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The use of media in learning has an important role. One of them 

interactive multimedia. Learning with interactive multimedia is able to enable 

learners to learn with high motivation because of their interest in multimedia 

systems capable of presenting text, image, video, sound, and animation. 

This study aims to develop and produce a product of interactive 

multimedia that is valid, and practical. This research is a kind of research 

development. The development model used in this research is ADDIE 

pengembanagan model consisting of 5 stages of development, namely Analysis, 

Analsis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Research 

subjects in this study were 6 students VA class SD 55 / I Sridadi. 

The result of the research shows that the validity and validity test is valid, 

with the percentage of 94.28% by the media expert from 14 indicators, namely the 

accuracy of the selection to be easy to read, the accuracy of the selection of letters 

for easy reading, the accuracy of the tesk color for easy reading, image quality, 

animation with the material, animation interest, the accuracy of the selection of 

backsound with the material, the sound effec accuracy, the video quality, the 

user's suitability, can be used independently and guided, and the completeness of 

the use and validity of the material including the category of valid percentage 

86% by the material experts of 10 indicators Material, Material depth, Material 

breadth, Concept accuracy, Presentation demands, Example in presentation, 

Illustration in presentation, Student involvement, Conformity with student's level 

of thinking development. The level of practicality of the media is obtained from 

interviews with teachers and students, which of the interviews about the media 
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using 6 questions on teachers and 6 questions on students all questions posed 

mendaptkan positive response about interactive multimedia developed. 

Based on the result of the research, it can be concluded that interactive 

multimedia on subtheme 1 Human and environment in class V Elementary School 

included in very valid category for media, valid for material and very practical. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh pengajar 

sebagai perantara dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik sehingga 

terjadi proses belajar. Sebagaimana pendapat Asyhar (2011:8) “media 

pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif”.  

Seiring perkembangan teknologi kini media pembelajaran tidak hanya 

berupa media satu arah yang hanya dapat dilihat dan didengar saja. Namun ada 

media yang dapat melibatkan lebih banyak panca indera dalam proses 

pembelajaran yaitu multimedia. Multimedia yang baik adalah multimedia yang 

memiliki lebih dari satu media konvergen, bersifat interaktif, dan bersifat mandiri. 

Menurut Darmawan (2012:110) “pembelajaran dengan multimedia 

interaktif mampu mengaktifkan peserta didik untuk belajar dengan motivasi yang 

tinggi karena ketertarikannya pada sistem multimedia yang mampu menyuguhkan 

tampilan teks, gambar, video, suara, dan animasi”. Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan multimedia interaktif sebagai media dalam 

pembelajaran dapat menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas kepada 

pengguna sehingga mampu membuat peserta didik aktif dalam belajar. 

Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran dapat mengakomodasi 

berbagai gaya belajar peserta didik 

Karakteristik anak usia sekolah dasar pada umumnya adalah senang 

bermain, bergerak, bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung.“Perkembangan kognitif pada peserta didik 

usia 7-11 tahun (tahap operasi konkret) dimana pada tahap ini peserta didik sudah 

mampu berfikir dengan benda yang nyata atau dapat dilihat secara langsung 

(Piaget dalam Trianto, 2014:29)”. Dalam proses pembelajaran peserta didik 

belajar dengan gaya belajar yang berbeda-beda. 

Sebagian besar sekolah dasar telah menggunakan kurikulum 2013. Pada 

kurikulum 2013 pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik terpadu. 

Pembelajaran tematik terpadu ini memiliki karakteristik yaitu menyajikan konsep 

dari berbagai muatan pelajaran dalam suatu proses pemmbelajaran tanpa terpisah-

pisah. Penggunaan multimedia interaktif sebagai penunjang pembelajaran tematik 

terpadu harusnya sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik terpadu yang 

mengaitkan berbagai muatan mata pelajaran dan tidak terlihat pemisahan antar 

muatan pelajarannya. 

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan masa Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) di Sekolah Dasar Negeri 55/1 Sridadi, pada saat 

pembelajaran guru sudah menggunakan media. Media yang digunakan guru 

berupa media visual yang baru mengakomodasi 1 gaya belajar saja yaitu gaya 

belajar visual. Media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
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digunakan secara terpisah-pisah berdasarkan muatan pelajaran yang dipelajari. 

Hal itu menyebabkan konsep pembelajaran tematik terpadu yang diharapkan tidak 

terwujud.    

Berdasarkan kesenjangan tersebut maka dibutuhkan sebuah inovasi media 

pembelajaran dalam usaha menciptakan media pembelajaran yang layak sesuai 

dengan karakteristik pembelajara tematik terapadu. Dari uraian tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Multimedia 

Interaktif berbasis Powerpoint 2016  Pada Subtema 1 Manusia dan Lingkungan di 

Kelas V Sekolah Dasar”. 

 

BAB II KAJIAN TEORITIK  

2.1 Penelitian dan Pengembangan 

Selanjutnya, Trianto (2014:243) menjelaskan bahwa “Penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah metode penelitian 

untuk mengembangkan produk atau menyempurnakan produk. Produk tersebut 

dapat berbentuk benda atau perangkat keras  maupun perangkat lunak yang lebih 

disempurnakan dan dapat dipertanggungjawabkan”. 

2.2 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’ atau ‘pengantar’. Arsyad (2009:4-5) mengatakan “media adalah 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik 

untuk belajar”.  

2.2.1 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Asyhar (2012:44) mengatakan “pada dasarnya semua media tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, media 

audio-visual, dan multimedia”. Berikut ini penjelasan dari masing-masing media. 

