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BAB IV  

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa 

multimedia interaktif untuk mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Prosedur pengembangan 

dilakukan menggunakan model pengembangan 4D dengan tahapan (1) Define 

(Pendefinisian), (2) Design (Perancangan), (3) Develop (Pengembangan), dan (4) 

Disseminate (Penyebaran). Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing 

tahapan proses pengembangan media interaktif K3LH 

1. Define (Pendefinisian) 

Pada tahap define (pendefinisian) dilakukan proses analisis dan identifikasi 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dari produk yang dikembangkan. 

Pada tahap ini dilakukan 3 tahapan lanjutan yaitu analisis awal, analisis 

mahasiswa dan kurikulum beserta perumusan tujuan. 

a. Analisis Awal 

Pada tahap analisis awal dilakukan identifikasi masalah tentang proses 

pembelajaran dikelas pada mata kuliah K3LH. Observasi dilakukan dengan 

mahasiswa yang telah mengikuti mata perkuliahan tersebut. Berdasarkan hasil 

observasi, ditemukan beberapa kendala diantaranya tidak tersedianya media 
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pembelajaran interaktif yang sesuai dengan RPS sehingga mahasiswa kurang 

antusias dalam proses pembelajaran.  

Hasil identifikasi masalah dari tahap analisis awal selanjutnya dijadikan bahan 

untuk menyelesaikan masalah. Salah satu penyelesaiannya dengan 

mengembangkan sebuah media pembelajaran interaktif untuk mata kuliah K3LH 

yang sesuai dengan RPS. 

b. Analisis Mahasiswa dan Kurikulum 

Analisis mahasiswa dilakukan untuk mengetahui karakteristik mahasiswa 

dalam belajar. Dari hasil observasi yang dilakukan pada mahasiswa di jurusan 

Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika FT UNY, diketahui bahwa 

karakteristik mahasiswa kurang antusias dan kurang fokus selama pembelajaran 

K3LH. Sesuai dengan Kurikulum 2014 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 

dan Informatika FT-UNY, dijelaskan bahwa mata kuliah Keselamatan, Kesehatan 

Kerja dan Lingkungan Hidup merupakan mata kuliah teori wajib jurusan yang 

dapat diambil pada semester genap perkuliahan. Pada Tabel 12 berikut ini dapat 

dilihat deskripsi mata kuliah sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum. 

Tabel 12. Deskripsi Mata Kuliah K3LH sesuai Kurikulum 

Mata 

Kuliah 

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup 

Kode KTF5207 

Deskripsi 

Mata kuliah ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah mengenai perlindungan 

terhadap keselamatan kerja, standar kesehatan, dan keselamatan kerja, 

pencegahan kecelakaan kerja, resiko kecelakaan kerja, manajemen keselamatan 

kerja, alat-alat pengamanan, dan peraturan ketenagakerjaan 
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Berdasarkan deskripsi Mata Kuliah K3LH yang tertuang dalam kurikulum 

2014 tersebut, kemudian dibuatlah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang 

bertujuan agar kegiatan perkuliahan terstruktur dan memiliki acuan yang jelas. Di 

dalam RPS dijelaskan secara rinci mengenai deskripsi mata kuliah, capaian 

pembelajaran, matriks rencana pembelajaran, bahan kajian/pokok bahasan, 

bentuk/model pembelajaran, pengalaman belajar, indikator penilaian, teknik 

penilaian, bobot penilaian, waktu, dan referensi sumber belajar. Kompetensi 

tersebut terangkum dalam RPS mata kuliah keselamatan kesehatan kerja dan 

lingkungan hidup (Lampiran 25). Sementara pengembangan multimedia 

pembelajaran interaktif pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan 1 sampai 

dengan 7 pada RPS. Capaian pembelajaran dan pokok bahasan dapat ditunjukkan 

melalui Matrik Rencana Pembelajaran pada Mata Kuliah Keselamatan, Kesehatan 

Kerja dan Lingkungan Hidup pada Tabel 13  
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Tabel 13. Capaian Pembelajaran beserta Pokok Bahasan Sesuai Rencana 

Matriks Pembelajaran 2014 
Perte-

muan 
Ke- 

 

Capaian Pembelajaran 

 

Bahan Kajian/Pokok Bahasan 

1 RPS, dan Arti Penting K3 Kontrak Pembelajaran RPS 

 

 

2 

Mengerti dan memahami definisi ruang 

lingkup K3, dan Mengerti dan 

memahami sejarah dan peraturan 

perundangan K3 

Pengertian, konsep dan tujuan K3. 

Sejarah revolusi industri dan K3, 

perundang-undangan yang terkait 

dengan K3. 

 

 

3 

 

Memahami dan menyadari nilai 

ambang batas (NAB) bahaya faktor 

fisik 

Resiko bahaya faktor fisik di tempat 

kerja (kebisingan, suhu ekstrim, 

getaran, energi listrik, radiasi 

elektromagnetik) 

 
4 

 

Memahami dan menyadari bahaya 

faktor kimia di tempat kerja 

Resiko bahaya faktor kimia ditempat 

kerja termasuk bahan kimia berbahaya 

ditempat kerja 

 
5 

Mengerti dan menyadari resiko 

gangguan kesehatan dan daya kerja dan 

penyait akibat kerja 

 

Penyakit akibat kerja dan kecelakaan 

kerja 

 
6 

Mengerti dan menyadari pentingnya 

penanggulangan kecelakaan di  tempat 

kerja 

 
Penanggulangan kecelakan kerja 

 
 7 

Mengerti dan menyadari pentingnya 

penanggulangan dan 

pencegahan kebakaran di tempat kerja 

Pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran di tempat kerja 

 

c. Perumusan Konsep dan Tugas 

Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang disajikan pada 

media pembelajaran interaktif pembelajaran yang dikembangkan, dengan 

mengacu pada RPS mata kuliah K3LH. Sedangkan analisis tugas dihasilkan 

dengan cara memetakan materi berdasarkan analisis konsep. 
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d. Perumusan Tujuan 

Perumusan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian hasil belajar dibuat 

berdasarkan capaian belajar yang tercantum dalam RPS. Perumusan tujuan dalam 

media pembelajaran interaktif pembelajaran dipisah menjadi 2, yaitu (1) tujuan 

media pembelajaran interaktif pembelajaran yang memuat bahan kajian/pokok 

bahasan secara keseluruhan dan (2) tujuan yang lebih terperinci dari masing-

masing bahan kajian/pokok bahasan tersebut. Tujuannya agar mengarahkan 

mahasiswa dalam belajar, juga sebagai tolak ukur keberhasilan yang diharapkan. 

