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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan multimedia interaktif menggunakan program Lectora 

Inspire pada materi fluida statis di kelas XI MIA SMA, serta mengetahui persepsi siswa setelah 

menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran fluida statis. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

dan pengembangan (Research and Development). Langkah-langkah dalam pengembangan ini menggunakan 

model 4D, yang meliputi: (1) Define, (2) Design, (3) Development, (4) Disemination. Subjek uji coba pada 

penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 4 SMA N 10 Kota Jambi. Instrumen pengumpulan data 

menggunakan angket validitas dan angket persepsi siswa. Teknik analisis data yang digunakan berupa saran 

dari validator dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Aplikasi lectora inspire yang telash selesai 

dikembangkan memiliki format .awt dan .exe yang dapat dijalankan pada PC/laptop. Aplikasi ini juga 

dilengkapi dengan uraian materi, simulasi, animasi, soal evaluasi, serta permainan berupa selamatkan si 

pelaut dan mendaki gunung jayawijaya. Hasil validasi dari ahli materi dan ahli media menunjukkan bahwa 

multimedia interaktif telah valid dan layak untuk diproduksi. Hasil analisis dari persepsi siswa untuk aspek 

efektifitas penggunaan 86,8 % (sangat praktis), aspek motivasi belajar 85,1 % (sangat praktis), dan aspek 

aktivitas belajar 86,5 % (sangat praktis). Keunggulan dari media ini yaitu fleksibel dan cara pengoperasian 

yang sederhana serta dapat digunakan sebagai media oleh guru. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya 

contoh soal, video pembelajaran dan belum terkoneksi internet. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan multimedia interaktif pembelajaran fisika pada materi 

fluida statis menggunakan program Lectora Inspire layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Multimedia interaktif, Lectora inspire. 

Pendahuluan 

Berdasarkan hasil pengamatan selama 

melakukan praktik pengenalan lapangan (PPL) di 

SMA Negeri 10 Kota Jambi, ditemui fakta proses 

pembelajaran yang dilakukan belum optimal 

dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang 

diterapkan hanya mengacu pada buku teks 

pembelajaran ataupun dengan media 

pembelajaran. Media yang digunakan hanya 

berupa powerpoint yang tidak berpusat pada 

siswa, sehingga siswa kurang mendapatkan 

penjelasan yang cukup dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan. 

Masalah lainnya adalah   siswa hanya 

mendengarkan guru menerangkan dengan media 

dan tidak ada interaksi langsung antara siswa 

dengan media yang digunakan sehingga siswa 

kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran. 

Sebagian siswa merasa kesulitan dalam 

memahami materi yang berkenaan dengan fluida 

statis. Materi ini merupakan salah satu materi 

fisika yang sulit dipahami dan bersifat abstrak. 

Solusi yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan media ajar fisika berupa 

multimedia interaktif. Menurut Sadiman (2014) 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. Sedangkan menurut Arsyad (2014), 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat merangsang perhatian dan 

minat siswa dalam belajar. 

Menurut Rukimin (2015) multimedia 

interaktif adalah pengguna atau user dapat 

mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan 

elemen multimedia akan ditampilkan atau 

dikirimkan. Contoh: game, aplikasi program, CD 

interaktif, dan lain-lain. Sedangkan menurut Iwan 
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Binanto (2010), multimedia interaktif dalam 

pembelajaran merupakan hubungan antara 

berbagai elemen gabungan pada waktu tertentu 

berupa teks, animasi, ilustrasi, dan motion video 

secara terkait dalam bentuk sebuah presentasi 

multimedia.  

Program komputer yang dapat digunakan 

untuk membuat media pembelajaran berupa 

multimedia interaktif yang digunakan penulis 

adalah Lectora Inspire.. Rochmawan (2013), 

mengungkapkan bahwa penggunaan Lectora 

Inspire sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Febrianto (2013), 

menyatakan penelitian menggunakan Lectora 

sebagai media pembelajaran dapat menumbuhkan 

antusiasme dan keaktifan siswa pada proses 

ditandai peningkatan prestasi belajar siswa.  

