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ABSTRACT 
 

This study aims to describe the characteristics of storyboard design and to find out the 

multimedia storyboard design of mathematics learning in the production of BTIKP (Center 

for Information and Communication Technology Education) of the Jambi Provincial 

Education Office according to the rules based on ADDIE framework learning design. The 

researcher uses the ADDIE framework learning design because this design is more 

effectively used as a reference for the creation and development of a learning media. From 

the results of the identification carried out by the researcher in three stages. For the 

characteristics of the multimedia storyboard design of mathematics learning produced by the 

BTIKP (Center for Educational Information and Communication Technology) of the Jambi 

Provincial Education Office, there is one storyboard that satisfies the assessment, namely in 

the third stage (evaluating and revising) for multimedia storyboards learning mathematics 

with Geometry Transformation material. Overall the design of the five multimedia 

storyboards of mathematics learning produced by the BTIKP (Center for Educational 

Information and Communication Technology) of the Jambi Provincial Education Office 

which has been investigated by researchers is still a design that is not in accordance with the 

design of ADDIE framework learning. 

Keyword: Multimedia Storyboard, ADDIE Framework Learning Design. 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk membantu manusia dalam memperoleh 

kehidupan yang bermakna. Pendidikan juga merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 

manusia. Oleh karena itu pendidikan merupakan bidang yang harus diutamakan untuk 

mengembangkan berbagai potensi dalam diri manusia. Pendidikan yang berkualitas sangat 

diperlukan dalam upaya mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan mampu bersaing di era 

globalisasi saat ini. (Kuntarto E., 2018; 2017; 2013).  

Penggunaan teknologi dan multimedia menjadi sebuah cara yang efektif dan efisien dalam 

menyampaikan informasi. Komputer merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam pembelajaran matematika. 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang di dalamnya bersamaan dengan 

perkembangan teknologi multimedia, menjadikan produk-produk Teknologi Informasi dan 

Komunikasi semakin beragam. 

Sebuah media pembelajaran dipilih melalui beberapa pertimbangan seperti mengacu pada 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sasaran (peserta didik) yang akan diberikan media 

pembelajaran, jenis media pembelajaran yang akan digunakan, masalah waktu penggunaan media 

pembelajaran, biaya dalam penggunaan media pembelajaran, ketersediaan alat-alat pendukung 

dalam penggunaan media pembelajaran, kemudian konsep; konteks dan konten yang ada pada 

media pembelajaran tersebut serta kualitas dari media pembelajaran yang akan digunakan. Menjadi 
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seorang pendidik (guru) hendaknya harus teliti dan jeli dalam memilih untuk menggunakan sebuah 

media pembelajaran. Setelah menentukan dan memilih media pembelajaran yang akan digunakan, 

pada akhirnya guru dituntut untuk dapat memanfaatkan media pembelajaran tersebut dengan baik 

dalam proses pembelajaran.Seiring dengan perkembangan di dalam dunia pendidikan, terciptalah 

bermacam-macam media pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu multimedia berbentuk 

video pembelajaran. 

Dalam pembuatan multimedia susunan alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran 

seperti apa materi ajar akan disampaikan. Storyboard visualisasi ide dari aplikasi yang akan 

dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard 

dapat dikatakan juga visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot 

by shot yang biasa disebut dengan istilah scene. Salah satu keuntungan membuat storyboard adalah 

dapat membuat pengguna untuk mengalami perubahan dalam alur cerita untuk memicu reaksi atau 

ketertarikan yang lebih dalam. Banyak multimedia pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar mengajar di sekolah. Peserta didik dapat langsung melihat dan mendengar tentang 

hal-hal yang dipelajarinya. Untuk pembuatan multimedia itu sendiri dapat dilakukan oleh guru dan 

orang yang ahli dalam bidang teknologi. Dalam pembuatan terkadang guru dan ahli multimedia 

tersebut belum mempertimbangkan pembuatan sesuai dengan aturan atau kaidah yang seharusnya. 

