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ABSTRAK
Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk
memudahkan berpikir. Media pembelajaran yang menarik tentunya akan meningkatkan minat
siswa dalam pembelajaran matematika, salah satunya  mengembangkan media pembelajaran
dengan menggunakan Adobe Flash Profesional CS6 berdasarkan teori APOS (Action,
Process, Object, Schema) Pada Materi barisan dan deret.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran dengan
menggunakan Adobe Flash Profesional CS6 berdasarkan teori APOS Pada Materi barisan
dan deret di Kelas IX SMP serta untuk mengetahui persepsi siswa terhadap media
pembelajaran yang telah dibuat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian pengembangan. Penelitian ini
memanfaatkan software Adobe Flash Profesional CS6 berdasarkan teori APOS dalam
pembuatan  media pembelajaran dan pemberian angket untuk mengetahui persepsi siswa.
Setelah media pembelajaran dibuat maka media pembelajaran tersebut divalidasi oleh ahli.
Validasi dilakukan oleh dua ahli, yaitu ahli materi dan ahli media pembelajaran, hingga
media pembelajaran dinyatakan layak untuk diujicobakan. Setelah media pembelajaran
divalidasi dan direvisi, maka selanjutnya dilakukan ujicoba. Uji coba dilakukan dengan
meminta tanggapan dari guru matematika dan siswa sebagai subjek penelitian. Berdasarkan
hasil ujicoba tersebut, media pembelajaran kembali direvisi jika kembali ditemukan
kelemahan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai saran dan komentar para ahli.
Selanjutnya media pembelajaran tersebut diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang
sebenarnya pada siswa kelas IX SMP Negeri 5 Batanghari.

Dari hasil pengembangan yang dilakukan terhadap angket persepsi siswa mengenai
media yang telah dibuat pada materi barisan dan deret, dihitung dengan rata-rata yaitu
mencapai 91,6% siswa menjawab baik dan sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran dengan menggunakan Adobe Flash Profesional CS6 berdasarkan teori
APOS dinyatakan layak dijadikan sebagai sumber belajar alternatif untuk siswa.

Kata Kunci : Pengembangan Media Pembelajaran, Adobe Flash Profesional CS6, Teori
APOS, Persepsi, Barisan dan Deret.
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PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu yang
mampu mengasah kemampuan logika
berpikir dan analisis. Seperti yang
diungkapkan Johnson dan Myklebust
Abdurrahman (2012:202), bahwa
matematika adalah bahasa simbolis yang
fungsi praktisnya untuk mengekspresikan
hubungan-hubungan kuantitatif dan
keruangan sedangkan fungsi teoritisnya
adalah untuk memudahkan berpikir.
Menurut Cornelius Abdurrahman
(2012:204), mengemukakan lima alasan
perlunya belajar matematika karena
matematika merupakan (1) sarana berpikir
yang jelas dan logis; (2) sarana untuk
memecahkan masalah kehidupan sehari-
hari; (3) sarana mengenal pola-pola
hubungan dan generalisasi pengalaman;
(4) sarana untuk mengembangkan
kreativitas; dan (5) sarana untuk
meningkatkan kesadaran terhadap
perkembangan budaya. Oleh karena itu,
suatu hal yang wajar bahwa matematika
menjadi mata pelajaran wajib disekolah
serta menjadi salah satu mata pelajaran
yang diujikan dalam Ujian Nasional.

Salah satu materi pelajaran
matematika ialah barisan dan deret,
dimana pada umumnya materi barisan dan
deret yang diajarkan hanya menampilkan
angka-angka dan soal yang berbentuk
dalam soal cerita saja, ini menjadi
pembelajaran yang membosankan dan
monoton dalam pembelajaran,dan langkah
pembelajarannya pun bisa dikatakan tidak

ada perubahan dengan yang lainnya.
Dengan kata lain siswa membutuhkan
sesuatu yang baru dalam proses belajar
mengajar, mulai dari pertama kali guru
memulai pelajaran hingga akhir proses
belajar mengajar. Salah satu cara adalah
dengan menarapkan Teori APOS dalam
proses pembelajaran materi barisan dan
deret.