 

1. Media Visual 

Menurut Asyhar (2012:45) “beberapa media visual antara lain: (a) media 

cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar dan poster; (b) model dan 

prototipe seperti globe bumi, dan (c) media realitas alam sekitar dan sebagainya”. 

2. Media Audio 

“Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik (Asyhar, 

2012:45)”. Contoh media audio yang umum digunakan adalah tape recorder, 

radio, dan CD. 

3. Media Audio-Visual 

“Media audio-visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam 

satu proses atau kegiatan (Asyhar, 2012:45)”. media audio visual menyajikan 

materi melalui indera penglihatan dan suara. Beberapa contoh media audio-visual 

adalah film,video, program TV dan lain-lain. 

4. Multimedia 
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Multimedia memadukan beberapa unsur seperti teks, gambar, video yang 

digunakan untuk menyajikan materi/konsep. Meyer (Asyhar, 2012:45) 

“mendefinisikan multimedia sebagai media yang menghasilkan bunyi dan teks”.  

 Daryanto (2013: 51) menjelaskan bahwa: 
“multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutya. Contoh multimedia 

interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain” 

2.2.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran tidak hanya sekedar alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran juga merupakan strategi dalam proses 

pembelajaran. Asyhar (2012:29) mengatakan sebagai strategi media pebelajaran 

memiliki banyak fungsi antara lain: 
1. “Sebagai sumber belajar, yaitu sebagai penyalur, penyampaian, penghubung 

pesan/pengetahuan dari pebelajar kepada pembelajar. 

2. Fungsi semantik, yaitu fungsi media dalam memperjelas arti dari suatu kata, 

istilah, tanda atau simbol. 

3. Fungsi fiksatif, yaitu berkaitan dengan kemampuan media untuk menyimpan, 

menampilkan kembali suatu obyek sehingga dapat digunakan kembali. 

4. Fungsi manipulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan media 

untuk menangkap kembali suatu obyek peristiwa atau kejadian dengan 

berbagai macam cara, teknik, dan bentuk. 

5. Fungsi distributif, maksudnya dalam penampilan suatu obyek atau kejadian 

dapat mengjangkau pengamatan yang besar dalam kawasan yang sangat luas. 

6. Fungsi psikomotorik, yaitu media yang meningkatkan keterampilan fisik 

peserta didik. 

7. Fungsi psikologis, yakni berkaiatan dengan aspek psikologis mencangkup 

fungsi atensi (menarik perhatian). fungsi afektif (mengubah perasaan), fungsi 

kognitif (mengembangkan kemampuan daya tarik), fungsi imajinatif dan 

fungsi motivasi (mendorong peserta didik membangkitkan minat belajar) 

8. Fungsi sosio-kultural, yakni media pembelajaran dapat memberikan 

rangsangan persepsi yang sama kepada peserta didik”. 

2.3 Multemedia Interaktif 

Vaughan (Asyhar, 2012:75) menjelaskan bahwa “multimedia adalah 

sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni, grafik, bunyi, animasi dan video 

yang diterima oleh pengguna melalui hardware komputer”. Multimedia 

merupakan gabungan antara dua atau lebih media yang diintegrasikan ke dalam 

komputer untuk ditampilkan kepada peserta didik. 

2.3.1 Karakteristik Meltimedia Interaktif 

Pemilihan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran harus 

mempertingbangkan karakteristik komponen-komponen seperti; tujuan dan 

materi. Darmawan (2012:55) mengemukakan bahwa karakteristik multimedia 

interaktif adalah sebagai berikut:  
“1) Berisi konten materi yang represetative dalam bentuk visual, audio, 

audiovisual; 2) Beragam media komunikasi dalam penggunaannya; 3) Memiliki 

kekuatan bahasa warna dan bahasa resolusi objek; 4) Tipe-tipe pembelajaran yang 

bervariasi; 5) Respon pembelajaran dan penguatan bervariasi; 6) 

Mengembangkan prinsip self evaluation dalam mengukur proses dan hasil 

belajarnya; 7) Dapat digunakan secara klasikal atau individual; 8) Dapat 

digunakan offline atau online”. 
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2.3.2 Manfaat Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif memiliki manfaat bagi guru maupun peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Menurut Munir (2012:113), multimedia interaktif 

memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:  
“1) Sistem pembelajaran lebih interaktif dan komunikatif; 2) Pendidik akan selalu 

dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran; 3) Mampu 

menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video 

dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan 

pembelajaran; 4) Menambah motivasi peserta didik selama proses belajar 

mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan; 5) Mampu 

memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekedar 

dengan penjelasan atau alat peraga yag konvensional; 6) Melatih peserta didik 

lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan”. 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Multimedia Interaktif 

Setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, 

begitupun dengan multimedia interaktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari 

mulltimedia media interaktif adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan  

Munadi (2010:152) mengatakan kelebihan multimedia interaktif adalah 

sebagai berikut: 
1. “Interaktif. Sesuai dengan namanya, program multimedia ini diprogram atau 

dirancang untuk dipakai oleh peserta didik secara individual (belajar mandiri). 

Saat peserta didik mengaplikasikan program ini, ia diajak untuk terlibat secara 

auditif, visual, dan kinestetik, sehingga dengan pelibatan ini dimungkinkan 

informasi atau pesannya mudah dimengerti. 