Pada Tabel 14 berikut dapat dilihat tujuan pembelajaran pada masing-masing 

bahan kajian/pokok bahasan. 

  



60 
 

Tabel 14. Tujuan Pembelajaran 

No Judul Kegiatan Belajar  
(KB) 

Tujuan 

1. Definisi dan Latar 

Belakang K3 

 Menjelaskan sejarah perkembangan K3. 
 Menjelaskan konsep K3. 
 Menjelaskan definisi K3LH. 
 Menyebutkan peraturan-peraturan yang 

melandasi terlaksananya K3LH. 
 Menyebutkan tujuan K3. 

2. Nilai Ambang Batas 

Faktor Fisik 

 Menjelaskan nilai ambang batas faktor fisik 

kebisingan. 

 Menjelaskan nilai ambang batas faktor fisik 

tekanan panas. 

 Menjelaskan nilai ambang batas faktor fisik 

getaran. 
 Menjelaskan nilai ambang batas faktor fisik 

radiasi. 
3. Faktor Kimia  Menjelaskan definisi faktor kimia. 

 Menjelaskan cara terkontaminasi bahaya kimia. 

 Menyebutkan macam-macam tanda bahaya 

kimia ditempat kerja. 

 Menyebutkan upaya pencegahan bahaya 
faktor kimia ditempat kerja. 

4. Penyakit Akibat 

Kerja dan 

Kecelakaan Akibat 

Kerja 

 Menjabaran definisi penyakit akibat kerja. 
 Menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya 

penyakit akibat kerja. 

 Meyebutkan standar pencegahan agar penyakit 
akibat kerja tidak terjadi. 

 Mendefinisikan kecelakaan akibat kerja. 
 Menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya 

kecelakaan akibat kerja. 

 Menyebutkan standar pencegahan agar 
kecelakaan akibat kerja tidak terjadi. 

5. Penanggulangan 
Kecelakaan 

 Menjelaskan definisi penanggulangan 

kecelakaan. 

 Menyebutkan upaya penanggulangan 
kecelakaan ringan di lingkungan kerja. 

6. Penanggulangan 
Kebakaran 

 Menjelaskan definisi kebakaran. 
 Menyebutkan apa saja faktor penyebab 

kebakaran. 

 Mengklasifikasikan kebakaran sesuai dengan 

kelasnya. 

 Menyebutkan tindakan pencegahan kebakaran. 

 Menyebutkan tindakan penanggulangan 
kebakaran. 
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2. Design (Perancangan) 

 

Tahap design (perancangan) bertujuan untuk menyiapkan pedoman/landasan 

dalam penyusunan media pembelajaran interaktif secara menyeluruh. Produk awal 

yang dihasilkan melalui tahapan design haruslah sesuai dengan standar kelayakan 

agar dapat diimplementasikan di lapangan. Tahapan dari proses design terdiri dari 

tahap pra produksi dan produksi. 

a. Pra produksi 

Tahap pra produksi dilakukan beberapa kegiatan awal pembuatan media 

pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

1) Menyusun materi 

Penyusunan isi materi berisi rencana awal tentang apa yang akan 

dijadikan kontain didalam multimedia interaktif. Media pembelajaran yang 

dikembangkan terdiri dari 6 bahan kajian/pokok bahasan. Penyebutan nama 

‘bahan kajian/pokok bahasan’ pada media pembelajaran disebutkan menjadi 

‘kegiatan belajar’. Berikut adalah urutan ke-6 kegiatan belajar yang tersusun 

di dalam media pembelajaran interaktif. 

1) Kegiatan Belajar 1, berisi uraian materi tentang sejarah K3, konsep K3, 

definisi K3LH, peraturan mengenai K3LH, dan tujuan K3. 

2) Kegiatan Belajar 2, berisi uraian materi tentang definisi kebisingan, jenis 

kebisingan, tipe-tipe kebisingan, nilai ambang batas kebisingan, pengaruh 

paparan kebisingan, pengendalian kebisingan, definisi tekanan panas, 

faktor tekanan panas, nilai ambang batas tekanan panas, pengendalian 

tekanan panas, definisi getaran, karakteristik getaran, jenis getaran, nilai 
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ambang batas getaran,  pengendalian getaran,  definisi radiasi, jenis 

radiasi, dan nilai ambang batas radiasi. 

3) Kegiatan Belajar 3, berisi uraian materi tentang definisi faktor kimia, 

kontaminasi bahaya kimia, tanda bahaya kimia ditempat kerja, dan 

pengendalian bahan kimia berbahaya. 

4) Kegiatan Belajar 4, berisi uraian materi tentang definisi penyakit akibat 

kerja, faktor penyakit akibat kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, 

definisi kecelakaan akibat kerja, faktor kecelakaan akibat kerja dan 

pencegahan kecelakaan akibat kerja. 

5) Kegiatan Belajar 5, berisi uraian materi tentang definisi dan contoh 

penanggulangan kecelakaan kerja. 