Aksi (action), proses (process), objek
(object), dan skema (schema) yang
disingkat dengan APOS sangat tepat
digunakan dalam penelitian ini, karena
mulai dari tahap awal pembelajaran siswa
diajak untuk menganalisis masalah-
masalah yang berkaitan dengan konsep
yang akan diberikan dengan menggunakan
konsep-konsep yang telah dimiliki anak
sehingga pikiran anak akan fokus pada
konsep matematika yang dipelajarinya.
Hingga pada akhir pembelajaran guru
memberikan tugas penerapan konsep dan
tugas mengkonstruksi contoh-contoh
konsep matematika yang memenuhi
syarat-syarat tertentu.

APOS Theory adalah sebuah teori
konstruktivis tentang bagaimana seseorang
belajar suatu konsep matematika. Teori
tersebut pada dasarnya berlandaskan pada
hipotesis tentang hakekat pengetahuan
matematik (mathe-maticalknowledge) dan
bagaimana pengetahuan tersebut
berkembang. Istilah-istilahaksi (action),
proses (process), obyek (object), dan
skema (Schema) pada hakekatnya
merupakan suatu konstruksi mental
seseorang dalam upaya memahami sebuah



Gustiar Jamalludin : Mahasiswa FKIP Universitas Jambi Page 4

ide matematik. Menurut teori tersebut,
manakala seseorang berusaha memahami
suatu ide matematik maka prosesnya akan
dimulai dari suatu aksi mental terhadap ide
matematik tersebut, dan pada ahirnya akan
sampai pada konstruksi suatu skema
tentang konsep matematik tertentu yang
tercakup dalam masalah yang diberikan
(Suryadi, 2011)

Hasil suatu penelitian yang dilakukan
Husnul Khatimah (2015), yang
menyatakan bahwa suatu bahan ajar
berupa lembar kerja siswa yang
dikembangkan berdasarkan teori APOS
dapat meningkatkan efektivitas siswa
dalam pembelajaran matematika.
Pembelajaran yang aktif erat kaitannya
dengan penggunaan media, disamping
langkah-langkah pembelajaran yang telah
tersusun rapi berdasarkan Teori APOS,
dengan adanya medianya pembelajaran
akan lebih begitu menyenangkan dan
suasana proses belajar akan terlihat
berbeda dari pada biasanya.

Pembelajaran yang aktif erat
kaitannya dengan penggunaan media,
disamping langkah-langkah pembelajaran
yang telah tersusun rapi berdasarkan Teori
APOS, dengan adanya medianya
pembelajaran akan lebih begitu
menyenangkan dan suasa proses belajar
akan terlihat berbeda daripada biasanya.
Dengan istilah mediator, media berfungsi
mengatur hubungan yang efektif antara
siswa dan isi pelajaran dalam
pembelajaran. Dapat dikatakan pula setiap
sistem pembelajaran yang melakukan
mediasi, mulai dari guru sampai peralatan
canggih  dapat  disebut sebagai  media.
Dengan  demikian, media pembelajaran
adalah alat yang menyampaikan atau
mengantarkan pesan- pesan pembelajaran
(Emut, 2009). Sebagai contoh yaitu media
pembelajaran menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi ( TIK ).

Pengembangan media pembelajaran
salah satunya dengan berbasis komputer
yang memungkinkan terciptanya
multimedia pembelajaran interaktif.

Menurut (Warsita, 2008:154) Multimedia
pembelajaran Interaktif dapat didefinisikan
sebagai kombinasi dari berbagai media
yang dikemas (diprgoram) secara terpadu
dan interaktif untuk menyajikan pesan
pembelajaran tertentu. Dibanding dengan
media lainnya, program multimedia
interaktif mempunyai sejumlah kelebihan,
yaitu a) Fleksibel b) Self-Pacing yaitu
melayani kecepatan belajar individu c)
Content-rich yaitu bersifat kaya isi d)
Interaktif yaitu bersifat komunikasi dua
arah.