Pemilihan program ini didasari hasil media 

yang dibuat lebih Interface dan dapat dibuat 

secara offline, sehingga dapat membantu dalam 

pembuatan multimedia interaktif serta bisa 

disisipkan animasi, musik, video, gambar dan 

lainnya yang dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pentingnya sebuah media 

belajar berbentuk multimedia interaktif yang 

dapat membantu siswa dalam memahami 

pelajaran fisika pada materi fluida statis. Dari 

uraiaan diatas, rumusan penelitian ini adalah 

bagaimana mengembangkan multimedia interaktif 

menggunakan program Lectora Inspire dan 

bagaimana persepsi siswa terhadap multimedia 

interaktif yang dikembangkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan multimedia interaktif 

menggunakan program Lectora Inspire pada 

materi fluida statis dan melihat persepsi siswa 

setelah menggunakan multimedia interaktif di 

kelas XI MIA SMA N 10 Kota Jambi. Manfaat 

dari penelitian ini adalah membantu siswa dalam 

memperdalam pembelajaran fisika, dan dapat 

digunakan sebagai media ajar oleh guru. 

 

 

Metode Pengembangan 

Jenis Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). 

Langkah-langkah dalam pengembangan ini 

diadaptasi dari Thiagarajan dan Semmel dalam 

Sugiyono (2015), yang meliputi: (1) Define 

(Pendefinisian), (2) Design (Perancangan), (3) 

Development (Pengembangan), (4) Dissimination 

(Diseminasi).  

 

Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan penelitian ini ialah 

sebagai berikut. 

1. Define (Pendefinisian) 

Tahap Define adalah langkah untuk 

menetapkan produk apa yang ingin dikembangkan 

beserta spesifikasinya. Tahap ini merupakan 

kegiatan analisis kebutuhan, yang dilakukan 

melalui penelitian dan studi literatur.  

2. Design (Perancangan) 

Tahap perancangan bertujuan untuk 

merancang perangkat pembelajaran. 

a. Pengumpulan Bahan 

Pengumpulan bahan ini berupa 

mengumpulkan bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam  proses pembuatan 

multimedia interaktif yang meliputi: 

1. Pengumpulan materi yang berkaitan 

dengan materi fluida statis yang 

didapatkan dari buku sumber, jurnal dan 

internet. 

2. Pengumpulan bahan pendukung 

multimedia lainnya berupa gambar musik, 

animasi, simulasi dan lain-lain. 

b. Perencanaan Pengembangan 

Peneliti melakukan pengembangan ini guna 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

media yang telah dibuat sebelumnya oleh 

beberapa pengembang.  

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk 

membuat rancangan menjadi produk dan menguji 

validitas produk secara berulang-ulang sampai 

dihasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan. 

 

a. Pembuatan Produk 

Produk multimedia interaktif ini 

dikembangkan berupa baha ajar 
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b. Validasi Produk 

Setiap naskah atau desain sebuah 

media pembelajaran sebelum diproduksi 

sebaiknya divalidasi terlebih dahulu oleh 

tim ahli. Dalam pengembangan ini media 

yang dibuat divalidasi oleh ahli materi 

dan ahli media. Ahli materi mengkaji 

aspek sajian materi dan aspek 

pembelajaran yang digunakan dalam 

media, sedangkan ahli media mengkaji 

tampilan dan kelayakan media yang 

dikembangkan.  

c. Revisi Produk 

Proses pengembangan media 

tidak selamanya langsung mendapatkan 

hasil yang memuaskan dan layak untuk 

dikonsumsi oleh publik. Karena apabila 

ada kesalahan pada materi dan desain 

media maka media yang kita kembangkan 

tidak akan digunakan oleh orang lain. 

Kesalahan dari materi dapat 

mengakibatkan siswa akan salah 

menerima konsep yang diajarkan, 

sedangkan kesalahan tampilan media akan 

membuat siswa kurang menikmati ketika 

menggunakan media. Untuk itu, agar 

menghasilkan media yang layak dari 

semua sisi maka perlu adanya perbaikan-

perbaikan desain. 

4. Dissimination (Diseminasi) 

Proses diseminasi merupakan suatu tahap 

akhir pengembangan. Tahap diseminiasi 

dilakukan untuk mempromosikan produk 

pengembangan agar bisa diterima pengguna, 

individu, kelompok, atau sistem. Bentuk 

diseminasi bertujuan untuk mendapatkan 

masukan, koreksi, saran, penilaian untuk 

menyempurnakan produk akhir pengembangan 

agar siap di adopsi oleh pengguna produk.  