6) Kegiatan Belajar 6, berisi uraian materi tentang definisi kebakaran, faktor 

penyebab kebakaran, klasifikasi kebakaran, pencegahan kebakaran, dan 

penanggulangan kebakaran.  

2) Pemilihan software 

Software yang digunakan peneliti untuk membuat produk penelitian dan 

pengembangan multimedia interaktif Keselamatan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup adalah Software Adobe Flash CS6. Software tersebut 

merupakan program multimedia dan animasi komputer yang dikembangkan oleh 

Adobe Systems.  

Media pembelajaran interaktif dengan Adobe Flash Professional CS6 dapat 

dilengkapi dengan beberapa macam animasi, suara, video, dan animasi interaktif 

seperti kuis sehingga pengguna dapat mendengarkan penjelasan, melihat gambar 
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animasi, maupun membaca penjelasan dalam bentuk teks. File yang dihasilkan 

dari software Adobe Flash berukuran kecil dan dapat dikonversi menjadi file 

bertipe .exe sehingga dapat dijalankan pada semua komputer walaupun dalam 

komputer tersebut tidak terinstal software Adobe Flash. 

3) Penyusunan Garis Besar Media Pembelajaran Interaktif 

Penyusunan garis besar media pembelajaran interaktif dilakukan sebagai 

bagian dari pembuatan konsep awal aplikasi media pembelajaran interaktif. 

Secara garis besar, isi dalam media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 

terdiri dari empat, yaitu : 

a) Bagian pembuka, berisi halaman pembuka yang menjadi halaman pertama 

ketika aplikasi media pembelajaran interaktif dijalankan. 

b) Bagian inti, terdiri dari halaman menu utama, halaman teori dasar, halaman 

kompetensi, halaman materi,  halaman evaluasi, halaman profil dan halaman 

pustaka.  

c) Bagian pelengkap, terdiri dari halaman glosarium dan halaman petunjuk  

d) Bagian penutup, berisi halaman konfirmasi keluar dari media pembelajarn 

interaktif. 

4) Flowchart dan Storyboard 

Dalam penyusunan garis besar dibutuhkan pula pembuatan flowchart sebagai 

penggambaran alir tautan antar halaman pada media dan storyboard sebagai 

desain awal atau rancangan antarmuka media pembelajaran yang akan dibuat. 

Flowchart  dibuat secara sistematis untuk menjelaskan perangkat lunak yang akan 

dikembangkan. Flowchart berisi langkah-langkah navigasi dan menu-menu pada 
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perangkat lunak. Flowchart media pambelajaran secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 22. 

Storyboard berisikan skema gambar yang disusun berurutan sesuai dengan 

naskah atau visualisasi media yang akan dibuat dalam multimedia interaktif 

keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, berupa tata letak tombol dan 

kontain materi didalamnya. Storyboard pengembangan multimedia interaktif 

secara lengkap terdapat pada Lampiran 24. 

b. Produksi 

Tahap produksi dilakukan setelah tahap pra produksi selesai. Pada tahap ini 

peneliti membuat suatu produk berupa media pembelajaran interaktif 

menggunakan Software Adobe Flash CS6. Berikut penjelasan menu yang terdapat 

pada aplikasi media interaktif keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. 

1) Menu pembuka 

Menu pembuka merupakan halaman awal ketika aplikasi multimedia 

pembelajaran dibuka. Pada menu pembuka judul multimedia pembelajaran 

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup beserta logo Universitas 

Negeri Yogyakarta. Background pada menu pembuka berwarna biru tua dengan 

motif 3D. Untuk melanjutkan, pengguna perlu menekan  tombol “Mulai” untuk 

menuju ke halaman menu utama. Berikut adalah gambaran tampilan pada menu 

pembuka yang telah dikembangkan: 
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Gambar 5. Menu Pembuka Pada Multimedia Interaktif 

2) Menu Utama 

Menu utama ditampilkan setelah pengguna menekan tombol “Mulai” pada 

menu pembuka. Menu utama memuat kontain sebagai berikut: a) Judul 

multimedia pembelajaran keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup, b) 

Tombol menuju Kompetensi, c) Tombol menuju Materi, d) Tombol menuju 

Evaluasi, e) Tombol menuju Profil, f) Tombol menuju Pustaka, g) Tombol mute 

dan unmute, h) Tombol menuju Glosarium, i) Tombol menuju petunjuk,  j) 

Tombol keluar dari aplikasi / exit.  

Setiap tombol sebagian besar dibuat dengan bentuk dasar persegi panjang 

berwarna biru outline putih dan didalamnya berisikan gambar sesuai dengan judul 

tiap icon. Tampilan dibuat semudah mungkin untuk digunakan, hal ini 

dikarenakan agar pengguna tidak merasa bingung dalam penggunaan multimedia 

interaktif tersebut. Berikut adalah gambaran tampilan pada menu utama yang telah 

dikembangkan: 
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Gambar 6. Menu Utama Pada Multimedia Interaktif 

3) Menu Exit 

Menu exit digunakan untuk keluar dari aplikasi multimedia. Sebelum 

pengguna benar – benar yakin untuk keluar dari aplikasi, sistem akan memberi 

pertanyaan dengan dua opsi jawaban yaitu tombol YA atau TIDAK. Tombol YA 

digunakan untuk keluar dari multimedia, sedangkan tombol TIDAK digunakan 

untuk membatalkan keluar dari multimedia. Berikut adalah gambaran tampilan 

pada menu exit yang telah dikembangkan:  

Gambar 7. Menu Exit Pada Multimedia Interaktif 
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4) Menu Petunjuk 

Menu petunjuk berisi informasi yang terdapat pada aplikasi multimedia 

interaktif berupa tombol – tombol yang terdapat pada aplikasi tersebut. Menu 

petunjuk memuat kontain sebagai berikut:  a) Tombol home untuk kembali pada 

menu utama, b) Tombol musik backsound menyala, c) Tombol musik backsound 

mati,  d) Tombol untuk mengatur volume, e) Tombol menuju halaman glosarium, 

f) Informasi tombol panduan pada aplikasi, g) Tombol menuju halaman video, h) 

Tombol back digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya, i) Tombol next 

digunakan untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya,  j) Tombol exit atau keluar 

dari aplikasi. Berikut adalah gambaran tampilan pada menu petujuk yang telah 

dikembangkan: 

Gambar 8. Menu Petunjuk Pada Multimedia Interaktif 
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5) Menu Kompetensi 

Menu Kompetensi berisikan rincian materi yang akan tersaji di dalam media 

pembelajaran interaktif yang mengacu pada RPS/TE/KTF5207/2014. Tampilan 

awal menu kompetensi berisi capaian pembelajaran dan materi dasar media 

pembelajaran interaktif keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. 

