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Abstract. Media has a very important meaning in education, by using media, learning 

materials that are abstract can be more easily displayed in front of learners through the 

utilization of computer-based media. One of the software that can be used in designing 

instructional media is Lectora inspire. Based on the observations at Senior High School 1 

Muaro Jambi, got information that the material of the human circulatory system is a material 

that is difficult to be understoond by students. This study aims to develop the final design of 

biology learning multimedia for the human circulatory system. The development model used 

is the ADDIE model developed by Lee and Owen. Steps A (analysis), D (Design), D 

(development), I (Implementation), and E (Evaluation). Validators for this learning 

multimedia consist of with expert media and expert material. Validation done by media 

experts  are 3 times, in the first validation get the average score of 2.44 included in the 

criterion "Not feasible", the second validation get the average score of 2.75 included in the 

criteria "Eligible" and the third validation gets flat the 3.56 score is included in the "Eligible" 

criteria. Material validation was performed 3 times, the first validation got the average score 

of 2.31 included in the criterion "Not feasible", the second validation get the average score of 

3.2 included in the criterion "Not feasible" and the third validation get the average score 3.5 

included in the "Eligible" criteria. Small group test results were conducted in SMAN 2 Kota 

Jambi with the subjects tested 12 students got the average score of 87.08 with the criteria 

"Agreed", while the teacher's perception score of biology subjects was 95 included in the 

criterion "very good". biology  multimedia based learning for  Eleventh Grader of  Senior 

High School by using Lectora inspire declared eligible to be used as a medium of learning in 

High School on the material of Human Circulation System and can be used as an alternative 

self-learning media for students. This research can be used as input and reference in 

developing relevant media product. 

 

Key word: Multimedia development, Lectora Inspire, Human circulatory system. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah kegiatan 

yang melibatkan seseorang dalam upaya 

memperoleh pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk 

belajar. Terdapat dua pihak yang terlibat 

dalam proses pembelajaran, yaitu siswa 

sebagai pembelajar dan guru sebagai 

fasilitator. Dalam kegiatan pembelajaran 

terjadi proses belajar.  

Proses belajar mengajar atau 

kegiatan belajar mengajar hendaklah 

diartikan sebagai proses belajar dalam 

diri siswa yang terjadi baik karena ada 

yang secara langsung mengajar (guru, 

instruktur) ataupun secara tidak langsung. 

Belajar tidak langsung artinya siswa 

secara aktif berinteraksi dengan media 

atau sumber belajar yang lain. Guru atau 

instruktur hanyalah satu dari begitu 

banyak sumber belajar yang dapat 

memungkinkan siswa belajar. Salah satu 

sumber belajar yang dapat mempercepat 

proses belajar yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran. (Sadiman, 2011:5) 

Media merupakan alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 

Menurur Uno (2007:65-66) mengatakan 

bahwa media pembelajaran adalah alat 

yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari pengajar atau 

instruksi kepada peserta didik. media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat terdorong terlibat 

dalam proses pembelajaran. 

Multimedia merupakan adalah 

kombinasi paling sedikit dua media yang 

berupa teks, gambar, grafik, suara, 

animasi, video dan lain-lain yang telah di 

kemas menjadi file digital yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. 

Hal ini sama dengan yang di katakan 

Robin dan linda (Suyanto, 2003:22) 

bahwa multimedia merupakan alat dapat 

menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio dan gambar video. 

Kehadiran dan kemajuan TIK di 

era komunikasi dewasa ini telah 

memberikan peluang dan perluasan 

interaksi antara guru dengan siswa, antar 

siswa dengan siswa, dan begitu juga 

antara siswa dan sumber-sumber belajar 

dapat terjadi kapan saja dan dimana saja 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