Peneliti belum menemukan informasi mengenai analisis pembuatan storyboard yang sesuai 

dengan kaidah atau aspek pembuatan storyboard yang baik. Oleh karena itu identifikasi storyboard 

multimedia pembelajaran penting untuk dianalisis guna dijadikan sebagai sumber informasi serta 

diharapkan dapat bermanfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Desain Storyboard Multimedia Pembelajaran 

Matematika Produk Instansi Pemerintah Provinsi Jambi”. 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian produk yang menggunakan pendekatan 

kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lan-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

kualitatif. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Unit yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah storyboard multimedia pembelajaran matematika yang ada di BTIKP Dinas Pendidikan 

Provinsi Jambi. Storyboard multimedia pembelajaran matematika merupakan objek dalam penelitian 

ini. Untuk pemilihan storyboard yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dipilih 

secara acak (random). 

Sedangkan level analisisnya adalah implikasinya terhadap pembelajaran siswa ditinjau 

berdasarkan desain dan pengembangan pembelajaran berkerangka ADDIE melalui tahap analisis; 



 

3 

 

mendesain, mengembangkan dan melaksanakan; mengevaluasi dan merevisi. Jenis data dalam 

penelitian ini meliputi : Data Primer, dalam penelitian ini yaitu storyboard multimedia pembelajaran 

matematika produksi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Data Sekunder, dalam penelitian ini 

yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mengutip sumber-sumber tertulis 

seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara : 

Dokumentasi, Observasi dan Studi Pustaka. Analisis isi kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang, dan terus menerus, mengenai reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang 

menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan, sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling 

berkaitan. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman (1992). 

Analisis data ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu : Reduksi merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi, Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan formasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian 

yang baik sangat penting untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid, Verifikasi (Menarik 

Kesimpulan) setelah data-data terkumpul, diklasifikasikan kemudian dianalisis sebagai langkah 

terakhir dalam peneitian ini. Diambil satu simpulan dari bahan-bahan tentang objek 

permasalahannya. Simpulan yang ditarik merupakan simpulan yang esensial dalam proses 

penelitian. 

Untuk keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan triangulasi waktu. Menurut 

Moleong (2017) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Sedangkan triangulasi waktu adalah teknik mengecek keabsahan data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode yang sama pada subjek tetapi pada waktu yang berbeda. 

Triangulasi waktu dilakukan bertujuan untuk mencari kesesuaian pada data yang bersumber dari 

dua buah masalah yang setara tetapi dilakukan pada waktu yang berbeda. Peneliti membuat catatan 

untuk setiap tahap penelitian dan mendokumentasikan secara lengkap tentang ide yang muncul dan 

tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Dengan mengecek kembali hasil terhadap dokumentasi, 

video dan transkrip hasil wawancara secara berulang agar diperoleh data yang akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek dalam penelitian ini terdiri dari limastoryboard multimedia pembelajaran matematika. 

Peneliti memberikan kode yang digunakan untuk menyebut masing-maisng objek penelitian, yaitu : 

Smm1 : Storyboard multimedia pembelajaran matematika materi matriks. 

Smm2 : Storyboard multimedia pembelajaran matematika materi fungsi komposisi. 

Smm3 : Storyboard multimedia pembelajaran matematika materi transformasi geometri. 

Smm4 : Storyboard multimedia pembelajaran matematika materi turunan. 

Smm5 : Storyboard multimedia pembelajaran matematika materi integral. 
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Sedangkan analisis yang dilakukan peneliti untuk melihat karakteristik dari masing-masing 

storyboard yaitu dilihat dari aspek tampilan, tim pengembang/penyusun storyboard, dan desain 

pembelajaran berdasarkan model ADDIE yang terdiri atas tahap analisis, mendesain, 

mengembangkan, melaksanakan dan evalusi. 

Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan dan data yang telah dipaparkan peneliti bahwa hasil 

identifikasistoryboard multimedia pembelajaran matematika produksi BTIKP melalui tahapan 

mendesain dan mengembangkan pembelajaran berkerangka ADDIE dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

No. Indikator Penilaian 
Objek Penelitian 

Smm1 Smm2 Smm3 Smm4 Smm5 

1 Pembelajaran mandiri √ √ √ √ √ 

2 Pembelajaran yang tidak mudah dilupakan √ - √ √ - 

3 Pengalaman belajar yang bervariasi √ √ √ √ - 

4 Pembelajaran kolaboratif - - √ - - 

5 Keterampilan berpikir kritis - - - - - 

6 Keterampilan bidang teknologi - - - - - 

       

Tabel 1. Hasil Identifikasi Tahap Analisis 

Tabel diatas adalah hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan peneliti terhadap lima 

storyboard multimedia pembelajaran matematika produksi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

pada tahap pertama yaitu tahap analisis. Menurut Rusdi (2018: 121-123) bahwa pada tahap analisis  

ini yang menjadi fokus yaitu mengenai analisis kebutuhan, analisis karakteristik peserta didik, 

analisis kemampuan prasyarat dan kemampuan awal serta analisis lingkungan belajar. 

Terlihat pada tabel masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum dipenuhi pada 

storyboard, dua storyboard belum memuat pembelajaran yang tidak mudah dilupakan oleh peserta 

didik, satu storyboard belum memuat pembelajaran yang bervariasi, empat storyboard belum 

memuat pembelajaran secara kolaboratif, dan kelima storyboard belum memuat pembelajaran 

dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis serta keterampilan dalam bidang teknologi. Tahap 

analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan belajar, apa yang akan diajarkan, dan 

kompetensi apa yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah belajar (Gafur, 2012: 39). 

No. Indikator Penilaian 
Objek Penelitian 

Smm1 Smm2 Smm3 Smm4 Smm5 

 Indikator pencapaian kompetensi sesuai 

tujuan pembelajaran 
- √ - - - 

2 Instrumen untuk mengukur indikator - √ √ √ √ 

3 Penyajian materi secara urut √ √ √ √ √ 

4 Langkah-langkah pembelajaran √ √ √ √ √ 

5 Hubungan pengetahuan prasyarat - - - - √ 

6 Bahan ajar √ √ √ - - 
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7 Penggunaan simbol matematika √ √ √ √ √ 

8 Penggunaan visual dan audio √ √ √ - - 

9 
Pembelajaran mengacu pada peserta didik 

sebagai pusat pembelajaran 
- - √ - - 

       

Tabel 2. Hasil Identifikasi Tahap Mendesain, Mengembangkan dan Melaksanakan 

Tabel diatas adalah hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan peneliti terhadap lima 

storyboard multimedia pembelajaran matematika produksi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

pada tahap kedua yaitu tahap mendesain, mengembangkan dan melaksanakan. Menurut Rusdi 

(2018: 124) bahwa pada tahap mendesain, mengembangkan dan melaksanakan  ini perlu 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: menentukan tim pengembang; menentukan sumber 

daya yang dibutuhkan; menyusun jadwal pengembangan; memilih dan menentukan cakupan; 

struktur dan urutan materi atau pesan pembelajaran; pembuatan storyboard; menentukan spesifikasi 

produk; membuat prototipe produk; validasi ahli; serta validasi praktisi. 

Terlihat pada tabel masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum dipenuhi pada 

storyboard, empatstoryboardtidak memuat indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, satu storyboard tidak memiliki instrumen untuk mengukur indikator, dua 

storyboard tidak memiliki bahan ajar, dua storyboard tidak menggunakan visual atau audio, serta 

empat storyboard pada pembelajaran tidak berpusat kepada peserta didik. Sedangkan untuk 

kelebihan pada kelima storyboard pada tahap kedua ini adalah untuk penyajian materi sudah secara 

urut, langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai serta penggunaan simbol matematika yang benar 

sesuai istilah dalam penggunaan simbol matematika. 