Berikut adalah gambaran tampilan pada menu awal KI & KD yang telah 

dikembangkan:  

Gambar 9. Menu Kompetensi Pada Multimedia Interaktif 

6) Menu Materi 

Halaman pada menu materi terdiri dari 6 tombol kegiatan belajar dan sebuah 

tombol video. Tombol video pada menu materi ini berisi kumpulan video 

pengenalan K3. Background yang digunakan pada halaman materi yaitu berwarna 

putih tulang. Tombol kegiatan belajar 1 sampai 6 dibuat dengan warna kuning 

muda dengan judul kegiatan belajar yang berbeda warna untuk membedakan 

masing – masing kegiatan belajar. Berikut adalah gambaran tampilan pada 

halaman materi yang telah dikembangkan:  
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Gambar 10. Menu Materi Pada Multimedia Interaktif 

7) Menu Evaluasi 

Menu evaluasi merupakan menu yang digunakan untuk memasuki halaman 

evaluasi sampai pada halaman nilai. Pada halaman evaluasi terdapat kontain 

sebagai berikut: a) Judul Evaluasi, b) Kontain instruksi pengerjaan soal evaluasi, 

c) Tombol untuk memulai mengerjakan soal. Berikut adalah gambaran tampilan 

pada halaman petunjuk mengerjakan soal yang telah dikembangkan :  

Gambar 11. Tampilan Halaman Evaluasi  
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Memasuki halaman soal evaluasi terdapat kontain sebagai berikut: a) Soal 

evaluasi berjumlah 30 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban, b) Tidak ada 

perulangan, ketika jawaban sudah di pilih maka akan langsung berpindah ke soal 

berikutnya. Hasil dari soal yang telah dikerjakan sebanyak 30 soal akan otomatis 

muncul pada halaman skor. Berikut adalah gambaran tampilan pada halaman soal 

evaluasi yang telah dikembangkan : 

Gambar 12. Tampilan Halaman Soal Evaluasi 

 

Pada halaman hasil evaluasi terdapat kontain sebagai berikut: a) Keterangan 

hasil evaluasi, b) Nilai hasil dari soal yang telah dikerjakan, c) Tombol ulangi 

untuk mengerjakan soal dari awal, d) Tombol selesai. Berikut adalah gambaran 

tampilan pada halaman hasil evaluasi yang telah dikembangkan : 
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Gambar 13. Tampilan Halaman Hasil Evaluasi 

 

8) Menu Profil 

Tampilan menu profil berisikan informasi profil pengembang dan dosen 

pembimbing. Tampilan pada menu profil yaitu: a) Foto pengembang  dan foto 

dosen pembimbing, b) Informasi pengembang dan dosen pembimbing. Berikut 

adalah gambaran tampilan pada halaman profil yang telah dikembangkan: 

 
Gambar 14. Menu Profil Pada Multimedia Interaktif 
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9) Menu Pustaka 

Halaman pustaka berisikan sumber – sumber dari materi yang ditampilkan 

pada multimedia interaktif keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. 

Tampilan daftar pustaka  yaitu: a) Judul Pustaka, b) Kontain Pustaka. Berikut 

tampilan pada halaman daftar pustaka yang telah dikembangkan: 

 
Gambar 15. Menu Pustaka Pada Multimedia Interaktif 

 

3. Pengembangan (Develop) 

Tahap pengembangan bertujuan sebagai langkah lanjutan setelah produk 

media pembelajaran didesain dan dibuat. Pada tahap ini terdapat dua langkah, 

yaitu validasi ahli, dan uji keterbacaan responden. Validasi ahli materi dan 

validasi ahli media dilakukan oleh dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 

dan Informatika FT UNY. Selanjutnya dilakukan uji keterbacaan kepada 

mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika di Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektronika dan Informatika FT UNY. 

  



73 
 

a. Uji Kelayakan 

1) Uji Kelayakan Validasi Ahli 

Tahap uji kelayakan dilakukan sebelum produk penelitian berupa media 

pembelajaran interaktif tersebut diujikan kepada responden. Validasi ahli 

dilakukan untuk uji kelayakan kepada ahli yang kompeten di bidangnya. Validasi 

ahli  terbagi menjadi dua yakni validasi ahli materi dan validasi ahli media. 

Pengembangan multimedia interaktif keselamatan kesehatan kerja dan 

lingkungan hidup akan dinilai oleh ahli materi berkaitan dengan dua aspek yaitu 

1) Kualitas Isi Materi dan 2) Kualitas Pembelajaran. Ahli materi akan 

memberikan masukan dan saran terhadap materi multimedia interaktif 

keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup.  Kelayakan dari aspek materi 

telah dinilai oleh Bapak Drs. Muhammad Munir, M.Pd. dan Ibu Bekti Wulandari, 

S.Pd.T, M.Pd. 