(Wijaya, 2014:7) Salah satu contoh 

multimedia pembelajaran adalah Lectora 

Inspire. Pengembangan multimedia 

menggunakan software Lectora Inspire 

diharapkan dapat membantu 

permasalahan-permasalahan dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan di SMAN 1 Muaro jambi, 

sebanyak 60% siswa menjawab sistem 

peredaran darah manusia termasuk 

pelajaran yang sulit dipahami. Siswa juga 

setuju jika pembelajaran biologi lebih 

mudah dipahami/dimengerti jika 

menggunakan multimedia pembelajaran 

dibanding tidak menggunakan 

multimedia pembelajaran. Oleh sebab itu 

dibutuhkan sebuah multimedia 

pembelajaran yang dapat mendukung 

proses pembelajaran agar siswa lebih 

memahami tentang sistem peredaran 

darah manusia. Peneliti memilih Aplikasi 

Lectora inspire karena Aplikasi ini masih 

sedikit yang mengetahui dan 

menggunakannya, dari hasil observasi 

80% siswa belum mengetahui tentang 

multimedia pembelajaran yang 

menggunakan Aplikasi Lectora Inspire 

Oleh karena itu diperlukan 

pengembangan multimedia pembelajaran 

yang dituangkan dalam penelitian yang 

berjudul “ Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire 

Berbentuk CD Pada Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia Untuk 

Siswa Kelas XI SMA.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengembangkan multimedia 

pembelajaran berbasis Lectora Inspire 
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pada pokok bahasan sistem peredaran 

darah manusia, mengetahui kelayakan 

multimedia pembelajaran yang 

dikembangkan dan mengetahui presepsi 

siswa dan guru terhadap multimedia yang 

dikembangkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian pengembangan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pengembangan. Menurut 

Sedarmayanti dan Hidayat (2011:33) 

penelitian pengembangan adalah 

penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan percobaan dan 

penyempurnaan terhadap suatu sistem. 

Model yang digunakan untuk 

mengembangkan multimedia Lectora 

Inspire ini adalah model prosedural. 

Menurut Setyosari (2013:230) model 

prosedural adalah model deskriptif yang 

menggambarkan alur atau langkah-

langkah prosedural yang harus diikuti 

untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu. Model prosedural biasanya 

berupa urutan langkah-langkah yang 

diikuti secara bertahap dari langkah awal 

hingga langkah akhir. 

Model pengembangan prosedural 

dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE yang dikembangkan oleh Lee dan 

Owen (2004). Model ini terdiri dari 5 

tahapan, yaitu : Analysis (analisis), 

Design (rancangan), Development 

(pengembangan), Implement 

(Implementasi) dan evaluation (evaluasi). 

Proses pengembangan ADDIE dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujicoba Produk 

 Menurut Sugiyono (2014:414), 

dalam bidang pendidikan, desain produk 

dapat langsung diujicoba, setelah 

divalidasi dan revisi. Validasi produk 

dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai desain tersebut, sehingga 

selanjutnya dapat diketahui kelemahan 

dan kekuatannya. 

 Ujicoba produk pengembangan 

biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, 

yaitu uji ahli, uji kelompok kecil, dan uji 

lapangan. Dalam penelitian 

pengembangan, pengembangan mungkin 

hanya melewati dan berhenti pada tahap 

uji kelompok kecil, atau sampai uji 

lapangan. Hal ini sangat tergantung pada 

tingkat kepentingan dan data yang 

dibutuhkan melalui ujicoba itu 

. 

Subjek Ujicoba 

Subjek ujicoba yang diambil 

adalah siswa SMA 2 Kota Jambi kelas XI 

MIA yang sudah mempelajari pokok 

bahasan Sistem peredaran darah manusia.  

Sebanyak 12 siswa yang diambil dari 

siswa kelas XI MIA 3. Pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive 

sampling. Menurut Susilana dan Riyana 

(2007:220) bahwa jika kurang dari 

sepuluh data yang diperoleh kurang dapat 

menggambarkan populasi target. 

Sebaliknya, jika lebih dari dua puluh data 

atau informasi yang diperoleh melebihi 

yang diperlukan. Akibatnya kurang 

bermanfaat untuk dianalisis dalam 

evaluasi kelompok kecil. 