 

Desain Uji Coba 

Adapun uji coba ini adalah uji coba 

deskriptif pada kelompok kecil. Dengan skema 

desain uji coba sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Skema desain uji coba 

Subjek Uji Coba 

Uji coba awal dilakukan di kelas XI MIA 4 

instrumen yang digunakan berupa angket tertutup 

dengan menggunakan skala likert. Pada angket ini 

terdapat tiga indikator yang ingin dilihat 

persepsinya yaitu efektivitas multimedia 

interaktif, motivasi belajar, dan aktivitas belajar 

siswa. Selanjutnya  untuk melihat persepsi siswa 

terhadap multimedia interaktif yang 

dikembangkan, sasmpel yang digunakan 

berjumlah 34 siswa. 

Jenis Data 

Dalam penelitian yang dikembangkan ini. 

Jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari angket 

yang diberikan kepada tim ahli media dan materi, 

data kuantitatif diperoleh dari penyebaran angket. 

Instrumen Pengumpulan data 

1. Validasi Desain 

Lembar validasi ini digunakan untuk 

mengukur kevalidan multimedia yang akan 

dikembangkan, agar mutimedia interaktif layak 

untuk digunakan maka ditunjuk ahli materi dan 

ahli media untuk mengoreksi multimedia 

interaktif yang dikembangkan 

2. Kepraktisan Media 

Uji kepraktisan dalam pengembangan ini 

menggunakan pengumpulan data melalui angket 

tertutup. Angket yang digunakan berisi 

pernyataan-pernyataan yang dapat mengukur 

efektivitas multimedia interaktif, motivasi belajar, 

dan aktivitas siswa. 

Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat 

kestabilan (memberikan hasil yang tetap) atau 

ketepatan hasil pengukuran. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap (Arikunto, 2013). 

Kelas XI MIA 
4 

Dibagikan angket 
dan ditampilkan 

Multimedia 
Interaktif 

Hasil persepsi 
didapat dari data 

angket 
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Dalam penelitian ini reliabilitas diukur 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s 

Menurut Arikunto (2013), mengukur reliabilitas 

ditentukan dengan rumus Alpha Cronbach’s 

sebagai berikut: 
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Dengan keterangan r11: Koefisien korelasi 

instrument, n: jumlah butir pertanyaan, ∑Si
2
: 

jumlah varian butir, St
2
: jumlah varians total, N: 

jumlah soal. Koefesien reliabilitas tes berkisar 

antara 0,00 - 1,00 dengan perincian korelasi:  

 

0,00≤ri ≤ 0,20   : Reliabilitas sangat rendah  

0,20 ≤ ri ≤ 0,40 : Reliabilitas rendah 

0,40 ≤ ri ≤ 0,70 : Reliabilitas sedang 

0,70 ≤ ri ≤ 0,90 : Reliabilitas tinggi  

0,90 ≤ ri ≤ 1,00 : Reliabilitas sangat tinggi 

Teknik Analisis Data 

1. Analisis hasil validitas ahli 

a. Validasi Media 

Validasi media meliputi pemeriksaan 

kelayakan tampilan dan fungsi pada menu-

menu yang digunakan. Setelah melalui tiga 

tahap validasi akhirnya ahli materi menyatakan 

bahwa multimedia interaktif telah valid dan 

layak untuk di uji coba kepada siswa. 

b. Validasi Materi 

Validasi materi meliputi pemeriksaan 

materi fluida statis agar sesuai dengan konsep 

sebenarnya. Setelah melalui tiga tahap validasi 

akhirnya ahli materi menyatakan bahwa 

multimedia interaktif telah valid dan layak 

untuk di uji coba kepada siswa. 

2. Analisis Persepsi Siswa 

Dalam penelitian ini dilakukan 

pengambilan data persepsi siswa terhadap 

media pembelajaran pada pokok materi Fluida 

statis menggunakan angket tertutup.  