Validasi media akan dinilai berkaitan dengan dua aspek yaitu: 1) Aspek 

komunikasi visual dan 2) Aspek rekayasa perangkat lunak. Ahli media akan 

memberikan komentar dan saran terhadap materi multimedia interaktif 

keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kelayakan dari aspek media 

telah dinilai oleh Bapak Satriyo Agung Dewanto, M.Pd. dan  Bapak Ponco Wali 

Pranoto, M.Pd. 

a) Data Hasil Uji Kelayakan oleh Ahli Materi 

Uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli materi terdiri dari dua aspek yakni 1) 

Kualitas Isi Materi dan 2) Kualitas Pembelajaran. Adapun data hasil validasi yang 

didapatkan dari ahli materi dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16. 
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Tabel 15. Penilaian Uji Kelayakan oleh Ahli Materi 

No Aspek No. Butir 
Skor 

Min 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

1 
Kualitas 

Materi 

1 1 4 4 4 

2 1 4 3 4 

3 1 4 3 3 

4 1 4 3 3 

5 1 4 3 4 

6 1 4 2 4 

7 1 4 3 3 

8 1 4 4 4 

9 1 4 4 3 

10 1 4 4 4 

11 1 4 3 3 

12 1 4 3 3 

13 1 4 3 3 

14 1 4 3 3 

Sub Total 14 56 45 48 

Rata-Rata 46,5 

Total 93 

Persentase 80% 86% 

Harapan 112 

Rerata Presentase 83% 
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Tabel 15.1.  Lanjutan 

No Aspek No. Butir 
Skor 

Min 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

2 
Kualitas 

Pembelajaran 

15 1 4 3 4 

16 1 4 3 4 

17 1 4 3 3 

18 1 4 3 3 

19 1 4 3 3 

20 1 4 3 3 

21 1 4 4 4 

22 1 4 3 4 

23 1 4 3 4 

24 1 4 3 3 

25 1 4 3 3 

26 1 4 3 4 

27 1 4 3 4 

28 1 4 3 3 

29 1 4 3 4 

30 1 4 3 4 

Sub Total 16 64 49 57 

Rata-Rata 53 

Total 106 

Persentase 77% 89% 

Harapan 128 

Rerata Presentase 83% 

Kategori Sangat Baik 

Keterangan : Penilaian instrumen angket uji kelayakan oleh ahli materi dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 16. Data Hasil Uji Kelayakan Ahli Materi 

No Ahli Materi 

Aspek 

Rerata 

Presentase 
Keterangan Kualitas 

Isi Materi 

Kualitas 

Pembelajaran 

1 Ahli Materi 1 80% 77% 78,5% 
Sangat 

Layak 

2 Ahli Materi 2 86% 90% 88% 
Sangat 

Layak 

Rerata Presentase 83% 83% 83% 
Sangat 

Layak 
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Pada Tabel 15 dapat dilihat data hasil penilaian uji kelayakan oleh ahli materi 

pada instrumen poin 6 mendapat skor 2 (kurang baik) dari ahli materi I, dimana 

poin tersebut berisi pernyataan terkait Keseimbangan pemberian soal evaluasi 

pada media pembelajaran. Berdasarkan masukan dan saran dari ahli materi I, 

maka dilakukan perbaikan media pembelajaran K3LH dengan menambahkan soal 

evaluasi dari total 20 soal evaluasi menjadi 30 soal evaluasi. Sedangkan untuk 

penilaian uji kelayakan aspek lainnya terkait media K3LH dinyatakan baik dan 

sangat baik, dibuktikan dengan skor yang diperoleh dari kedua ahli materi. 

Berdasarkan Tabel 16, persentase uji kelayakan materi yang ditinjau dari 

aspek kualitas isi materi dan kualitas pembelajaran dapat digambarkan dalam 

diagram pada Gambar 16 

 Gambar 16. Grafik Hasil Uji Kelayakan Materi. 

Hasil uji kelayakan materi pada aspek kualitas materi mendapat nilai 

presentase sebesar 83%, dan pada aspek kualitas pembelajaran mendapat nilai 

presentase sebesar 83%. Maka produk yang dihasilkan dinyatakan Sangat Layak 

oleh ahli materi untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 
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Berdasarkan hasil validasi ahli materi pada media pembelajaran interaktif 

keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup terdapat masukan atau saran 

sebagai bentuk pengembangan media pembelajaran interaktif agar lebih baik.  

Masukan atau saran tersebut ditampilkan pada tabel 17 dan hasil perbaikan dari 

masukan atau saran ditampilkan pada tabel 18 . 

Tabel 17. Masukan dan Saran Validator Ahli Materi 

No Validator Masukan dan Saran 

1.  Ahli Materi 1 Tambahkan link file pada UU No. 1 Tahun 1970 

Tambahkan soal evaluasi 

Tambahkan ilustrasi / video pada materi yang belum 

dilengkapi video 

2.  Ahli Materi 2 Tambahkan cara pengendalian pada beberapa materi 

faktor fisik 

Tambahkan kelas kebakaran dan tipe – tipe APAR 

Tambahkan sumber video 

Tambahkan pustaka 

Berdasarkan data kritik dan saran tersebut dilakukan beberapa perbaikan. 

Adapun perbaikan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 18. 
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Tabel 18. Daftar Perbaikan Ahli Materi 

Sebelum Perbaikan Saran Setelah Perbaikan 
 

 

Menambahkan 

link menuju 

file UU No. 1 

Tahun 1970 

 

 

 

Soal pada 

menu evaluasi 

ditambah dari 

jumlah 20 soal 

menjadi 30 

soal 
 

 

Menambahkan 

video pada sub 

materi yang 

belum 

dilengkapi 

video  

 

Menambahkan 

pengendalian 

pada beberapa 

materi faktor 

fisik 
 

 

Menambahkan 

sumber / 

source pada 

video 

 

 

Menambahkan 

sumber pustaka 
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b) Data Hasil Uji Kelayakan oleh Ahli Media 

Uji kelayakan yang dilakukan oleh ahli media terdiri dari dua aspek yakni 

aspek komunikasi visual dan aspek rekayasa perangkat lunak. Adapun data hasil 

validasi yang didapatkan dari ahli media dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20 

Tabel 19. Penilaian Uji Kelayakan oleh Ahli Media 

No Aspek 
No. 

