas X. Peneliti mengumpulkan data lain untuk kebutuhan desain 

produk, baik dari segi tampilan berupa gambar dan icon yang diambil dari 

internet, maupun tentang plug in action script 3 (coding system) yang tidak 
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tersedia di aplikasi. Dari pengumpulan data tentang penggunaan media, penulis 

berinisiatif merancang dan membuat media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif Adobe Flash CS5 yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada.  

3. Tahap Desain Produk  

Peneliti membuat rangkaian materi-materi yang akan disajikan ke dalam 

media sesuai dengan silabus keterampilan pembelajaran multimedia pada materi 

hardware laptop, animasi dan lain sebagainya. 

a. Pengembangan Produk Awal  

Software yang dipilih untuk membuat aplikasi ini yaitu Adobe 

Flash CS5 yang mudah untuk dikembangkan dan dijalankan pada 

Personal Computer (PC). Pengembangan produk dilakukan 

berdasarkan flowchart dan storyboard yang telah dibuat, dalam 

pengembangan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan background, 

pemilihan huruf/font, pemilihan warna, pemilihan gambar, pemilihan 

icon, pemilihan karakter, pemilihan backsound dan efek suara.  

b. Konsep Desain 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Pembuka 
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Pada konsep desain yang di terapkan pada aplikasi ini 

menggunakan konsep pewarnaan yang cerah. Sehingga dengan 

menggunakan perwarnaan yang cerah, penyesuaian antara teks materi 

dan desain menjadi mudah dan menarik untuk disajikan. Selain itu 

untuk pemilihan warna setiap objek, perancangan menggunakan warna- 

warna monokrom sehingga dengan warna-warna dapat memberikan 

kesan pada objek . 

c. Bentuk Media Pembelajaran  

Bentuk Media Pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

dirancangan menggunakan aplikasi menggunakan aplikasi Adobe Flash 

CS5  sehingga dapat dijalankan pada Personal Computer (PC). Media 

ini diharapakan dapat memberikan kemudahan dalam mempelajari 

multimedia khususnya materi hardware laptop untuk keterampilan 

secara mandiri maupun terbimbing. 

4. Tahap Validasi Desain  

Data Hasil Validasi Media pembelajaran yang dihasilkan sebelum 

diujicobakan ke lapangan diharuskan melalui tahap validasi yan bertujuan untuk 

menilai kesesuaian desain produk dengan kebutuhan. Penilaian oleh para ahli 

validator digunakan untuk merevisi bagian dari media pembelajaran yang 

kurang baik. Data skor yang dihasilkan oleh Ahli Media dan Ahli Materi 

kemudian dianalisis.  
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a. Data Hasil Validasi Ahli Media 

Ahli Media dalam pengembangan media interaktif ini yaitu Bapak Sigit 

Pambudi, M.Eng. selaku dosen Mata Kuliah Multimedia Interaktif di UNY. 

Validasi dilakukan sekali untuk memantapkan kualitas media yang dihasilkan 

sebelum di uji cobakan. Penilaian dilakukan di ruang LPTK Universitas Negeri 

Yogyakarta lantai 2 peneliti sebagai pendamping dengan memberikan angket 

penilaian skor. Terdapat empat aspek yang dinilai oleh ahli media yaitu 

kemudahan navigasi, integrasi media, artistik dan estetika, fungsi keseluruhan. 

Jumlah butir yang dinilai sebanyak 18 butir. Berikut data validasi yang sudah 

diperoleh dari ahli media untuk penilaian produk media berbasis multimedia 

interaktif yang telah peneliti kembangkan: 