2. Memberikan iklim afeksi secara individual. 

3.  Meningkatkan motivasi belajar. 

4.  Memberikan umpan balik. 

5.  Kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada penggunanya”. 

2. Kekurangan 

Munadi (2010:153) mengatakann “kekurangan multimedia interaktif, 

diantaranya adalah: (1) Pengembangan memerlukan adanya tim yang profesional, 

(2) Pengembangan memerlukan waktu yang cukup lama”.  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kekurangan 

multimedia interaktif dapat diminimalisir, karena perangkat lunak (software) 

untuk membuat media dengan sistem multimedia sudah banyak tersedia. Salah 

satu perangkat lunak yang dapat digunakan dalam membuat multimedia yaitu 

dengan perangkat lunak (software) buatan Microsoft yakni Microsoft powerpoint 

2016. Keunggulan Microsoft powerpoint 2016 dalam membuat multimedia 

interaktif adalah Microsoft powerpoint 2016 mudah digunakan selain itu juga 

memiliki tampilan yang sederhana dengan tool-tool yang lengkap. Materi 

pendukung juga mudah didapat karena sudah adanya akses internet. 

2.4 Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar 

Pembelajaran tematik terpadu memungkinkan peserta didik aktif dalam 

proses pembelajaran. Rusman (2015:139) mengatakan “pembelajaran tematik 

terpadu merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran terpadu (integrated 

instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan 

autentik”. Pembelajaran tematik terpadu menekankan bahwa proses pembelajaran 
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haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta 

didik serta proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. 

Proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik  

membutuhkan materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta 

didik. Materi yang disajikan dalam multimedia interaktif ini juga disesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, untuk itu materi yang 

disajikan terlebih dahulu dinilai oleh ahli materi. Aspek penilaian materi dirujuk 

dari aspek penilaian Buku Teks Pelajaran oleh BSNP.  

Badan Standar Nasional Pendidikan (2016:24-25) garis besar isi instrumen 

penilaian buku teks pelajaran dan buku panduan guru: 
1. “Isi 

A. Dimensi pengetahuan 

A.1   :Cakupan materi    

   : kedalaman dan keluasan materi      

A.2 Akurasi materi: akurasi fakta, akurasi konsep/prinsip/hukum/teori, 

akurasi prosedur/metode 

A.3 Kemutakhiran dan kontekstual: kesesuaian dengan perkembangan 

ilmu, keterkenian/ketermasan fitur, real life, memperhatikan potensi 

Indonesia. 

A.4  Ketaatan pada hukum dan perundang-undang: orisinilitas 

B. D      imensi 

ketrampilan: cakupan kegiatan, akurasi kegiatan, karakteristik 

kegiatan. 

2. Penyajian 

A. Teknik penyajian 

Sistematika penyajian, kelogisan penyajian, keruntutan penyajian, 

koherensi. 

B. Pendukung penyajian materi 

Ilustrasi, advane organizer, peta konsep, contoh soal, soal-soal, 

rujukan/sumber acuan termasa, kunci jawaban, penomoran 

tabel/gambar/lampiran. 

C. Penyajian pembelajaran: keterlibatan aktif peserta didik, komunikasi 

interaktif, pendekatan ilmiah, variasi penyajian (aspek pedagogik). 

D. Kelengkapan penyajian: pendahuluan, daftar isi, glosarium, daftar 

indeks, daftar pustaka. 

3. Bahasa dan keterbacaan 

A. Sesuai dengan perkembangan peserta didik: kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan berpikir peserta didik, kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan sosial/emosional peserta didik. 

B. Komunikatif 

C. Dialogis dan Interaktif memotivasi dan mendorong berpikir kritis 

D. Lugas: kalimat mudah dipahami dan kebakuan istilah 

E. Koherensi dan keruntutan alur pikir. 

F. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar: tata bahasa, 

ejaan, simbol/lambing”. 

2.5 Karakteristik Peserta Didik 

Karakteristik peserta didik sekolah dasar yaitu senang bermain, senang 

bergerak, senang melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan karakteristik 

peserta didik guru hendaknya melakukan proses pembelajaran yang melibatkan 

permaianan-permaianan dalam proses pembelajaran, memilih model yang dapat 

membuat peserta didik aktif dan terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran, serta membuat peserta didik belajar dalam kelompok teman sebaya 

agar menumbuhkan sikap tanggung jawab. 
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Proses belajar seseorang akan mengikuti tahap perkembangan kognitif 

sesuai dengan umurnya. Piaget (Nur, dalam Trianto, 2014:30) mengatakan bahwa 

“setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi baru dilahirkan sampai 

menginjak usia dewasa mengalami empat tingkatan perkembangan kognitif.  
1. Tahap Sensormotorik (umur 0-2 tahun) 

Terbentuknya konsep “kepermanenan objek” dan kemajuan gradual dari 

perilaku refleksi ke perilaku yang mengarah kepada tujuan  

2. Pra-operasional (umur 2-7 tahun) 

Perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk menyatakan objek-

objek dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi 

3. Operasi konkret (umur 7-11 tahun)  

Anak memiliki kecakapan berfikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-

benda yang bersifat konkret. Anak usia 7-11 tahun masih memiliki masalah 

mengenai berfikir abstrak. 

4. Operasi formal (11 tahun-dewasa) 

Anak sudah mampu berfikir secara abstrak dan logis dengan menggunakan 

pola pikir”. 

2.6 Microsoft Power Point 2016 

Microsoft Powerpoint merupakan program aplikasi presentasi. Menurut 

Rosyidi (Rhayanti, 2014) “Microsoft Powerpoint adalah program aplikasi 

presentasi yang merupakan salah satu aplikasi di bawah Microsoft Office”. 

Microsoft Powerpoint adalah salah satu perangkat lunak (software) yang 

dirancang untuk membuat dan menampilkan presentasi. Selain itu Powerpoint 

juga mampu membuat media pembelajaran dengan sistem multimedia dengan 

baik, tampilan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan 

relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan 

data.  