 Data dianalisis dengan deskriptif 

kuantitatif. Langkah langkah dalam penskoran:  

1) Mengkuantitatifkan hasil checking dengan 

memberi skor sesuai dengan bobot. 1 (sangat 

tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (ragu-ragu), 4 

(setuju), 5 (sangat setuju). 

2) Data yang telah diperoleh diproses dengan cara 

menjumlah skor, dibandingkan dengan jumlah 

skor maksimal dan diperoleh persentasenya. 

Data yang diperoleh dari siswa diubah 

menjadi nilai kualitatif berdasarkan kriteria 

penilaian ideal. Ketentuan kriteria penilaian ideal 

ditunjukkan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1.  Kriteria Skala Ideal 

No Skor 
Krite

ria 

1 Xi + 1,90 Sdi < X 
Sangat 

praktis 

2 Xi + 0,70 Sdi < X ≤ Xi + 1,90 Sdi Praktis 

3 Xi - 0,40 Sdi < X ≤ Xi + 0,70 Sdi 
Cukup 

Praktis 

4 Xi – 0,20 Sdi < X ≤ Xi - 0,70 Sdi 
Kurang 

Praktis 

5 X ≤ Xi - 1,90 Sdi 
Tidak 

Praktis 

         (Sumber: Sukarjo 2006 dalam Syaiful, 2014) 

 

Tabel di atas diturunkan dari kurva normal 

terhadap skala Likert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            -3SD    -2SD     -1SD     0        +1SD     +2SD    +3SD 

Gambar. 2 Kurva Normal 

               (Sumber: Juknis Penilaian Afektif, 2010) 

  
dengan: 

Xi = ½ (Skor Maks – Skor Min) 

Sdi = 1/6 (Skor Maks – Skor Min) 

 

Kurva normal standar luasnya 6 SD. Oleh 

karena itu, untuk memodifikasi model skala Likert 

menjadi 5 kriteria, maka luas masing-masing 

interval kriteria adalah 6/5 Sdi = 1,2 Sdi. Maka 
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didapat skor interval Xi + 1,80 Sdi < X, di mana 

nilai tepi atas kurva normal adalah +3 Sdi.  

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Pengembangan multimedia interaktif yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi 4 tahap, 

yaitu: 

1. Define (pendifinisian) 

Pada tahap ini hasil yang didapatkan 

adalah produk yang ingin dikembangkan 

beserta spesifikasinya. 

2. Design (perancangan) 

Tahapan ini merupakan tahap 

pengumpulan bahan yang akan digunakan 

dalam proses pembuatan multimedia. 

3. Development (pengembangan) 

Setelah membuat rancangan menjadi 

produk dan menguji validitas produk 

maka hasil yang didapatkan harus sesuai 

dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

 

4. Dissimination (diseminasi) 

Tahap diseminasi dilakukan untuk 

mempromosikan produk pengembangan 

agar bisa diterima oleh individu, suatu 

kelompok atau sistem.  
1. Hasil validasi produk 

Sebelum diuji coba, multimedia interaktif 

sebelumnya harus melewati uji validitas agar 

multimedia yang dihasilkan sesuai dengan tujuan 

dikembangkannya multimedia interaktif. Uji coba 

ini dilakukan dengan menunjuk dua orang ahli 

yang meliputi ahli materi dan ahli media. Dari 

hasil validasi maka dilakukan perbaikan-

perbaikan sebagai berikut. 

 

Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 

  

  
Revisi tampilan mutlimedia 

  
Revisi petunjuk pengerjaan soal 

  
Revisi penulisan rumus dan satuan 

Tabel 2. Hasil perbaikan setelah revisi 

 

2. Hasil persepsi siswa 

Uji coba dilakukan dengan menyebarkan 

angket kepada siswa. Angket ini terdiri dari tiga 

indikator yang akan diukur yaitu, efektifitas 

penggunaan multimedia, motivasi belajar dan 

aktivitas belajar. Uji yang pertama adalah uji 

reabilitas angket dengan menggunakan koefisien 

korelasi dari persamaan Alpha Cronbach’s dan 

mendapatkan nilai reabilitas sebesar 0,4704, 

angka ini menunjukkan bahwa angket yang 

digunakan termasuk kedalam kategori sedang. Uji 

coba kedua adalah untuk mengukur persepsi siswa 

terhadap kelayakan multimedia interaktif yang 

telah dikembangkan, dari hasil persepsi siswa 

didapatkan hasil aspek efektifitas penggunaan 

86,8 % (sangat praktis), aspek motivasi belajar 

85,1 % (sangat praktis), dan aspek aktivitas 

belajar 86,5 % (sangat praktis). 