Tabel 5. Hasil Penilaian Ahli Media 

No Pernyataan Skor Kategori 

Kemudahan Navigasi 

1 Konsisten bentuk dan tata letak 3 Baik 

2 Bantuan navigasi kepada pengguna 2 Tidak Baik 

3 Kemudahan navigasi dalam pemilihan materi 3 Baik 

4 Kemudahan navigasi dalam pengoperasian 3 Baik 

5 Kemudahan dalam pengelolaan program 4 Sangat Baik 

6 Kemudahan kelancaran media ketika dijalankan 3 Baik 

7 Kenyamanan pengoperasian multimedia 

pembelajaranh interaktif 

3 Baik 

8 Ketepatan navigasi dengan menu yang 

diinginkan 

3 Baik 

Integrasi Media 

9 Pengenalan hardware laptop kepada pengguna 4 Sangat Baik 

10 Penumbuhan sikap mandiri kepada pengguna 3 Baik 

Artistik dan estetika 

11 Penggunaan teks, grafis dan animasi 

proporsional 

2 Tidak Baik 
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12 Keserasian teks, grafis dan animasi 

meningkatkan motivasi pengguna 

3 Baik 

13 Bantuan visualisasi media untuk pemahaman 

materi hardware laptop 

2 Tidak Baik 

14 Penggunaan video tutorial untuk pemahaman 

materi hardware laptop 

4 Sangat Baik 

Fungsi Keseluruhan 

15 Kesesuaian mutimedia pembelajaran interaktif 

hardware laptop dengan kemampuan pengguna 

3 Baik 

16 Ketercapaian spesifikasi minimal dalam 

pengembangan media 

2 Tidak Baik 

17 Pemberian umpan balik secara langsung 

terhadap stimulus pengguna 

3 Tidak Baik 

18 Kemandirian belajar pengguna dalam 

mempelajari pokok bahasan hardware laptop 

3 Baik 

 

Tabel 6. Hasil Skor Penilaian Angket Oleh Ahli Media 

No Aspek yang dinilai Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor Ideal Skor 

Kelayakan 

1 Kemudahan 

navigasi 

8 24 32 75% 

2 Integrasi media 2 7 8 87,5% 

3 Artistik dan estetika 4 11 16 69% 

4 Fungsi keseluruhan 4 11 16 69% 

Jumlah 18 53 72  

Rata-rata Skor    75,125% 

 

Berikut masukan kritik dan saran dari ahli media akan media yang telah 

peneliti kembangkan adalah menambahkan animasi dan suara. 

Berdasarkan hasil di atas, didapatkan bahwa diperoleh persentase skor 

rata-rata sebesar 75,125% dan apabila dikonversikan ke dalam skala 4 termasuk 

dalam kategori “Baik”, berarti pengembangan media pembelajaran multimedia 

interaktif Adobe Flash CS5 yang dilakukan peneliti sudah layak digunakan 

untuk pembelajaran pembelajaran Hardware Laptop peserta didik kelas X di 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara.   
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b. Data Hasil Validasi Ahli Materi  

Ahli materi dalam pengembangan media interaktif ini yaitu Bapak Sigit 

Pambudi, M.Eng selaku dosen Mata Kuliah Multimedia Interaktif di UNY. 

Penilaian data validasi ahli materi didapatkan melalui angket yang diberikan 

kepada ahli materi untuk mendapatkan skor, saran, serta komentar akan media 

yang dihasilkan dilihat dari aspek materi yang disajikan.  

Sebelum peneliti memberikan lembar penilaian kepada ahli materi, 

materi yang akan ditampilkan di media terlebih dahulu melalui proses koreksi 

dari ahli materi dalam bentuk storyboard. Hal ini peneliti lakukan untuk 

menghindari revisi materi, apabila terjadi banyaknya kesalahan gramatikal 

maupun bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi sebelum 

peneliti menuangkan materi ke dalam produk media, peneliti memastikan bahwa 

materi yang dituangkan telah melalui tahap koreksi dari ahli materi. 

