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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan multimedia interaktif
tentang perguruan tinggi pada siswa kelas XII RSBI SMA N 1 Banjar Jawa
Barat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dan
menggunakan model yang dikembangkan oleh Borg and Gall yang terdiri dari
10 langkah pengembangan. Produk yang dihasilkan adalah multimedia
interaktif tentang dunia perguruan tinggi pada siswa kelas XII RSBI SMA N 1
Banjar Jawa Barat, yang berisi mengenai pengenalan perguruan tinggi,
direktori perguruan tinggi, serta meneropong lebih dekat kampus dan
mahasiswa. Media terlebih dahulu divalidasi oleh ahli materi dan ahli media.
Sedangkan subjek uji coba adalah siswa kelas XII RSBI SMA N 1 Banjar.
Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik random sampling untuk 6 siswa
pada uji lapangan awal, 10 siswa pada uji lapangan utama, dan 30 siswa pada
uji lapangan operasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket.
Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi pada data kualitatif serta
analisis deskriptif terhadap data kuantitatif dengan presentase.

Mutimedia interaktif tentang perguruan tinggi pada siswa kelas XII
RSBI SMA N 1 Banjar Jawa Barat dikembangkan melalui tahap validasi, tahap
uji coba, serta tahap revisi. Pada tahap validasi, modul divalidasikan terhadap
ahli materi yang memperoleh hasil yang baik, serta ahli media yang juga
memperoleh hasil yang baik. Pada uji coba lapangan awal, media layanan
informasi untuk aspek pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan, dan aspek
pemrograman memperoleh hasil yang sangat baik dengan perolehan skor
sebesar 79,8%. Pada tahap uji coba lapangan utama, media layanan informasi
untuk aspek pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan, dan aspek pemrograman
memperoleh hasil yang sangat baik pula dengan perolehan skor sebesar
86,14%. Dan pada tahap uji coba lapangan operasional, media layanan
informasi untuk aspek pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan, dan aspek
pemrograman juga memperoleh hasil yang sangat baik dengan perolehan skor
sebesar 89,63%. Dengan demikian multimedia interaktif mengenai perguruan
tinggi yang dikembangkan, layak digunakan siswa maupun guru pembimbing
sebagai sumber referensi dalam hal pemahaman, pengetahuan, serta
penguasaan dunia perguruan tinggi.
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