3. Spesifikasi Produk akhir 

Produk ini dikembangkan menggunakan 

program Lectora inspire. Aplikasi lectora inspire 

yang telah dikembangkan memiliki format .awt 

dan .exe yang dapat dijalankan pada PC/laptop. 

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan uraian materi, 

simulasi, animasi, soal evaluasi, serta permainan 

dalam bentuk game edukasi. Pada bagian 

penyajian multimedia interaktif, file produk akhir 

yang telah diproduksi dapat dipublikasikan ke 

berbagai output seperti Exe, Awt.  

Keunggulan dari media ini yaitu fleksibel 

dan tampilan materi yang berupa rute belajar serta 

cara pengoperasian yang sederhana dan serta 

dapat digunakan sebagai media oleh guru. Adapun 

kekurangannya yaitu kurangnya contoh soal, 

video pembelajaran dan belum terkoneksi internet. 
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Tampilan akhir multimedia interaktif yang telah 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Tampilan  akhir  multimedia  beserta deskripsi 

Tampilan Deskripsi 

 

Tampilan awal multimedia 

terdiri dari: 

- Background awal 

menggunakan warna 

putih dan 

menggunakan air 

dalam gelas. 

- Tersedia tombol mulai 

 

Pada tampilan soal terdiri 

dari: 

- Soal berserta 

jawabannya 

- Tersedia tombol 

volume, back/next, 

reset ---  apabila siswa 

dapat menjawab benar 

 

Pada halaman materi 

terdiri dari: 

- Background 

keseluruhan  

menggunakan warna 

putih dan jidau. 

- Tersedia menu yang 

berisi sub bab materi 

untuk melajnutkan ke 

halaman berikutnya. 

 

Pada tampilan simulasi 

terdiri dari: 

- Terdapat simulasi 

untuk hukum pascal. 

- Terdapat tombol 

simulasikan dan tombol 

riset. 

 

Pada tampilan soal terdiri: 

- Background tampilan 

menggunakan warna 

biru dan putih 

- Terdapat waktu 

mengerjakan soal dan 

tombol next 

 

Pada tampilan awal materi 

terdiri dari: 

- Background 

menggunakan warna 

putih 

- Terapat rute belajar 

mulai dari materi satu 

samapai materi akhir 

-  Tombol games dan 

materi uji   

 

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

  Hasil penelitian berupa aplikasi lectora 

inspire pada materi fluida statis untuk kelas XI 

MIA SMA. Aplikasi lectora inspire yang telah 

dikembangkan memiliki format .awt dan .exe 

yang dapat dijalankan pada PC/laptop. Aplikasi 

ini juga dilengkapi dengan uraian materi, simulasi, 

animasi, soal evaluasi, serta permainan dalam 

bentuk game edukasi. Pada bagian penyajian 

multimedia interaktif, file produk akhir yang telah 

diproduksi dapat dipublikasikan ke berbagai 

output seperti exe, awt.  

Dari uji coba yang telah dilakukan didapat 

hasil persepsi siswa terhadap aspek efektivitas 

penggunaan 86,8 % (sangat praktis), aspek 

motivasi belajar 85,1 % (sangat praktis), dan 

aspek aktivitas belajar 86,5 % (sangat prktis). 

 

Saran 

Aplikasi lectroa inspire ini belum 

diujicobakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu peneliti memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya bahwa perlu adanya 

uji coba untuk mengetahui  pengaruh aplikasi 

lectora inspire ini terhadap peningkatan hasil 

belajar.  

Untuk pengembangan aplikasi lectora 

inspire selanjutnya diharapkan lebih baik lagi. Hal 

yang perlu dikembangkan lagi adalah 

penambahan simulasi-simulasi yang lebih detail, 

contoh soal pada bagian materi, penambahan 

suara yg lebih menarik serta video.  
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