Pada lembar penilaian terdapat dua aspek yang dinilai oleh ahli materi 

yaitu dari kandungan kognisi memiliki 2 indikator yaitu 1) Materi Mudah 

dipahami, 2) Sebagai pembelajaran Mandiri, aspek kedua yaitu aspek penyajian 

informasi yang memiliki 1 indikator yaitu Kejelasan dalam menyampaikan 

informasi dan aspek ketiga yaitu aspek penyajian informasi yang memiliki 3 

indikator yaitu 1) penyajian materi sistematis, 2) mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, 3) kebenaran dan Ketepatan Isi. Berikut hasil skor yang 

diperoleh berdasarkan klasifikasi penilaian kelayakan media pembelajaran 

menggunakan skala 4:  
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Tabel 7. Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Pernyataan Skor Kategori 

Kandungan Kognisi 

1 Kemudahan pemahaman materi hardware 

laptop dalam multimedia pembelajaran 

interaktif 

3 Baik 

2 Pemberian evaluasi untuk materi hardware 

laptop 

3 Baik 

3 Penyampaian materi menggunakan bahasa yang 

sederhana dan komunikatif 

4 Sangat Baik 

4 Ketersedian evaluasi untuk pengukuran tingkat 

penguasaan materi hardware laptop 

2 Baik 

Penyajian Informasi 

5 Kejelasan materi pada pembelajaran multimedia 

interaktif hardware laptop 

3 Baik 

6 Kejelasan evaluasi pada pembelajaran 

multimedia interaktif hardware laptop 

2 Tidak Baik 

Artistik dan Estetika 

7 Penyajian materi secara runtut 3 Baik 

8 Penulisan materi secara sistematis 3 Baik 

9 Tata letak materi dikuasai oleh guru 3 Baik 

10 Kemudahan guru dalam penyampaian materi 4 Sangat Baik 

11 Ketepatan cakupan materi hardware laptop 

dalam pembelajaran multimedia interaktif 

2 Tidak Baik 

12 Kebenaran dan keterkinian materi hardware 

laptop 

3 Baik 

 

Tabel 8. Hasil Skor Penilaian Angket Oleh Ahli Materi 

No Aspek yang dinilai Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Skor Ideal Skor 

Kelayakan 

1 Kandungan Kognisi 4 12 16 75% 

2 Penyajian Materi 2 5 8 62,5% 

3 Artistik dan estetika 4 18 24 75% 

Jumlah 10 35 48  

Rata-rata Skor    70,83% 

 

Kritik dan saran dari Ahli Materi adalah tambahkan nilai evaluasi pada media. 
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Berdasarkan hasil di atas, didapatkan bahwa diperoleh persentase skor 

rata-rata sebesar 70,83% dan apabila dikonversikan ke dalam skala 4 termasuk 

dalam kategori “Baik”, berarti materi yang digunakan sudah layak dan sesuai 

untuk pembelajaran pembelajaran Hardware Laptop peserta didik kelas X di 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

5. Tahap Ujicoba Produk  

Pada tahap ini produk telah lulus validasi ahli materi dan ahli media dan 

telah direvisi sesuai kritik dan saran para validator. Ujicoba produk dilaksanakan 

di ruang kelas X MM Multimedia 1 SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

dengan bantuan proyektor, laptop, smartphone, serta speaker aktif. Produk 

diujicobakan terhadap 22 peserta didik dengan durasi waktu kurang lebih 90 

menit.  

Dalam proses ujicoba, peneliti membagikan lembar jawaban kepada 

peserta didik untuk menjawab latihan soal yang ada pada media yang 

ditampilkan di proyektor guna mengetahui tingkat pemahaman peserta didik 

akan materi yang disampaikan menggunakan media interaktif. Pengerjaan soal 

latihan seharusnya dilakukan langsung pada laptop/smartphone masing-masing 

peserta didik, akan tetapi peneliti tidak sepenuhnya menginstal aplikasi di 

laptop/smartphone setiap peserta didik dikarenakan tidak semua peserta didik 

membawa laptop/smartphone. Sehingga jawaban peserta didik dituliskan pada 

kertas yang kemudian dikoreksi.  
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Dari hasil skor yang diperoleh peserta didik dalam menjawab soal 

evaluasi, dinyatakan bahwa rata-rata peserta didik mampu menguasai materi 

yang diberikan melalui media interaktif yang telah peneliti kembangkan.  