Berdasarkan Observasi di SMP
Negeri 5 Batanghari. Guru mengatakan
bahwa kendala utama dari tidak
digunakannya alat bantu media dalam
proses belajar mengajar khususnya media
interaktif ialah sebagian besar belum
menguasai cara pembuatan, penggunaan,
dan pemanfaatan media tersebut apa lagi
mengembangkannya dengan
menggunakan software yang telah banyak
dikembangkan pada saat ini. Biasanya
hanya dengan menggunakan media
konkrit sebagai alat bantu media dalam
proses belajar mengajar. Kemudian waktu
pembuatan media juga menjadi salah satu
halangannya. Maka dari ini perlu ada
peningkatan penggunaan media
pembelajaran agar suasana belajar
mengajar bisa dijalani dengan lancar.

Sebagai seorang guru matematika
hendaknya lebih mencari jalan keluar dari
situasi pembelajaran matematika yang
rumit, susah dimengerti serta mengikuti
perkembangan IPTEK sekarang ini seperti
yang diinginkan oleh siswa, berkaitan
dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk
mengembangkan media Adobe Flash
Profesional CS 6.

Program AdobeFlash Professional
CS6 merupakan salah satu program
animasi 3D vektor yang cukup handal.
Tidak heran jika perkembangannya
program Adobe Flash melakuakan banyak
penyempurnaan pada setiap versinya.
Dalam versi CS6 ini Adobe Flash
mengusung beberapa fitur terbaru yang
membuat Adobe Flash semakin canggih,
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Madcoms (2012) menyatakan bahwa:
Adobe Flash ProfessionalCS6 merupakan
salah satu program animasi 3D vektor
yang sangat digemari oleh para Animator.
Dengan Adobe Flash ProfessionalCS6,
dapat membuat berbagai aplikasi animasi
3D mulai dari animasi kartun, animasi
interaktif, company profile, presentasi,
video clip, animasi web dan aplikasi
animasi lainnya sesuai kebutuhan kita.

Keunggulan yang dimiliki Flash ini
dan tidak dimiliki oleh flash-flash
sebelumnya. Dengan memanfaatkan
program aplikasi AdobeFlash Professional
CS 6 untuk membuat animasi diharapkan
dapat membuat belajar lebih menarik,
nyata, visual, komunikatif dan
menyenangkan.Dari latarbelakang inilah
peneliti memilih judul “Pengembangan
Media Pembelajaran Matematika
Menggunakan Adobe Flash Profesional
CS 6 berdasarkan Teori APOS (Action,
Process, Object, Schema) Pada Materi
Barisan dan Deret Kelas IX SMP”

TUJUAN PENGEMBANGAN

Tujuan dari penelitian ini antara lain :
1 Mendeskripsikan pengembangan

media pembelajaran matematika
dengan menggunakan Adobe Flash
Profesional CS6 berdasarkan teori
APOS pada materi barisan dan deret
kelas IX SMP Negeri 5 Batanghari.

2 Mengetahui persepsi siswa terhadap
pengembangan media pembelajaran
matematika Adobe Flash Profesional
CS6 berdasarkan teori APOS yang
dikembangkan.

METODE PENGEMBANGAN

Sesuai dengan masalah yang telah
diungkapkan, Penelitian ini adalah
Penelitian Pengembangan atau
Development Research. Menurut Borg dan
Gall dalam Setyosari (2013:215),
penelitian pengembangan adalah suatu
proses yang dipakai untuk
mengembangkan dan memvalidasi produk

pendidikan. Langkah-langkah penelitian
atau proses pengembangan ini terdiri dari
kajian tentang temuan penelitian produk
yang dikembangkan, mengembangkan
produk berdasarkan temuan-temuan
tersebut, melakukan uji coba produk sesuai
latar dimana produk tersebut akan dipakai,
melakukan revisi terhadap hasil uji
lapangan.

Model pengembangan yang digunakan
oleh peneliti adalah model pengembangan
ADDIE.Branch (2009:2) menyatakan
“ADDIE is an acronym from Analyze,
Design, Develop, Implement and Evaluate.
ADDIE is a product development concept.
The ADDIE concept is being applied here
contructing performance - based
learning.”Dalam bahasa Indonesia berarti
“ADDIE adalah singkatan dari
menganalisis, merancang,
mengembangkan, melaksanakan dan
mengevaluasi. Konsep ADDIE sedang
diterapkan dalam membangun
pembelajaran berbasis kinerja” Prosedur
Pengembangan.