Adapun menu-menu yang  berperan dalam pengembangan multimedia 

interaktif adalah sebagai berikut:  

1. View, berfungsi untuk mengatur tampilan slide. Menu View memiliki submenu 

antara lain: 

a. Normal, berfungsi sebagai proses pengeditan isi presentasi dengan 

ukuran bidang kerja lebih dominan. 

b. Slide Sorter, berfungsi melihat secara keseluruhan jumlah slide yang 

sudah dibuat. 

c. Slide Show, berfungsi menampilkan slide menjadi ukuran besar untuk 

presentasi. 

d. Notes Pages, berfungsi memberikan catatan pada setiap slide yang akan 

diletakkan di bawah slide yang tidak akan tampak pada saat show. 

e. Master, berfungsi membuat slide 

f. Toolbar, berfungsi memunculkan toolbar dengan cara menceklist toolbar 

yang dibutuhkan. 

g. Header and Footer, berfungsi memberi judul atas dan bawah pada setiap 

slide yang dibuat. 

2. Insert, berungsi untuk menambahkan berbagai objek pada bidang kerja. Menu 

Insert memiliki beberapa submenu antara lain sebagai berikut: 

a. New Slide, berfungsi menambah slide baru. 

b. Duplicate Slide, berfungsi menggandakan satu slide yang telah dibuat. 
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c. Slide From file, berfungsi memasukkan beberapa atau seluruh slide dari 

file powerpoint yang lain dengan latar background megikuti bidang kerja 

yang baru. 

d. Picture, berfungsi memasukkan objek gambar. 

e. Movie and Sound, berfungsi memasukkan video dan suara pada bidang 

kerja. 

f. Chart and Table, berfungsi memasukkan objek grafik dan table 

3. Format, berfungsi untuk mengatur dan memformulasikan tampilan slide 

presentasi supaya lebih menarik, dinamis dan interaktif. Menu Format 

memiliki submenu antara lain sebagai berikut: 

a. Font, berfungsi mengatur huruf, jenis, besar karakter, ukuran karakter 

dan efek huruf. 

b. Alignment, berfungsi mengatur letak teks. 

c. Slide Design, berfungsi menampilkan menu desain slide untuk 

memberikan template atau background presentasi yang dibuat. 

d. Slide Layout, berfungsi menampilkan menu layout untuk pengaturan tata 

letak huruf dan memunculkan text box. 

e. Background, berfungsi memberikan background pada latar presentasi. 

4. Slide show, berfungsi untuk menampilkan dan mengatur tampilan slide. Menu 

Slide show  memiliki beberapa submenu antara lain sebagai berikut: 

a. View show, berfungsi menampilkan slide dengan full screen. 

b. Set up show, berfungsi mengatur setting akhir presentasi, memberikan 

alternatif pilihan tampilan selain full screen. 

c. Rehearse timings, berfungsi mengatur waktu perpindahan antar slide. 

d. Action button, berfungsi fasilitas untuk membuat button untuk hyperlink. 

e. Animation scheme, berfungsi memberikan animasi pada objek baik teks 

ataupun gambar. 

f. Custom animation, berfungsi mengatur animasi. 

g. Slide transition, berfungsi transisi atau animasi perpindahan di antara 

slide. 

5. Hyperlink dan Action Setting 

Hyperlink adalah fasilitas untuk memudahkan pengguna menuju halaman 

tertentu pada powerpoint. Action setting fungsinya hampir sama dengan 

hyperlink. Apabila menu sudah diberi hyperlink maka saat menu diklik, media 

akan menghantarkan pengguna menuju halaman menu tersebut. 

6. Trigger 

Trigger adalah sebuah fasilitas dalam effect option yang termasuk navigasi 

karena berguna mengatur animasi. 

Adanya berbagai menu pada powerpoint seperti terdapat pada penjelasan di 

atas, sangat memungkinkan dan mendukung pengembangan multimedia interaktif, 

sehingga penelitian ini menggunakan powerpoint sebagai program untuk 

mengembangkan multimedia interaktif. 
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BAB III METODE PENGEMBANGAN 

3.1 Model Pengembangan 

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dan pengembangan 

(research and development). Sugiono (2014:407) “Metode penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut”. Langkah-langkah dalam mengembangkan 

multimedia interaktif berbasis powerpoint 2010 ini mengikuti model 

pengembangan ADDIE. Model ini menggunakan lima tahapan pengembangan 

yaitu: (1) Analisis (analyze), (2) Desain (design), (3) Pengembangan 

(development), (4) Implementasi (implemantation), (5) Evaluasi (evaluation). 

3.2 Prosedur Pengembangan 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

2. Tahap Perancangan (Design) 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

 

3.3 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik yang dapat 

mewakili ciri-ciri populasi sasaran. Subjek uji coba melibatkan siswa kelas V 

sekolah dasar. Pemilihan subjek diambil berdasarkan kemampuan, 2 orang yang 

berkemampuan tinggi, 2 orang yang berkemampuan sedang, dan 2 orang lagi 

berkemampuan rendah. 

3.4 Jenis Data 

Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. 

Adapun data kualitatif diperoleh dari saran perbaikan pada saat melakukan 

validasi media, validasi pembelajaran serta wawancara guru dan siswa. sedangkan 

untuk data kuantitatif diperoleh dari keseluruhan hasil validasi media dan materi. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 

menggunakan skala likert yang diberikan ke pada ahli media dan ahli materi. 

Untuk menguji kepraktisan dilakukan wawancara dengan guru dan peserta didik. 