Penilaian Tanggapan Peserta Didik Ujicoba produk media pembelajaran 

interaktif sebagai media pembelajaran Hardware Laptop yang telah dilakukan 

dengan melibatkan 22 peserta didik kelas X MM Multimedia 1 SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

Peneliti memperkenalkan produk kemudian memberikan penjelasan 

kepada peserta didik untuk menggunakan media interaktif yang peneliti 

kembangkan sebagai sarana bantu dalam proses belajar. Setelah melakukan 

ujicoba para peserta didik diminta untuk memberi tanggapan guna perbaikan 

dalam pengembangan media tahap akhir. Aspek yang dinilai dalam angket 

berupa aspek aspek, yaitu: 1) kandungan kognisi, 2) penyajian informasi, 3) 

kemudahan navigasi, 4) artistik dan estetika, dan 5) fungsi keseluruhan dengan 

jumlah indikator yang sama yaitu 9 indikator. Sebanyak 22 peserta didik telah 

memberikan penilaiannya terhadap produk media pembelajaran yang telah 

diujicobakan, berikut data hasil penilaian dari peserta didik: 
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Tabel 9. Rincian Hasil Skor Tanggapan Penilaian Peserta Didik 

Nama 

Responden 

Aspek Yang di nilai 

4 Butir 4 Butir 4 Butir 2 Butir 4 Butir 

Kandungan 

Kognisi 

Penyajian 

Informasi 

Kemudahan 

Navigasi 

Artistik dan 

Estetika 

Fungsi 

Keseluruhan 

Langgeng 

Prasetyo 14 13 10 8 13 

Rosidah 12 13 11 8 13 

Ridwan Arba 15 13 12 6 12 

Winarti 15 13 12 8 15 

Luthfan 13 14 13 8 12 

Heru 

Sulistyo 12 14 12 6 12 

Hayyu 

Sabrina 12 11 11 6 12 

Bekti 

Apriyanti 14 13 14 6 13 

Arif Rahman 

Haqi 14 14 12 6 13 

Rahmat 

Hildan 5 13 13 7 14 

Windri 

Astuti 13 11 12 7 12 

Bram 

Saputra 14 10 14 5 11 

Arlan 

Pratama 13 13 14 7 14 

Sanggian 

Rizki Eka 12 10 11 5 12 

Dafit Fajar 

Rianto 13 14 14 5 12 

Rizqy 

Dharmawan 13 15 15 7 14 

Tri Yulianto 13 15 13 8 15 

Erwin Setya 

Purnama 

Nugraha 16 15 16 8 16 

Tetarina 

Yulianti 12 13 14 5 13 

Sarino 12 10 12 7 14 

Dwi Heri 

Susanto 13 14 11 7 11 
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Sri 

Handayani 13 13 13 6 13 

Jumlah 

Skor 283 284 279 146 286 

Jumlah 

Skor Ideal 352 352 352 176 352 

Skor 

Kelayakan 80,4% 80,68% 79,26% 82,95% 81,25% 

Rata-rata 

Skor 

80,91% 

 

 

Gambar 4. Grafik Penilaian Tanggapan Peserta Didik 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel penilaian tanggapan dari 22 peserta 

didik diperoleh hasil rata-rata skor 80,91% dengan kategori Sangat Setuju. Dari 

hasil rata-rata penilaian aspek dapat disimpulkan bahwa media yang telah 

diujicobakan layak digunakan sebagai media pembelajaran hardware laptop 

untuk memudahkan peserta didik dalam proses belajar baik secara mandiri 

maupun terbimbing.  
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Berikut merupakan beberapa kritik dan saran yang diberikan para 

peserta didik akan produk media yang telah peneliti ujicobakan:  

a. Lebih dikembangkan lagi agar tampilannya menarik 

b. Tambahkan permainan game di aplikasi 

c. Perkaya materi yang ada dalam aplikasi tersebut 

d. Aplikasi ini sangat membantu saya mengerjakan tugas  

e. Aplikasi ini sangat membantu saya membantu memahami dalam 

pembelajaran hardware laptop 

f. Menarik aplikasinya 

g. Tampilan sangat atraktif 

Sesuai kritik dan saran para peserta didik revisi produk segera dilakukan 

untuk menghasilkan media tahap akhir, peneliti merevisi media dari segi tulisan 

yang dirasa kecil ataupun kurang jelas. 