Langkah-langkah pengembangan
media pembelajaran dengan model
ADDIE menurut Branch(2009:2)  yaitu :

Gambar 3.1 Bagan Pengembangan Model
ADDIE

Analyze

Menurut Branch (2009:25), yang
umum dilakukan pada tahap ini yaitu
memvalidasi kesenjangan kinerja,
menetapkan tujuan, menganalisis peserta
didik, sumber daya yang tersedia, dan
rencana kerja.
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1. Memvalidasi kesenjangan kinerja
Menurut Branch (2009:25) tujuan dari

memvalidasi kesenjangan kinerja adalah
untuk menghasilkan sebuah pernyataan
yang berkaitan dengan sebuah masalah,
mencari tau penyebabnya dan terakhir
mencari solusi dari kesenjangan atau
masalah yang timbul.Untuk mengatahui
masalah yang terjadi dapat dilakukan baik
dengan wawancara maupun lembaran
observasi berupa angket, yang ditujukan
untuk guru maupun untuk siswa.

2. Menetapkan tujuan
Setelah menemukan masalah maka

langkah selanjutnya dari tahapan analisis
ini adalah menetapkan tujuan.Menurut
Branch (2009:33) adalah untuk
menghasilkan sesuatu yang merespon
kesenjangan kinerja yang disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan dan keterampilan.

3. Analisis peserta didik
Analisis peserta didik dilakukan

dengan tujuan mengidentifikasi
kemampuan awal, pengalaman, preferensi,
dan motivasi pembelajaran (Branch,
2009:37).Untuk dapat mengetahui hal ini
dapat dilakukan dengan wawancara
maupun dengan lembaran observasi yang
ditujukan kepada peserta didik.

4. Sumber daya yang tersedia
Menurut Branch (2009:47) ada empat

jenis sumber daya yang harus diketahui
yaitu sumber konten, sumber daya
teknologi, fasilitas pengajaran dan sumber
daya manusianya sendiri. Semua jenis
sumber daya itu harus diketahui agar dapat
menyelesaikan proses ADDIE.

5. Rencana kerja
Pada tahap ini  menurut Branch

(2009:52) dibuat sebuah rencana kerja.
Dimana akan menegaskan tentang
gambaran produk yang akan dihasilkan
oleh peneliti pada tahap akhir
pengembangan.

Design

Menurut Branch(2009:60) prosedur
umum yang dilakukan pada tahap desain
yaitu mengadakan atau membuat hal yang
dibutuhkan, menyusun evaluasi formatif
design, dan menghasilkan strategi
pengujian.

1. Mengadakan atau membuat hal yang
dibutuhkan
Menutut Branch (2009:61) pada tahap

ini semua hal yang dibutuhkan akan dibuat
sesuai dengan yang ada pada tahap
analisis. Semua mulai direalisasikan untuk
menghasilkan sebuah produk yang dapat
digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Adapun produk yang akan dihasilkan
oleh peneliti berupa multimedia yang
digunakan sebagai media pada saat proses
pembelajaran.

2. Menyusun evaluasi formatif design
Setelah design selesai dibuat, tahap

selanjutnya menurut Branch (2009:68)
adalah menyusun evaluasi formatif design.
Adapun yang akan dilakukan peneliti pada
tahap ini adalah memvalidasi media dan
menentukan persepsi siswa terhadap
media.

Development

Menurut Branch (2009:83)
development atau pengembangan dalam
model ADDIE adalah tahap dimana media
dikembangkan berdasarkan saran yang
diberikan oleh ahli media dan ahli materi.
Setelah media direvisi sesuai saran, maka
dilakukan evaluasi formatif. Evaluasi
formatif merupakan proses mengumpulkan
data yang digunakan untuk merevisi
sebelum implementasi. Tujuan dari
evaluasi formatif juga untuk melihat
Persepsi dari sebuah media (Branch,
2009:122). Langkah yang umum dilakukan
pada tahap ini menurut Branch (2009:123)
yaitu uji perorangan, uji coba kelompok
kecil dan uji kelompok besar.
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1. Uji coba perorangan (one-to-one
trial)
Uji coba perorangan dilakukan untuk