Dalam memperoleh data hasil validasi ahli digunakan angket terbuka. Instrumen 

ini dimaksudkan untuk menilai produk pengembangan berupa multimedia 

interaktif berbasisi powerpoint 2016 pada pembelajaran 1 subtema 1 manusia dan 

lingkungan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kritik dan 

saran yang dikemukakan ahli Pembelajaran, ahli media, guru dan siswa kemudian 

dihimpun untuk memperbaiki produk corong berhitung ini. Analisis data dalam 

penelitian ini untuk mengetahui validitas produk dan kepraktisan produk. 

 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 11 
 

1. Validitas 

Data kuantitatif yang diperoleh dari angket selanjutnya dikonversikan ke 

data kualitatif dengan skala 5 (skala likert) untuk mengetahui validitas produk 

dengan uraian berikut: 
Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Skor 

Data Kualitatif Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup Baik (CB) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

(Sukardi, 2009:146) 

Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas produk menggunakan 

rumus dari Tegeh (2014:82).  

 

Mnghitung persentase dari masing-masing subyek rumus sebagai berikut: 

Persentase =  
∑𝑥

𝑆𝑀𝐼
 𝑥 100%  

∑𝑥  = Jumlah skor  

𝑆𝑀𝐼  = Jumlah maksimal ideal 

Data hasil penilaian terhadap validitas produk pengembangan media di 

analisis secara deskriptif. Penentuan kriteria tingkat kevalidan dan revisi adalah 

sebagai berikut: 
Tabel 3. 6 Tingkat Kevalidan Dan Revisi Produk 

Skor Nilai Tingkat Kevalidan 

(%) 

Kategori Keterangan  

90% - 100% Sangat baik Tidak Perlu Direvisi 

75% - 89% Baik Direvisi Seperlunya 

64%  - 74% Cukup Cukup Banyak Direvisi 

55% - 64% Kurang Banyak Direvisi 

0 – 54 Sangat kurang Direvisi Total 

(Tegeh, 2014:83) 

Selanjutnya analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data 

dari hasil validasi ahli dengan cara mengelompokkan informasi-informasi data 

kualitatif yang berupa saran perbaikan yang terdapat pada angket. Analisis data ini 

dijadikan sebagai pedoman untuk merevisi produk dari media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

2. Kepraktisan Produk 

Kepraktisan produk menggunakan analisis kualitatif. Data untuk analisis 

kualitatif diperoleh dari hasil wawancara guru dan siswa. Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengelompokkan informasi-informasi data kualitatif yang berupa 

tanggapan, saran dan komentar guru dan siswa terhadap produk. 

 

 

BAB IV HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengembangan 

4.1.1 Tahap Analisis  

1. Analisis kurikulum  
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Analisis kurikulum dilakukan untuk mengkaji kurikulum yang digunakan oleh 

sekolah tempat uji coba multimedia interaktif SDN 55/1 Sridadi. Kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum 2013.  Analisis terhadap kurikulum meliputi analisis 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam pengembangan multimedia interaktif pada pembelajaran 1 

subtema 1 Lingkangan dan Manusia, tema 8 Lingkungan Sahabat Kita. 

Kompetensi Dasar pada pembelajaran 1 subtema 1 lingkungan dan manusia dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.1 Kompetensi Dasar, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran pada pembelajaran 1 

Subtema 1 Manusia dan Lingkungan 
Kompetensi Dasar Indikator Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

3.8 Menguraikan urutan 

peristiwa atau tindakan yang 

terdapat pada teks nonfiksi 

4.8 Menyajikan kembali 

peristiwa atau tindakan dengan 

memperhatikan latar cerita 

yang terdapat pada teks fiksi 

Menyebutkan peristiwa 

yang terdapat pada teks 

nonfiksi 

1. Melalui kegiatan mengamati 

dan berdiskusi, siswa mampu 

menyebutkan peristiwa-

peristiwa atau tindakan pada 

teks nonfiksi dengan benar. 

Ilmu Pengetahuan Alam 

3.8 Menganalisis siklus air dan 

dampaknya pada peristiwa di 

bumi serta kelangsungan 

makhluk hidup 

4.8 Membuat karya tentang 

skema siklus air berdasarkan 

informasi dari berbagai sumber 

Mengidentifikasi siklus 

air dan dampaknya bagi 

makhluk hidup 

1. Melalui kegiatan melakukan 

pengamatan, siswa mampu 

mengidentifikasi manfaat air 

bagi manusia, hewan, dan 

tanaman dengan baik. 

2. Melalui mengamati video, 

peserta didik mampu 

menjelaskan terjadinnya siklus 

air dengan benar 

 

2. Analisis Karakteristik Siswa 

Analisis karakteristik peserta didik dilakukan untuk mengetahui 

keterampilan spesifik, pengetahuan awal, gaya belajar, dan sikap peserta didik 

untuk siap melakukan proses pembelajaran. Identifikasi yang tepat tentang 

karakteristik peserta didik dapat membantu dalam menetukan strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. Secara umum peserta didik kelas V sekolah 

dasar berada pada rentang usia 10-11 tahun. Menurut Piaget pada usia tersebut 

perkembangan kognitif peserta didik berada pada tahap operasional konkret (usia 

6-12 tahun). Pada tahap ini peserta didik telah mampu berfikir secara logis dengan 

menggunakan benda-benda konkret, alat visual seperti gambar dan video, dan 

contoh-contoh yang dekat dengan peserta didik.  