6. Tahap Revisi Produk 

Pada tahap revisi produk dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dari 

produk media yang telah diujicobakan. Produk yang direvisi berdasarkan hasil 

penilaian tanggapan guru dan para peserta didik sesuai kritik dan saran yang 

mereka berikan melalui pengisian angket yang telah dilakukan. Para peserta 

didik rata-rata memberikan saran jika huruf terlalu kecil dan kurang jelas. 

Kemudian peneliti merevisi pada bagian tulisan yang dirasa terlalu kecil dan 

kurang jelas dalam tampilan media. 
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B. Pembahasan  

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R & D) 

yang tertuju pada pengembangan suatu produk yang dihasilkan, dan menguji 

kelayakan akan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam penelitian 

ini berupa media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pembelajaran 

hardware laptop. Produk yang dihasilkan diujicobakan kepada peserta didik 

kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara sebagai objek penelitian. 

Setelah proses pengujian selesai, dilakukan perbaikan sesuai dengan 

saran yang telah diberikan oleh ahli media, ahli materi, serta peserta didik. 

Pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini masih dalam 

tahap pengembangan sehingga masih banyak kekurangan, kekurangan dari segi 

desain, materi, pembelajaran serta aspek interaktif media. Media pembelajaran 

ini didesain untuk Personal Computer (PC) maupun desktop dengan syarat 

hardware minimal, dengan begitu pengguna sebaiknya memperhatikan petunjuk 

penggunaan media pembelajaran hardware requirement. 

Spesifikasi media pembelajaran yang telah dikembangkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan berbasis multimedia interaktif. 

2. Media pembelajaran dibuat menggunakan Adobe Flash CS5. 

3. Media pembelajaran memberikan materi mengenai hardware laptop. 

4. Media pembelajaran dapat digunakan oleh pendidik/guru serta para siswa. 
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 Peneliti telah melakukan penelitian sesuai dengan 6 langkah metode 

penelitian yang sudah dijelaskan diatas. 

1. Tahap Observasi Potensi dan Masalah 

Pada tahap potensi dan masalah peneliti menemukan potensi yang 

terdapat di lapangan dan masalah yang dialami oleh peserta didik, daya 

tarik, lepas dari rasa belajar yang monoton menjadi landasan peneliti untuk 

menciptakan media pembelajaran. Setelah menemukan potensi dan masalah 

kemudian peneliti menuju tahap pengumpulan data, pengumpulan data 

dijadikan sebagai sumber pembuatan media. 

2. Tahap Perencanaan 

Mengumpulkan materi-materi pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran yang akan ditampilkan melalui membaca dari berbagai 

sumber pustaka, mempelajari kurikulum 2013, serta tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Peneliti merencanakan pembuatan desain dengan 

menganalisi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan 

Indikator, serta instrumen yang akan digunakan dalam mendesain produk. 

3. Tahap Pelaksanaan Pengembangan 

Setelah tahap pengumpulan data semua terpenuhi peneliti menuju ke 

tahap pelaksanaan pengembangan produk berdasarkan dengan diagram 

alir/flowchart dan storyboard/ulasan singkat konsep aplikasi. Media ini 

berisikan materi hardware laptop. Media pembelajaran dikembangkan 
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menggunakan software Adobe Flash CS5 akan memudahkan dalam 

pengkodingan sistem.  