 

Jenis Data 

Jenis data yang diambil pada 

penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Menurut Arikunto 

(2013:282) data terbagi menjadi dua 

kelompok yaitu data kuantitatif yang 

berbentuk angka-angka dan data kualitatif 

yang dinyatakan dalam kata-kata atau 

simbol. Data kualitatif diambil dari saran 
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yang akan didapatkan dari validator, guru 

dan siswa SMA yang juga menilai produk 

yang dirancang. Data kuantitatif 

didapatkan dari hasil angket yang 

diberikan pada siswa yang dianalisis 

dengan perhitungan skor yang diperoleh 

dari skala Likert. 

 

Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen penelitian adalah 

fasilitas atau alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulan data. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa angket atau 

koesioner. Angket atau koesioner 

merupakan alat pengumpul data yang 

umumnya terdiri dari serangkaian 

pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

informasi penelitian yang dikehendaki. 

Angket yang digunakan dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran 

berbasis Lectora inspire ini adalah angket 

tertutup dan terbuka. 

Adapun angket dalam penelitian 

ini meliputi : 

1. Angket validator materi 

2. Angket validator media 

3. Angket persepsi guru mata pelajaran 

biologi  

4. Angket persepsi siswa kelas XI MIA 

 

ANALISIS DATA 

 Analisis data adalah suatu proses 

mengolah dan mengintepretasi data 

dengan tujuan untuk mendudukkan 

berbagai informasi sesuai dengan 

fungsinya hingga memiliki makna dan 

arti yang jelas sesuai dengan tujuan 

penelitian 

Data yang didapat dari pengisian 

angket tim ahli dan respon selanjutnya 

dianalisis secara deskriptif yaitu berupa 

uraian yang menggambarkan jawaban-

jawaban yang diberikan responden dalam 

angket dengan menggunakan skala Likert. 

Menentukan kategori kevalidan 

media dan materi pada produk 

Multimedia pembelajaran berbasis 

Lectora Inspire berbentuk CD pada 

materi sistem peredaran darah manusia 

dikembangkan dari hasil yang diperoleh 

dari skor masing-masing komponen yang 

dinilai oleh ahli media memiliki 16 

pernyataan dan ahli materi memiliki 16 

pernyataan. Untuk menentukan jarak 

interval antara jenjang sikap mulai dari 

sangat tidak layak (STL) sampai sangat 

layak (SL) digunakan rumus: 

Jumlah kelas : 4 

Jarak Interval =  

Skor tertinggi – Skor terendah 

Jumlah kelas interval 

Pengambilan data tanggapan atau 

respon guru dan siswa terhadap produk 

berupa Multimedia pembelajaran berbasis 

Lectora Inspire berbentuk CD pada 

materi sistem peredaran darah manusia. 

Pengambilan data tanggapan diperoleh 

dari 1 orang guru biologi dengan 10 

pernyataan, sedangkan untuk siswa 

kelompok kecil berjumlah 12 orang siswa 

dengan 20 pernyataan. Untuk 

menentukan jarak interval antara jenjang 

sikap mulai dari sangat tidak setuju (STS) 

sampai sangat setuju (SS) digunakan 

rumus: 

Jumlah kelas : 4 

Jarak Interval =  

Skor tertinggi – Skor terendah 

Jumlah kelas interval 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis data hasil validasi media 

pembelajaran 

 Berdasarkan penilaian Ahli Media 

mengenai multimedia pembelajaran 

berbasis Lectora Inspire pada tahap 

validasi pertama, ahli media menilai 

produk dengan skor 39 dengan rata-rata 

skor 2,44 dan berada dalam kategori 

“tidak layak”. Selain skor tersebut, 

terdapat juga saran terhadap 

pengembangan media diantaranya yaitu 

Pemakaian warna pada menu dipertajam, 

warna pada tombol navigasi dibedakan 

dengan background agar lebih kelihatan 

dan lain-lain.  
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Hasil validasi media tahap kedua 

memperoleh skor 44 dengan dengan rata-

rata skor 2,75 dan berada dalam kategori  

“layak” dan Hasil validasi media tahap 

ketiga diperoleh skor 57 dengan rata-rata 

skor 3,56 dan berada dalam kategori 

“layak” dan dinyatakan layak untuk 

diujicobakan. 