memperoleh masukan awal tentang media
pembelajaran.Subjek uji coba perorangan
ialah satu orang guru yang berpengalaman
dan berkompeten dalam bidangnya.Pada
uji coba perorangan digunakan angket
terbuka untuk memperoleh masukan awal
terhadap media, dimana data yang
diperoleh merupakan data kualitatif.
2. Uji coba kelompok kecil (small group

trial)
Pada tahap uji coba kelompok kecil

subjek uji coba terdiri atas 6-20 orang,
dimana siswa subjek ujicoba pada ujicoba
kelompok kecil merupakan siswa
berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi
.Hasil uji coba kelompok kecil ini dipakai
untuk melakukan revisi produk atau
rancangan.Angket yang digunakan
merupakan angket terbuka.
3. Uji coba kelompok besar (field tryout)

Saran dari subjek uji coba kelompok
kecil digunakan untuk memperbaiki media
sebelum diuji coba pada kelompok besar.
Uji coba ini melibatkan subjek satu kelas.
Angket yang digunakan merupakan angket
terbuka, angket tertutup dan angket
persepsi, ini bertujuan untuk melihat
tanggapan siswa terhadap media. Setelah
mendapatkan saran dan masukan media
lalu diperbaiki, selanjutnya media yang
telah diuji coba di kelompok besar lalu
digunakan pada tahap impelement.

Implement

Menurut Branch (2009:133) pada
tahap implimentasi produk yang telah diuji
coba diterapkan dalam situasi nyata
dengan pengajaran yang sesungguhnya.
Angket yang digunakan merupakan angket
tertutup yang digunakan untuk menilai
aspek pada media secara keseluruhan
berdasarkan persepsi dari siswa.

Evaluation

Menurut Branch (2009:151) evaluasi
dilakukan pada setiap tahap.Evaluasi yang
dimaksudkan untuk memperbaiki media di
setiap tahapnya, evaluasi ini disebut
evaluasi formatif. Sehingga diperoleh
sebuah media yang layak untuk digunakan
pada proses pembelajaran. Adapun
evaluasi yang secara umum dilakukan
adalah melihat  persepsi, pengetahuan dan
sikap, evaluasi ini juga disebut evaluasi
sumatif. Dari evaluasi sumatif akan
diperoleh hasil berupa media yang
dikatakan efektif bila sudah mencapai
KKM yang ditentukan sekolah dan media
dipersepsikan secara positif oleh siswa.

Teknik pengumpulan menuturkan
bagaimana data penilitian diperoleh
(Setyosari, 2013:209). Dalam penelitian
pengembangan ini, jenis data yang diambil
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kualitatif diperoleh dari tim validasi
yaitu tim ahli materi dan tim ahli media
berupa isian angket berupa saran dalam
perbaikan multimedia ini, serta data dari
tanggapan guru pada uji coba perorangan
dan data dari siswa pada uji coba
kelompok kecil serta kelompok besar.
Sedangkan data kuantitatif di peroleh dari
angket persepsi siswa terhadap media
pembelajaran

PROSES PENGEMBANGAN DAN
PEMBAHASAN

Ada beberapa langkah yang harus
dilakukan sebelum masuk ke materi, yang
pertama peneliti terlebih dahulu membuat
judul media pembelajaran sehingga media
pembelajaran yang dibuat terlihat lebih
bagus dan terlihat menarik dengan
kombinasi warna dan gambar yang sesuai,
kemudian membuat rancangan halaman
utama bertujuan untuk menginformasikan
kepada peserta didik apa saja yang akan
ditampilkan dalam pengembangan media
pembelajaran. Kemudian tahap rancangan
peta konsep yang dikembangkan pada
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media pembelajaran matematika ini untuk
memberikan gambaran keterkaitan antar
topik. Pada tahap berikutnya dalam
mengembangkan media perlu dijelaskan
rancangan materi yang menggunakan teori
apos. Agar peserta didik dapat melihat
bahwa materi yang akan dijelaskan pada
pengembangan media ini sangat penting.