No. Indikator Penilaian 
Objek Penelitian 

Smm1 Smm2 Smm3 Smm4 Smm5 

1 
Memahami penyajian materi pada 

storyboard 
√ √ √ √ √ 

2 
Mengaplikasikan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap 
- - √ √ - 

3 Informasi yang mudah diterima √ √ √ √ √ 

4 Informasi yang mudah dipahami √ √ √ √ √ 

5 Pembelajaran langsung √ √ √ √ √ 

6 
Gambaran umpan balik positif dan 

penguatan 
- - √ - - 

7 
Sumber belajar yang memenuhi 

kebutuhan belajar 
- - √ - - 

8 Tes Formatif - - √ - - 

9 Tes Sumatif - - √ √ √ 

       

Tabel 3. Hasil Identifikasi Tahap Evaluasi 

Tabel diatas adalah hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan peneliti terhadap lima 

storyboard multimedia pembelajaran matematika produksi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

pada tahap pertama yaitu tahap evaluasi. Menurut Rusdi (2018: 132) bahwa pada tahap evaluasi  

yang menjadi fokus yaitu mengenai penilaian baik secara formatif dan sumatif. Sedangkan menurut  
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Gafur (2012: 40) bahwa evaluasi dilakukan meliputi evaluasi internal dan evaluasi eksternal. 

Evaluasi internal (istilah lain evaluasi formatif) dilasanakan untuk mengetahui efektifitas dan kualitas 

pembelajaran. Hasil evaluasi internal digunakan sebagai umpan balik untuk mengadakan perbaikan. 

Sedangkan evaluasi eksternal (instilah lain evaluasi sumatif) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah diajarkan. 

Terlihat pada tabel masih terdapat beberapa indikator penilaian yang belum dipenuhi pada 

storyboard,terdapat satu storyboard yang memuat penilaian secara formatif dan tiga storyboard yang 

memuat penilaian sumatif. Dan empat storyboard diantaranya belum memuat penilaian secara 

formatif dan dua storyboard lainnya belum memuat penialian secara sumatif. 

Tampilan sebuah desain storyboard seharusnya memberikan informasi atau kejelasan 

kepada penggunanya. Menurut Kemp (dalam Gafur, 2012: 160), sekurang-kurangnya kesebelas 

kemampuan profesional diperlukan untuk membentuk tim pengembang desain sistem pembelajaran. 

Kesebelas profesi tersebut meliputi: pendidik, ahli desain pembelajaran, ahli kurikulum dan bidang 

studi, ahli teori belajar dan pembelajaran, ahli evaluasi dan penilaian, administrator, ahli teknologi 

informasi dan media, ahli perpustakaan, teknisi, tenaga bantu mengajar, siswa dan mahasiswa. 

Tim pengembang desain pembelajaran misalnya terdiri dari pengembang utama, validator 

ahli, validator praktisi, programer, teknisi dan pengguna (Rusdi, 2018: 124).Setiap anggota tim 

pengembangan dijelaskan persyaratan pengalaman, pengetahuan dan kompetensinya masing-

masing, tugas dan fungsinya dalam pengembangan tersebut. Komposisi tim pengembang sangat 

menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Deskripsi tentang tim pengembang dapat dijadikan 

bahan untuk mendiskusikan spesifikasi dan profile produk yang dihasilkan. 

Sebuah penelitian oleh Purwasasmita yang berjudul “Langkah Praktisi Merancang Storyboard 

Bahan Ajar Berbasis ICT” menyatakan bahwa berdasarkan DIKMENUM dalam penyusunan 

storboardbahan ajar berbasis ICT dibutuhkan keterlibatan tim yang terdiri dari berbagai macam 

keahlian diantaranya ahli substansi materi, ahli instruksional, ahli komputer grafis, dan ahli 

pemrograman komputer. 