Butir 

Skor 

Min 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

1 

Aspek 

Komunikasi 

Visual 

1 1 4 3 3 

2 1 4 3 3 

3 1 4 4 3 

4 1 4 4 3 

5 1 4 4 3 

6 1 4 3 3 

7 1 4 4 4 

8 1 4 4 3 

9 1 4 3 3 

10 1 4 4 3 

11 1 4 4 4 

12 1 4 3 3 

13 1 4 3 3 

14 1 4 4 3 

15 1 4 4 3 

16 1 4 4 3 

17 1 4 4 3 

Sub Total 17 68 62 53 

Rata-Rata 57,5 

Total 115 

Persentase 91% 78% 

Harapan 136 

Rerata Presentase 85% 

Kategori Sangat Baik 
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Tabel 19.1.  Lanjutan 

No Aspek 
No. 

Butir 

Skor 

Min 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

2 

Aspek 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

18 1 4 4 3 

19 1 4 4 3 

20 1 4 4 3 

21 1 4 4 3 

22 1 4 3 3 

23 1 4 3 4 

24 1 4 4 4 

25 1 4 4 4 

26 1 4 4 3 

27 1 4 4 3 

28 1 4 3 3 

29 1 4 3 3 

30 1 4 4 3 

Sub Total 13 52 48 42 

Rata-Rata 45 

Total 90 

Persentase 92% 81% 

Harapan 104 

Rerata Presentase 87% 

Kategori Sangat Baik 

 

Tabel 20. Data Hasil Uji Kelayakan Ahli Media 

No Ahli Media 

Aspek 

Rerata 

Presentase 
Keterangan 

Komunikasi 

Visual 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

1 Ahli Media 1 91% 92% 92% 
Sangat 

Layak 

2 Ahli Media 2 78% 81% 79% 
Sangat 

Layak 

Rerata Presentase 85% 87% 86% 
Sangat 

Layak 
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Berdasarkan Tabel 20, maka presentase uji kelayakan materi yang ditinjau 

dari aspek kualitas isi materi dan kualitas pembelajaran dapat digambarkan dalam 

diagram pada Gambar 17. 

 

Gambar 17. Grafik Hasil Uji Kelayakan Media. 

Hasil uji kelayakan media pada aspek komunikasi visual mendapat nilai 

presentase sebesar 85%, dan pada aspek rekayasa perangkat lunak mendapat nilai 

presentase sebesar 87%. Maka produk yang dihasilkan dinyatakan Sangat Layak 

oleh ahli media untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil validasi ahli media pada media pembelajaran interaktif 

keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup terdapat masukan atau saran 

sebagai bentuk pengembangan media pembelajaran interaktif agar lebih baik.  

Masukan atau saran tersebut ditampilkan pada tabel 21 dan hasil perbaikan dari 

masukan atau saran ditampilkan pada tabel 22 . 
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Tabel 21. Masukan atau Saran Validator Ahli Media 

No Validator Masukan atau Saran 

1.  Ahli Media 1 Font pada pembukaan media pembelajaran dibuat formal 

Tambahkan keterangan pada logo glosarium, petunjuk 

dan keluar 

Gambar pada soal evaluasi diperbesar 

Backsound dibuat otomatis berhenti apabila pengguna 

memutar video atau audio 

2.  Ahli Media 2 Tambahkan audio pada beberapa materi 

Logo UNY pada halaman pembuka diperkecil  

Judul mata kuliah pada halaman pembuka dibuat lebih 

dominan 

Berdasarkan data hasil tersebut dilakukan beberapa perbaikan. Adapun perbaikan 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 22. 
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Tabel 22. Daftar Perbaikan Ahli Media 

Sebelum Perbaikan Saran Setelah Perbaikan 

 

Font pada 

pembukaan 

media 

pembelajaran 

dibuat formal. 

Logo UNY 

diperkecil, 

judul mata 

kuliah dibuat 

lebih dominan 

 

 

Menambahkan 

keterangan 

pada tombol 

 

 

 
 

 

Gambar pada 

soal evaluasi 

diperbesar 

 

 

Menambahkan 

audio pada 

beberapa sub 

bab materi 
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2) Uji Keterbacaan Responden 

a) Uji Validitas Butir Instrumen 

Instrumen yang telah divalidasi oleh ahli (judgement expert) selanjutnya akan 

diuji validitas tiap butir pernyataannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui valid 

tidaknya setiap butir instrumen sebelum digunakan pada uji keterbacaan 

pemakaian. Ada empat aspek yang diuji dalam instrumen untuk responden 

(mahasiswa) meliputi kualitas isi materi, kualitas isi pembelajaran, komunikasi 

visual dan rekayasa perangkat lunak. Uji validitas butir instrumen dilaksanakan 

pada kelas A angkatan 2017 dan sebagian mahasiswa angkatan 2015 yang 

berjumlah 25 mahasiswa. Pengolahan perhitungan validasi instrumen dilakukan 

menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil pengujian butir instumen ditunjukan 

pada tabel 23. 