Hasil validasi media dapat dilihat 

pada diagram dibawah ini:  

 

 
 

2. Analisis data hasil validasi materi 

pembelajaran 

 Pada tahap validasi pertama 

mendapat skor 37 dengan rata-rata skor 

2,31 dan berada dalam kategori “tidak 

layak”. Adapun saran dan komentar pada 

validasi tahap pertama yaitu materi dibuat 

perpoin agar tidak menghabiskan banyak 

tempat dan halaman, ukuran huruf di 

perbesar dan format huruf diganti, diberi 

sumber gambar. Penulisan dibuat 

konsisten. Agar materi lebih mendalam 

buku yang digunakan tidak hanya buku 

SMA saja tetapi cari buku reverensi lain. 

Ditambahkan istilah-istilah dalam biologi 

Selanjutnya validasi tahap kedua, 

memperoleh skor 51 dengan rata-rata 

skor 3,2 dan berada dalam kategori “tidak 

layak”. Validasi pada tahap ketiga 

mendapatkan skor 56 dengan rata-rata 

skor 3,5 dan berada dalam kategori 

“layak”. Selanjutnya validator 

menyatakan bahwa media yang 

dikembangkan sudah layak untuk 

diujicobakan. 

Hasil validasi materi dapat dilihat 

pada diagram berikut: 

 
 

3. Analisis data hasil uji coba guru 

 Produk yang telah dinyatakan 

kelayakannya oleh ahli media dan ahli 

materi, selanjutnya produk diberikan 

kepada guru biologi SMA N 2 Kota 

Jambi yang  berjumlah 1 orang guru 

biologi untuk memberi tanggapan 

terhadap produk yang telah peneliti 

kembangkan. Guru diberikan angket yang 

terdiri dari 10 pernyataan mengenai 

produk. Berikut hasil angket yang 

diperoleh dari tanggapan guru terhadap 

produk yang dikembangkan 
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No Pernyataan Skor Nilai 

1. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire ini mudah 

dioperasikan 
4 100 

2. 

Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Insipire dapat 

mempermudah siswa untuk mempelajari materi sistem peredaran 

darah manusia 

3 75 

3. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire dapat memperjelas 

struktur sistem peredaran darah manusia 
3 75 

4. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire dapat memperjelas 

fungsi sistem peredaran darah manusia  
4 100 

5. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire dapat memperjelas 

proses sistem peredaran darah manusia 
4 100 

6. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire dapat digunakan 

sebagai sumber belajar 
4 100 

7. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire memiliki tampilan 

yang menarik 
4 100 

8. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire memiliki materi 

yang mudah dipahami 
4 100 

9. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire sudah efektif dan 

efisien untuk proses pembelajaran 
4 100 

10. 
Multimedia pembelajaran berbasis Lectora Inspire memiliki soal 

yang disajikan dengan jelas  
4 100 

Jumlah skor yang diperoleh 950 

Nilai Terendah 75 

Nilai Tertinggi 100 

Rata-rata skor 95 

Kriteria Sangat baik 

Angket hasil tanggapan 1 orang 

guru biologi terhadap produk Multimedia 

pembelajaran berbasis Lectora Inspire 

berbentuk CD pada materi sistem 

peredaran darah manusia untuk siswa 

kelas XI SMA. Angket tanggapan ini 

menggunakan skala Likert yang berisi 10 

aspek/indikator dengan 4 kategori. 

Berdasrkan tangapan didapat nilai skor 

maksimal yaitu 100 dan nilai skor 

minimal 75 dengan jarak interval 6,25 

seperti disajikan pada Tabel berikut 

 
No. Skor Kategori 

1. 93,75 – 100  SB 

2. 87,49 – 93,74 B 

3. 81,23 – 87,48 TB 

4. 74,97 – 81,22 STB 

 

Jumlah rata-rata skor yang 

diperoleh dari tanggapan guru biologi 

berjumlah 95 apabila dibandingkan 

dengan tabel maka dikategorikan Sangat 

Baik karena terletak antara 93,75 – 100 . 