4. Penilaian Produk 

Produk yang dihasilkan sebelum diujicobakan ke lapangan terlebih 

dahulu produk di validasikan kepada ahli materi dan juga ahli media, 

kemudian setelah diujicobakan produk di revisi kembali sesuai penilaian 

tanggapan peserta didik kelas X SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

Berikut hasil validasi kualitas oleh ahli media, ahli materi, dan tanggapan 

peserta didik. 

Tabel 10. Hasil Akhir Penilaian Kualitas Media Pembelajaran 

No Penilaian Kualitas Media 

Pembelajaran 

Persentase 

Kualitas Media 

Pembelajaran 

Kategori 

1 Ahli Media 75,125% Baik 

2 Ahli Materi  70,83% Baik 

3 Tanggapan Peserta Didik 80,91% Sangat Setuju 

Rerata Skor 75,62% Baik 

 

5. Revisi 

Revisi Media dilakukan setelah melakukan validasi media dari para 

ahli dan tanggapan peserta didik akan produk yang telah dihasilkan. Berikut 

kritik dan saran revisi desain dari ahli media dan juga kritik dan saran revisi 

produk dari Tanggapan peserta didik. 
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Tabel 11. Kritik dan Saran Penilaian Kualitas Media 

Ahli Media Ahli Materi Peserta Didik 

Menambahkan 

animasi dan suara 

Tambahkan nilai 

evaluasi pada media 

1. Lebih 

dikembangkan lagi 

agar tampilannya 

menarik 

2. Tambahkan 

permainan game di 

aplikasi 

3. Perkaya materi yang 

ada dalam aplikasi 

tersebut 

4. Aplikasi ini sangat 

membantu saya 

mengerjakan tugas  

5. Aplikasi ini sangat 

membantu saya 

membantu 

memahami dalam 

pembelajaran 

hardware laptop 

6. Menarik aplikasinya 

7. Tampilan sangat 

atraktif 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Media 

Kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran interaktif yang 

telah peneliti hasilkan. 

a. Kelebihan Media 

Media yang dihasilkan dikembangkan berdasarkan prinsip-

prinsip pengembangan media dengan menyesuaikan kebutuhan para 

peserta didik, dan tujuan pembelajaran. Dari aspek umum, media 

tersebut memiliki kelebihan yang menjadikan karakteristik yang 

berbeda dengan media pembelajaran lain, yaitu sebagai berikut: 
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1) Media berisi uraian materi dan evaluasi yang dilengkapi dengan 

gambar dan video untuk mempermudah pemahaman akan materi 

yang disampaikan  

2) Media dapat diaplikasikan baik menggunakan komputer  

3) Media dapat digunakan dalam pembelajaran mandiri maupun 

terbimbing di kelas. 

b. Kekurangan Media 

Produk yang dihasilkan tentu tidak lepas dari kata tidak 

sempurna, media ini juga memiliki kekurangan yaitu: 

1) Media tidak berjalan lancar jika kebutuhan hardware minimal tidak 

terpenuhi. 

2) Media memiliki ukuran penyimpanan memori yang cukup besar. 

3) Media tidak mendukung penginstalan di smartphone berbasis 

android dan iPhone bersistem iOS 

7. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian, yaitu: 

a. Penelitian terbatas hanya pada satu lembaga sekolah, yaitu SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

b. Bagi peserta didik, media pembelajaran yang dihasilkan digunakan 

untuk menambah pembelajaran hardware laptop bukan sebagai 

media untuk menguji pembelajaran hardware laptop 
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c. Pembelajaran seharusnya dilakukan di ruang ruang multimedia, 

namun penelitian hanya dilakukan di ruang kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara dengan alat bantu LCD projektor, 

laptop, smartphone, dan speaker aktif. 

d. Pada penelitian ini peneliti hanya mampu menyajikan satu materi 

dan hanya fokus pada satu keterampilan yaitu keterampilan 

mengenai hardware laptop. 

e. Berdasarkan ujicoba yang telah dilakukan seharusnya semua 

peserta didik membawa laptop, namun pada kenyataannya tidak 

semua membawa. 

 

 