Tabel 23. Hasil Perhitungan Validasi Instrumen 

Butir Rhitung Rtabel Keterangan Butir Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,510 0,396 Valid 16 0,645 0,396 Valid 

2 0,411 0,396 Valid 17 0,432 0,396 Valid 

3 0,492 0,396 Valid 18 0,201 0,396 Tidak Valid 

4 0,402 0,396 Valid 19 0,437 0,396 Valid 

5 0,504 0,396 Valid 20 0,471 0,396 Valid 

6 0,452 0,396 Valid 21 0,419 0,396 Valid 

7 0,112 0,396 Tidak Valid 22 0,358 0,396 Tidak Valid 

8 0,483 0,396 Valid 23 0,424 0,396 Valid 

9 0,479 0,396 Valid 24 0,437 0,396 Valid 

10 0,424 0,396 Valid 25 0,568 0,396 Valid 

11 0,259 0,396 Tidak Valid 26 0,293 0,396 Tidak Valid 

12 0,581 0,396 Valid 27 0,424 0,396 Valid 

13 0,426 0,396 Valid 28 0,440 0,396 Valid 

14 0,414 0,396 Valid 29 0,542 0,396 Valid 

15 0,483 0,396 Valid 30 0,197 0,396 Tidak Valid 

Keterangan : Pengolahan data secara lengkap ada pada lampiran 
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Kriteria pada uji validitas butir instrumen apabila rhitung lebih dari sama 

dengan rtabel, maka butir instrumen dianggap valid. Dari data rtabel dengan nilai 

N berjumlah 25 dan taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0,396. Oleh karena itu 

apabila hasil perhitungan masing – masing butir instrumen memiliki nilai lebih 

bisar sama dengan rtabel  maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid.  

Hasil pada Tabel 23 menunjukan sebagian besar butir instrumen dinyatakan 

valid dan sebanyak 6 butir instrumen pada nomor 7, 11, 18, 22, 26, dan 30 

terhitung tidak valid. Butir instrumen yang dinyatakan tidak valid selanjutnya 

tidak digunakan dalam pengolahan data pada uji kelayakan pemakaian. 

Pengurangan butir instrumen tersebut dapat dilakukan, karena butir yang 

dihilangkan masih mempunyai butir lain untuk mewakili indikator dalam kisi-kisi. 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu 

instrumen angket yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk 

mengukur apakah saat instrumen digunakan untuk mengukur objek yang sama 

maka akan menghasilkan data yang tetap sama walaupun pada waktu yang 

berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan rumus alpha yang diolah 

dengan aplikasi SPSS versi 25. Hasil uji reliabilitas pada aplikasi SPSS versi 25 

dapat dilihat pada gambar 18. 
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Gambar 18. Hasil Perhitungan Reliabilitas 

Hasil perolehan nilai reliabilitas pada aplikasi SPSS menunjukan nilai 0,843. 

Berdasarkan tabel interprestasi nilai r, nilai realibilitas instrumen yang didapat 

termasuk kategori sangat tinggi sehingga instrumen dapat dipercaya ketika 

digunakan.  

 

c) Uji Keterbacaan Responden 

Setelah dilakukan perhitungan dan dinyatakan layak oleh ahli, kemudian 

dilakukan uji keterbacaan responden kepada mahasiswa sebagai pengguna. Data 

respon Mahasiswa digunakan sebagai saran atau masukan untuk perbaikan serta 

pengembangan dan sebagai data pendukung kelayakan. Subjek uji yaitu 25 

Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika yang terdiri dari mahasiswa angkatan  

2017 dan 2015 Universitas Negeri Yogyakarta. Uji keterbacaan responden 

dilakukan pada tanggal 16-20 Desember 2019. 
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Tabel 24. Data Hasil Uji Keterbacaan Pengguna Tiap Aspek Penilaian 

No. 
Nama 

Responden 

Aspek 

Jumlah 

Total 

(maks 

96) 

Kualitas 

Isi 

Materi 

(Maks 

24) 

Kualitas 

Pembelajaran 

(Maks 24) 

Komunikasi 

Visual 

(Maks 28) 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

(Maks 

20) 

1 Responden 1 19 20 24 17 80 

2 Responden 2 24 24 28 20 96 

3 Responden 3 24 20 23 16 83 

4 Responden 4 20 20 25 18 83 

5 Responden 5 24 20 25 19 88 

6 Responden 6 23 21 26 17 87 

7 Responden 7 21 23 24 18 86 

8 Responden 8 21 21 28 20 90 

9 Responden 9 22 20 26 17 85 

10 Responden 10 21 21 25 19 86 

11 Responden 11 20 18 24 15 77 

12 Responden 12 21 23 24 17 85 

13 Responden 13 20 21 23 18 82 

14 Responden 14 24 24 24 20 92 

15 Responden 15 19 20 22 17 78 

16 Responden 16 21 19 25 18 83 

17 Responden 17 19 19 23 15 76 

18 Responden 18 23 23 27 19 92 

19 Responden 19 24 24 28 19 95 

20 Responden 20 20 19 22 16 77 

21 Responden 21 21 20 25 17 83 

22 Responden 22 21 21 23 20 85 

23 Responden 23 22 22 27 19 90 

24 Responden 24 21 21 23 17 82 

25 Responden 25 20 19 25 17 81 

Jumlah 535 523 619 445 2122 

Rerata 21,4 20,92 24,76 17,8 84,88 

Persentase 89% 87% 88% 89% 88% 

Kategori 
Sangat 

Layak 
Sangat Layak 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Keterangan : Pengolahan data secara lengkap ada pada lampiran 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 24, maka presentase uji keterbacaan 

responden yang dinilai dari aspek kualitas isi materi, kualitas pembelajaran, 

komunikasi visual dan rekayasa perangkat lunak dapat digambarkan dalam grafik 

pada gambar 19. 

Gambar 19. Grafik Analisa Data Hasil Uji Keterbacaan Mahasiswa 

Berdasarkan analisis hasil uji keterbacaan pengguna pada masing – masing 

aspek penilaian media pembelajaran interaktif dapat diketahui bahwa aspek 

kualitas isi materi mendapatkan persentase sebesar 89% dengan kategori Sangat 

Layak, aspek kualitas pembelajaran mendapatkan persentase sebesar 87% dengan 

kategori Sangat Layak, aspek komunikasi visual mendapatkan persentase sebesar 

88% dengan kategori Sangat Layak. dan aspek rekayasa perangkat lunak 

mendapatkan persentase sebesar 89% dengan kategori Sangat Layak., Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dinyatakan Sangat Layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada Mata Kuliah Keselamatan Kesehatan 
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Kerja dan Lingkungan Hidup di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan 

Informatika FT UNY. 