Berdasarkan pengamatan selama melakukan masa Praktek Pengenalan 

Lapangan (PPL) diketahui karakteristik siswa kelas V sekolah dasar adalah 

sebagai berikut: 

a. Senang bermain 

Anak usia sekolah dasar cenderung ingin terus bermain. Melakukan 

sesuatu dengan bermain sangat menyenangkan baginya. Hal ini terlihat ketika jam 

istirahat peserta didik selalu melakukan permainan seperti kejar-kejaran, sepak 

bola. 

b. Senang bergerak  

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak usia sekolah dasar sangat senang 

bergerak. Terlihat ketika waktu istirahat peserta selalu aktif bergerak karena 
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mereka melakukan permaianan kejar-kejaran. Ketika sedang belajar peserta didik 

juga tidak bisa diam ditempat duduknya.  

c. Setiap anak memiliki cara belajar yang unik 

Hal ini terlihat ada peserta didik yang ketika diberi penjelasan dengan 

menggunakan media gambar, peserta didik tersebut lebih cepat memahami materi 

dibanding hanya dengan mengguanakan suara saja. 

Berdasarkan karakterstik peserta didik maka peneliti mengembangkan 

multimedia interaktif sesuai dengan karakterisritik peserta didik, baik dari segi 

tampilan untuk menarik peserta didik dalam belajar yang akan memperjelas 

multimedia interaktif dalam menyampaikan meteri. 

3. Analisis Media yang sudah ada 

Analisis media pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk mengetahui 

media pembelajaran seperti apa yang diterapkan sebelumnya pada pembelajaran 1 

subtema 1 Lingkungan dan Manusia. Data yang diproleh dalam analisis media 

pembelajaran yang digunakan bahwa pada saat pembelajaran 1 subtema 1 

Manusia dan Lingkungan kelas V SD Negeri No 55/1 Sridadi, guru menggunakan 

media visual berupa gambar siklus air yan g terdapat dalam buku siswa dalam 

menyampaikan materi. Sebenarnya SD Negeri No 55/1 Sridadi sudah memiliki 

sarana pembelajaran IPA yang cukup lengkap, akan tetapi pada materi siklus air 

media yang ada terbatas pada media visual. Selain itu SD Negeri No 55/1 Sridadi 

juga sudah memiliki proyektor akan tetapi kurang dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.2 Tahap Desain 

Dalam mendesain multimedia interaktif pada pembelajaran tematik 

terpadu subtema 1 Manusia dan Lingkungan di Kelas V Sekolah Dasar dengan 

menggunakan program powerpoint 2016, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: (1) menentukan KI, KD, Indikator dan Tujuan Pembelajaran, (2) 

Menentukan Software yang digunakan (3) membuat flowchart yang akan 

digunakan pada proses pembuatan multimedia interaktif yang selanjutnya akan 

dilanjutkan pada pembuatan Storyboard. Flowchart merupakan sebuah diagram 

dengan simbol-simbol grafis yang menampilkan langkah serta urutan pada 

multimedia interaktif yang akan dibuat. (4) mengumpulkan gambar-gambar, video 

yang akan digunakan sebagai materi dan musik sebagai pengiring yang di 

download dari internet serta buku untuk mendukung materi yang disajikan. 

4.1.3 Tahap Pengembangan 

Pada tahap pengembangan, story board yang telah dibuat menjadi dasar 

dalam pengembangan multimedia interaktif. Pembuatan multimedia interaktif ini 

menggunakan software powerpoint 2016. Dengan software ini, penulis dapat 

menggabungkan teks, gambar, animasi, video, serta musik pengiring dan 

menatanya sebaik mungkin sesuai dengan story board yang telah dibuat. 

Adapun tahap-tahap pembuatan multimedia interaktif adalah sebagai 

berikut: 

1. Halaman pembuka 

Pada halaman pembuka memuat tampilan yang terdiri dari background 

yang berwarna kuning, gambar animasi anak perempuan dan huruf secara 

berurutan dari atas ke bawah, pada bagian paling atas terdapat tulisan “Selamat 

Datang di multimedia Interaktif Pembelajaran Tematik Terpadu”, kemudian 

dibawahnya terdapat tulisan “Kelas V Sekolah Dasar, Subtema 1 Manusia dan 
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Lingkungan”, serta nama penulis sebagai pengembang multimedia  interaktif. 

Pada halaman pembuka ini terdapat tombol mulai yang akan menuju kepada 

halaman menu utama. Setiap tombol pada multimedia interaktiif ini dimasukan 

sound yang telah disesuaikan. 

2. Halaman menu utama 

Pada menu utama memuat beberap tombol yang apabila diklik akan tampil 

halaman sesuai menu yang dipilih. Adapun tombol yang terdapat pada menu 

utama adalah sebagai berikut: (1) tombol menu petunjuk, (2) tombol menu 

kompetensi, (3) tombol menu profil, (4) tombol menu referensi, (5) tombol menu 

materi, (6) tombol menu video, (7) tombol menu evaluasi, dan (8) tombol menu 

keluar 

3. Halaman petunjuk 

Halaman petunjuk memuat gambar icon masing-masing halaman beserta 

keterangan fungsi masing-masing tombol. pada pojok kanan atas terdapat tombol 

untuk kembali ke menu utama. 

4. Halaman kompetensi  

Halaman kompetensi memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan 

tujuan yang ingin dicapai  pada subtema 1 Manusia dan Lingkungan khususnya 

pada pembelajaran 1. 

Pada halaman profil memuat tampilan gambar peneliti, tempat tanggal 

lahir peneliti, dan logo Universitas  Jambi. Pada halaman ini juga terdapat tombol 

kembali ke menu utama pada pojok kiri atas. 