Dari hasil pengamatan dan identifikasi pada masing-masing storyboard, diperoleh informasi 

mengenai tim pengembang/penyusun yang terdiri atas penulis naskah, ahli media, dan ahli materi. 

Peneliti menemukan perbedaan pada storyboard dan multimedia untuk tim pengembang seperti 

yang dijelaskan pada hasil identifikasi dan pengamatan masing-masing storyboard. 

Namun, tidak menutup kemungkinan seseorang akan memiliki lebih dari satu 

keahlian/kemampuan. Seseorang yang dinyatakan ahli dalam suatu bidang dapat dipandang dari 

aspek latar belakang pendidikan yang ditempuh, latar belakang bidang pekerjaan sebuah keahlian 

atau latar belakang pengalaman sebuah keahlian. 

Pola dasar mendesain dan mengembangkan produk yang paling populer untuk aliran berpikir 

kritis analitis atau berpikir ilmiah adalah menggunakan kerangka Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation (ADDIE). ADDIE merupakan kerangka kerja yang  runut dan 

sistematis dalam mengorganisasikan rangkaian kegiatan penelitian desain dan pengembangan 

(Rusdi, 2018: 116). 
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada desain pembelajaran 

berkerangka ADDIE. Kelebihan dari model ADDIE yaitu sederhana dan mudah dipelajari serta 

strukturnya yang sistematis sehingga desain ini akan mudah dipelajari oleh para pendidik serta 

kerangka ADDIE juga dapat difragmentasi sesuai tahapan yang diinginkan oleh peneliti. 

Berdasarkan pembahasan diatas maka terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam 

merancang/membuat sebuah desain storyboard karena masih ditemukan beberapa poin pada 

storyboardmultimedia pembelajaran matematika yang diproduksi oleh BTIKP belum sesuai dengan 

kaidah, konsep dan prosedur pembuatan sebuah desain pembelajaran, terkesan storyboard 

multimedia pembelajaran matematika tersebut belum mendapat perhatian dalam prosedur 

pembuatannya. 

Konsep dan prosedur desain pembelajaran dirancang dan diproduksi dengan memperhatikan 

penguasaan tentang desain pembelajaran bagi pengembang multimedia pembelajaran dirasa 

sangat penting, agar multimedia yang dikembangkan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

Multimedia yang dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran akan dapat 

membelajarkan dengan baik. Sebaliknya, multimedia yang hanya mempertimbangkan aspek 

teknologi dan kumpulan informasi konten saja tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pembelajaran, media tersebut tidak akan mampu membelajarkan penggunanya dan tidak bisa 

disebut sebagai media pembelajaran akan tetapi hanya sebagai media informasi (Rusdi, 2018: 40). 

Dengan menggunakan acuan desain dan pengembangan pembelajaran berkerangka ADDIE 

ini, diharapkan untuk pembuatan storyboard kedepannya  akan menjadi lebih baik lagi.Khususnya 

ditinjau dari aspek tampilan, keefektifan, tim pengembang/pembuat storyboard serta rancangan 

desain storyboard yang sesuai dengan desain pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan secara maksimal. 

 

SIMPULAN  

Ditinjau dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dinyatakan bahwa desain dari 

storyboard multimedia pembelajaran matematika masih terdapat beberapa aspek penting yang 

belum dicantumkan. Diharapkan untuk kedepannya pembuatan storyboard multimedia 

pembelajaran harus lebih memperhatikan mengenai kualitas yang lebih mengarah kepada sasaran 

pembelajaran yaitu kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan menggunakan acuan 

desain dan pengembangan pembelajaran berkerangka ADDIE diharapkan pembuatan storyboard 

akan menjadi lebih baik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian tentang storyboard multimedia pembelajaran 

matematika. 
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