 

4. Analisis data hasil ujicoba 

kelompok kecil 

Ujicoba produk dilakukan di SMA 

N 2 Kota Jambi pada siswa kelas XI MIA 

berjumlah 12 orang siswa untuk kelompik 

kecil. Angket ujicoba ini menggunakan 

skala Likert yang berisi 20 pernyataan 

dengan 4 kategori. Berdasarkan 

tanggapan didapat nilai maksimal yaitu 

90 dan skor minimal yaitu 83,75 maka 

didapatkan jarak interval 1,56 seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

 

No 
Skala 

Nilai 
Skor Tingkat Validasi 

1 4 88,46 – 90,02 Sangat Setuju 

2 3 86,89 – 88,45 Setuju 

3 2 85,32 – 86,88 Tidak Setuju 

4 1 83,75 – 85,31 Sangat tidak Setuju 
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Rata – rata skor yang diperoleh 

dari tanggapan siswa kelompok kecil 

berjumlah 87,08 apabila dimasukkan 

dengan tabel diatas maka dikategorikan 

“Setuju” karena terlatak antara skor 

86,89–88,45. Untuk hasil ujicoba yang 

dilakukan pada siswa kelas XI MIA yang 

berjumlah 12 siswa dapat dilihat pada 

tabel dibawah ni: 

Pernyataan 
Jawaban Responden 

A B C D E F G H I J K L 

1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

6 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 

7 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

8 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

9 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

10 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 

11 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

12 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

13 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

14 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 

15 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 

16 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

17 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 

18 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 

19 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 

20 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

Jumlah Skor 69 68 67 72 72 72 71 68 67 71 67 72 

Rata- rata skor 3,45 3.4 3.35 3.6 3.6 3.6 3.55 3.4 3.35 3.55 3.35 3.6 

Nilai 86,25 85 83,75 90 90 90 88,75 85 83,75 88,75 83,75 90 

Rata- rata nilai 87,08 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan multimedia pembelajaran 

berbasis Lectora Inspire berbentuk CD 

pada materi sistem peredaran darah 

manusia untuk siswa kelas XI SMA yang 

telah dikembangkan, maka ada beberapa 

hal yang dapat dikaji, yaitu validasi 

desain media pembelajaran dilakukan 

sebanyak tiga kali.  Pada validasi pertama 

mendapatkan rata-rata skor 2,44 termasuk 

dalam kriteria “tidak layak”, validasi 

kedua medapatkan rata-rata skor 2,75 

termasuk dalam kriteria “layak” dan 

validasi ketiga mendapatkan rata-rata 

skor 3,56 termasuk dalam kriteria 

“layak”.  

Validasi materi pada multimedia 

pembelajaran dilakukan sebanyak tiga 

kali. Pada validasi tahap pertama 

mendapatkan rata-rata skor 2,31 termasuk 

dalam kriteria “tidak layak”, validasi 

kedua mendapatkan rata-rata skor 3,2 

termasuk dalam kriteria “tidak layak” dan 

validasi ketiga mendapatkan rata-rata 

skor 3,5 termasuk dalam kriteria “layak”. 

Tanggapan persepsi guru mata 

pelajaran biologi yang terdiri atas 1 guru 

mendapatkan niali skor 95 termasuk 

dalam kriteria “sangat baik”. Hasil 

ujicoba kelompok kecil adalah 12 orang 

siswa SMA Negeri 2 Kota Jambi dengan 

rata-rata nilai skor 87,08 sehingga 

multimedia tergolong dalam kriteria 

“Baik” 

 

Saran Pemanfaatan 

1. Multimedia ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan acuan dalam 
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mengembangkan produk media yang 

relevan. 

2. Multimedia pembelajaran ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk 

materi biologi  lain. 

3. Multimedia Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran Berbasis 

Lectora Inspire berbentuk CD pada 

Materi Sistem Peredaran Darah 

manusia dapat dijadikan sebagai 

alternatif media pembelajaran biologi 

di SMA kelas XI IPA pada materi 

Sistem peredaran darah manusia atau 

untuk pembelajaran mandiri siswa. 
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