5. Halaman referensi 

Halaman referensi memuat informasi mengenai sumber materi, sumber 

video, dan sumber gambar yang digunakan dalam menyampaikan materi 

pelajaran. 

6. Halaman materi 

Halaman materi berisi tentang materi-materi pada subtema 1 manusia dan 

ligkungan sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Dalam halaman materi yang dipelajari terdapat video, gambar, teks, animasi, 

musik, contoh soal dan latihan untuk membantu peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran. 

7. Halaman video 

Pada halaman video memuat video siklus air dan video manfaat air. 

8. Halaman evaluasi 

Halaman evaluasi memuat beberapa soal sesuai dengan materi yang 

terdapat dalam multimedia interaktif. 

9. Halaman keluar 

Halaman ini bersi teks pertanyaan “apakah anda yakin ingin keluar?”. 

Serta terdapat dua tombol, tombol ya dan tombol tidak. Apabila memilih tombol 

“ya” maka multimedia interaktif akan otomatis akan keluar dan jika memilih 

“tidak” maka akan kembali ke menu utama. 

4.1.4 Tahap Implementasi 

Pada tahap implementasi produk yang telah divalidasi oleh ahli media dan 

materi siap untuk diujicobakan kepada peserta didik. Ujicoba dilakukan sebatas 

ujicoba kelompok kecil yaitu sebanyak 6 orang peserta didik di kelas VA Sekolah 

Dasar Negeri 55/1 Sridadi. Masing-masing peserta didik memiliki tingkat 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dalam melaksanankan ujicoba, dilakukan 
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pembelajaran dengan menampilkan multimedia interaktif yang ditampilkan 

menggunakan LCD projector yang di miliki oleh sekolah. Setelah menampilkan 

produk multimedia interaktif kepada peserta didik secara keseluruhan, peneliti 

mewanwancarai peserta didik dan guru untuk mengetahui responnya terhadap 

multimedia interaktif yang telah ditampilkan. 

4.1.5 Tahap Evaluasi  

Evaluasi dilakukan pada setiap tahap pengembangan melalui catatan harian 

yang dilakukan selama kegiatan pengembangan. Evaluasi media pada tahap 

pertama berdasarkan lampiran yaitu validasi media memperoleh skor 860 dengan 

persentase keseluruhan 61,42% yang termasuk dalam kategori “kurang valid” 

dengan revisi mengganti background, dan mmemperbesar ukura dan mengubah 

warna huruf. Evaluasi kedua memperoleh skor 1040 dengan persentase 

keseluruhan 81,42% yang termasuk dalam kategori “valid” dengan revisi 

mengatur waktu soal agar bisa terbaca dan mengatur menu close agar bisa keluar 

dari powerpoint. Evaluasi ketiga memperoleh skor 1220 dengan persentase 

94,28% yang termasuk dalam kategori “sangat valid” tanpa revisi. Validator 

menyatakan bahwa media layak untuk diujicobakan tanpa revisi.  

Evaluasi materi tahap pertama berdasarkan lampiran yaitu memperoleh skor 

560 dengan persentase keseluruhan 56% yang termasuk dalam kategori “kurang 

valid” dengan revisi mengganti background, dan memperbesar ukura dan 

mengubah warna huruf. Evaluasi kedua memperoleh skor 740 dengan persentase 

keseluruhan 74% yang termasuk dalam kategori “cukup valid” dengan revisi 

membuat materi pada slide 9 dibuat menjadi 2 slide. Evaluasi ketiga memperoleh 

skor 860 dengan persentase 86% yang termasuk dalam kategori “valid” tanpa 

revisi. 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Hasil pengembangan multimedia interaktif berbasis powerpoin 2016 

Pengembangan multimedia interaktif berbasis powerpoint 2016 pada 

subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas V Sekolah Dasar dilakukan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan model ADDIE. Model ADDIE digunakan 

karena menurut Tegeh dkk (2014:41) “Model ADDIE memberi peluang untuk 

melalukan evaluasi terhadap aktivitas pengembangan pada setiap tahap”. Dengan 

adanya evaluasi yang dilakukan pada setiap langkah dalam pengembangan media 

corong berhitung tentunya akan menimalisir tingkat kesalahan dan kekurangan 

dari produk yang dikembangakan. 

Pada tahap analisis yang pertama dilakukan yaitu analisis kurikulum. 

Analisis kurikulum dilakukan untuk melihat kurikulum yang digunakan oleh 

sekolah tersebut dan kemudian mengidentifikasi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar melalui silabus. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi 

dan tujuan pembelajaran berdasakan kompetensi yang dituntut kepada peserta 

didik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tegeh (2014:43) bahwa “kegiatan 

pertama pada tahap analisis yaitu melakukan analisis kompetensi yang dituntut 

kepada peserta didik”. menganalisis kompetensi dilakukan agar produk yang 

dikembangkan dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Setelah menganalisis kurikulum selanjutnya dilakukan analisis 

karakteristik siswa. hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik 

siswa belajar didalam kelas, sehingga media yang dikembangkan sesuai dengan 
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karakteristik siswa. karakteristik siswa sekolah dasar yaitu senang bermain, 

senang bergerak, memiliki ciri belajar yang unik. Menurut Piaget (Trianto, 

2014:29) bahwa “perkembangan kognitif siswa usia sekolah dasar anatara 7-11 

tahun masih berada pada tahap operasional konkret”. siswa kelas II sekolah dasar 

berada pada 8 tahun yang mana cara berfikirnya masih konkret, logis dan nyata. 

Jadi, siswa akan lebih aktif jika menggunakan media yang konkret dalam 

pembelajaran.  