Setelah melalui proses pengembangan
yang tahapannya meliputi: pertama
peneliti mendesain media pembelajaran
menggunakan aplikasi Adobe Flash
Profesional CS6 pada mata pelajaran
matematika khususnya materi barisan dan
deret. Desain pembuatan media
pembelajaran yang dirancang mengacu
pada komponen–komponen teori APOS
yaitu (1) Aksi (2) Proses (3) Objek, dan (4)
Skema. Setelah selesai mendesain media
pembelajaran, kemudian media
pembelajaran divalidasi dengan tenaga ahli
materi dan tenaga ahli media
pembelajaran, Hasil komentar keselurahan
validasi terhadap materi dan desain adalah
baik dan dapat diterapkan sesuai saran.
Peneliti melakukan observasi terlebih
dahulu di SMP Negeri 5 Batanghari
mengenai ketersediaan peralatan untuk
penelitian, seperti ketersediaan komputer,
proyektor, listrik dan sebagainya, dan di
SMP Negeri 5 Batanghari telah mencukupi
untuk kebutuhan penelitian.

Peneliti melakukan uji coba
perorangan yang dilakukan kepada satu
orang guru matematika untuk menanggapi
media yang dibuat penulis secara
keselurahan. Hasil tanggapan yang
diberikan oleh guru adalah media layak
untuk digunakan walaupun ada revisi
sedikit. untuk melihat keefektifan media
yang dikembangkan dapat dilakukan
dengan meminta pendapat responden. Uji
coba dapat dilakukan pada kelompok
terbatas. Pada uji coba kelompok kecil dan
kelompok besar didapatlah tanggapan
siswa setelah megikuti proses
pembelajaran menyatakan media yang
dikembangkan baik dan direspon sangat

positif oleh siswa tanpa ada perevisian
media.

Tahap selanjutnya melakukan
ujicoba pemakaian pada siswa kelas IXa di
SMPN 5 Batanghari. Pada uji coba
pemakaian didapatkan hasil respon siswa
terhadap penggunaan media pembelajaran
ditanggapi sangat baik atau mendapat
respon positif oleh siswa karena media
pembelajaran yang dikembangkan sangat
menarik perhatian siswa dan membuat
siswa semangat untuk belajar sehingga
siswa dapat memahami materi dengan
baik. Hasil respon siswa berdasarkan
persepsi siswa terhadap penggunaan media
pembelajaran menggunakan aplikasi
Adobe Flash Profesional CS6 khususnya
pada mata pelajaran matematika barisan
dan deret yang dikembangkan diperoleh
presentase 91,6% dengan kategori sangat
baik dalam penerapannya di SMPN 5
Batanghari.

PENUTUP

Sesuai dengan hasil triangulasi
sumber dari 2 tim validasi yang telah
memvalidasi media pembelajaran
interaktif tersebut, sedangkan dari
pendapat responden dari angket persepsi
siswa yang di ambil dari siswa kelas Ixa
SMP Negeri 5 Batanghari mendapatkan
respon positif. Dari 15 butir pertanyaan.
Maka dari data angket persepsi siswa
tersebut dihitung dengan rata-rata yaitu
91,6% siswa menjawab baik dan sangat
baik, sehingga media pembelajaran dengan
menggunakan Adobe Flash Profesional
CS6 berdasarkan teori APOS pada materi
barisan dan deret dinyatakan layak
dijadikan sebagai sumber belajar alternatif
untuk siswa.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga
disarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dengan media pembelajaran yang
berkualitas dapat membantu jalannya
proses pembelajaran dan dapat pula
meningkatkan minat siswa dalam
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mengikuti pembelajaran. Penulis
menyarankan kepada guru mata
pelajaran matematika untuk
menggunakan Media Pembelajaran
Matematika Menggunakan Adobe
Flash Profesional CS 6 Berdasarkan
teori APOS pada materi barisan dan
deret kelas IX SMP Negeri 5
Batanghari.

2. Media pembelajaran layak untuk
digunakan karena dapat meningkat
minat belajar siswa, karena pada saat
pembelajaran yang dilakukan peneliti
terlihat siswa antusias untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran dan pada saat
kegiatan pembelajaran siswa terlibat
sangat aktif dalam setiap proses
pembelajaran.

3. Penulis juga menyarankan untuk
peneliti pengembangan selanjutnya
agar dapat mengembangkan media
pembelajaran lainnya dengan variasi-
variasi lain.
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