4. Penyebarluasan (Disseminate) 

Penyebarluasan merupakan implementasi tahap akhir dari penelitian berupa 

pengembangan multimedia interaktif keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan 

hidup. Pada tahap ini setelah mendapat penilaian ahli materi, ahli media dan uji 

keterbacaan pengguna maka media pembelajaran telah dinyatakan layak sebagai 

alternatif media pembelajaran. Media yang telah dikembangkan diberikan kepada 

dosen pengampu mata kuliah keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Penyebarluasan multimedia 

interaktif ini juga dilakukan dengan cara membuat artikel dalam jurnal yang 

dimuat pada e-journal UNY.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan pada 

rumusan masalah pada penelitian. Permasalahan pertama adalah tentang 

pengembangan media pembelajaran pada Mata Kuliah Keselamatan Kesehatan 

Kerja dan Lingkungan Hidup di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan 

Informatika FT UNY dan permasalahan kedua tentang tingkat kelayakan media 

pembelajaran pada Mata Kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

Hidup yang dikembangkan di Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan 



90 
 

Informatika FT UNY. Adapun hasil dari penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan terkait permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1. Media Pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan 

Hidup 

Hasil dari pengembangan media pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan Hidup adalah media pembelajaran interaktif yang dikembangkan 

menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Beberapa langkah awal yang dilakukan 

dalam pembuatan media pembelajaran interaktif diantaranya analisis awal 

kurikulum dan mahasiwa serta perumusan konsep dan tugas. Selanjutnya 

dilakukan pembuatan desain secara garis besar untuk menggambarkan pembuatan 

media interaktif. Secara garis besar media pembelajaran K3LH terdiri dari empat 

bagian yakni bagian pembuka, bagian pelengkap, bagian inti dan bagian penutup. 

Bagian pembuka berisi halaman pembuka yang menjadi halaman pertama ketika 

aplikasi media pembelajaran interaktif dijalankan; bagian inti terdiri dari halaman 

menu utama, halaman menu kompetensi, halaman menu materi, halaman menu 

evaluasi, halaman menu profil, dan halaman menu pustaka; bagian pelengkap 

berisi halaman halaman petunjuk penggunaan; bagian penutup, berisi halaman 

konfirmasi keluar dari media pembelajaran. 

Desain yang telah di rancang kemudian aplikasikan dalam proses 

pembuatannya. Setelah proses pembuatan media selesai dan dapat berfungsi 

dengan baik, kemudian dilakukan pengubahan desain media pembelajaran 

interaktif  ke dalam bentuk aplikasi dengan format .exe yang bersifat standalone. 

Keuntungan dari aplikasi yang bersifat standalone adalah aplikasi dapat 
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dijalankan tanpa harus menginstal aplikasi  perancangnya yakni Adobe Flash CS6 

sehingga aplikasi bersifat fleksibel. Kemudian setelah melewati proses 

pengembangan dan menjadi produk yang sebenarnya, aplikasi media 

pembelajaran K3LH siap untuk dilakukan validasi serta uji kelayakan dan uji 

keterbacaan. Setelah media pembelajaran dinyatakan layak maka media 

pembelajaran siap untuk disebarkan. 

2. Tingkat  Kelayakan Media Pembelajaran Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Lingkungan Hidup 

Produk dapat diketahui tingkat kelayakannya berdasarkan hasil umpan balik 

dari pemberian angket kepada valitador sebagai ahli di bidangnya dan mahasiswa 

sebagai responden. Validator pada penelitian ini terdiri dari 2 orang dosen ahli 

materi dan 2 orang dosen ahli media di jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 

dan Informatika. Mahasiswa sebagai responden pada penelitian ini berjumlah 25 

orang.  

Data kelayakan kualitas materi ditinjau dari 2 aspek indikator yaitu aspek 

kualitas isi materi dan aspek kualitas pembelajaran. Berdasarkan kedua aspek 

tersebut didapat hasil rata – rata dari 2 validator ahli materi sebesar 83% dengan 

kategori sangat layak. Untuk data kelayakan kualitas media ditinjau dari 2 aspek 

indikator yaitu aspek komunikasi visual dan aspek rekayasa perangkat lunak. Dari 

kedua aspek tersebut didapat hasil rata – rata dari 2 validator ahli media sebesar 

86% dengan kategori sangat layak. Tahap akhir adalah hasil uji keterbacaan 

pengguna/mahasiswa. Hasil uji keterbacaan mahasiswa ditinjau dari empat aspek 

yakni aspek kualitas isi materi, kualitas pembelajaran, aspek komunikasi visual 
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dan rekayasa perangkat lunak didapatkan hasil nilai rata-rata presentase sebesar 

88% dengan kategori sangat layak.  

Berdasarkan hasil perolehan nilai-nilai tersebut, maka media pembelajaran 

interaktif keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup dinyatakan sangat 

layak digunakan sebagai media pembelajaran pada Mata Kuliah Keselamatan 

Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup di Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektronika FT UNY. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran interaktif keselamatan 

kesehatan kerja dan lingkungan hidup yang telah dilakukan hanya sebatas menilai 

kelayakan media pembelajaran yang dibuat. Penelitian tidak sampai menilai 

keefektifan atau peningkatan hasil belajar peserta didik, karena memang 

permasalahan belum sampai mencari keefektifan atau peningkatan hasil belajar 

siswa tapi cukup sampai menghasilkan suatu media pembelajaran interaktif yang 

layak digunakan dalam pembelajaran.  

 

  