Selanjutnya yang dianalisis terakhir yaitu media. analisis media dilakukan  

untuk mngetahui media-media yang sudah ada dan mengetahui media yang 

digunakan oleh guru sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan 

kebutuhan siswa dalam pembelajaran dengan media yang dikembangkan.  

Pada tahap desain yang dilakukan yaitu (1) Menentukan KI, KD, 

Indikator, dan Tujuan pembelajaran (2) menentukan software yang digunakan (3) 

pembuatan Flowchart, pembuatan Storyboard (4) mengumpulkan bahan yang 

akan dimasukkan kedalam multimedia interaktif. Menurut Sugiyono (2014:413) 

“desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga 

dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya”. desain 

produk harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat setiap komponen produk tersebut, ukuran dan 

toleransinya, alat yang digunakan untuk mengerjakannya, serta prosedur kerjanya.  

Setelah selesai mendesain, selanjutnya dilakukan pengembangan produk. 

Menurut Mulyatiningsih (2013:202) “pada tahap pengembangan kerangka yang 

masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap 

diimplementasikan”. Jadi, rancangan yang yang telah ada pada tahap desain 

dikembangkan menjadi produk nyata berupa multimedia interaktif yang siap 

untuk diimplementasikan. Sebelum diimplementasikan media yang dikembangkan 

perlu divalidasi terlebih dahulu oleh validator. Validasi dilakukan dengan 

menggunakan dua orang validator, yaitu validator ahli media dan validator ahli 

pembelajaran.  

Pada tahap implementasi yang dilakukan yaitu uji coba media yang telah 

dikembangkan dan dinyatakan valid oleh validator. “Pada tahap ini implementasi 

produk dilakukan pada situasi nyata yaitu di kelas (Mulyatiningsih, 2013:201)”. 

Implementasi dilakukan pada kelas V SDN 55/I Sridadi dengan menggunakan 

kelompok kecil yang terdiri dari 6 orang siswa dengan kriteria berkemampuan 

rendah,sedang dan tinggi. uji coba dilakukan untuk mengetahui keterbacaan 

produk dan tanggapan guru dan siswa untuk melihat kepraktisan media telah 

dikembangkan. Menurut Sukardi (Rafai, 2011:3) “pertimbangan praktikalitas 

dapat dilihat dalam asapek kemudahan penggunaan, dapat digunakan sewaktu-

waktu, waktu singkat, cepat, sebagai pengganti atau variasi serta biaya murah jika 

hendak menggunakannya”.  

Tahap evaluasi yang dilakukan yaitu mengevaluasi setiap tahap-tahap 

pengembangan yang telah dilakukan mulai dari tahap analisis sampai dengan 

tahap implementasi. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan 

data pada setiap tahapan yang digunakan untuk menyempurnakan media yang 

dikembangkan yang disebut dengan evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi 

sumatif dilakukan pada akhir tahapan setelah media di perbaiki untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang dilakukan "(Susilana. R dan 

Cepi, R., 2017:210)”. Evaluasi ini dilakukan untuk penyempurnaan media yang 
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dikembangkan agar dapat menimalisir tingkat kesalahan dari produk yang telah 

dikembangkan. 

4.2.1 Kevalidan Multimedia Interaktif 

Kevalidan multimedia interaktif didapatkan melalui hasil validasi yang 

dilakukan pada tahap pengembangan. Validasi dilakukan dengan menggunakan 

dua validator yaitu validator media dan validator pembelajaran. Validasi media 

dilakukan sebanyak tiga kali. Penilaian untuk media yang telah dibuat 

berdasarakan kriteria media menurut Daryanto (2013:53) yang telah dimodifikasi 

dengan indikator sebagai berikut: “1) Ketepatan pemilihan font agar mudah 

dibaca, 2) Ketepatan ukuran huruf agar mudah dibaca, 3) Ketepatan warna teks 

agar mudah dibaca, 4) Kualitas tampilan gambar, 5) Kesesuaian animasi dengan 

materi, 6) Kemenarikan animasi, 7) Ketepatan pemilihan backsound dengan 

materi, 8) Ketepatan sound effect dengan animasi, 9) Ketepatan pemilihan video 

dengan materi, 10) Kualitas video, 11) Kesesuaian dengan pengguna., 12) Dapat 

digunakan mandiri dan terbimbing, 13) Kelengkapan petunjuk penggunaan, 14) 

Kelengkapan isi pembelajaran Validasi media pada tahap pertama mendapat nilai 

persentase yaitu 61,42 % produk ini termasuk kategori “kurang valid”. Dengan 

melakukan dua perbaikan terhadap media yaitu membuat mengganti backgroud 

dan memperbesar ukuran huruf. Setelah dilakan perbaikan kemudian dilakukan 

lagi validasi yang kedua. hasil validasi media pada tahap kedua didapatkan nilai 

persentase yaitu 81,42% produk ini termasuk kategori “valid”. Dengan perbaikan 

yaitu mengurangi waktu soal agar bisa terbaca. Setelah dilakukan perbaikan 

dilakukan lagi validasi yang ketiga. Hasil validasi media pada tahap ketiga 

didapatkan nilai persentase yaitu 94,28% produk ini termasuk kategori “sangat 

valid”. Dimana validator menyatakan bahwa media layak diuji cobakan tanpa 

melakukan revisi. Sedangkan untuk validasi materi di lakukan sebanyak 3 kali 

validasi pertama mendapatkan nilai persete 56% melakukan revisi terhadap tujuan 

pembelajaran dan memperbesar dan merubah font huruf, validasi kedua 

mendapatkan persentase 74% dengan revisi mengcecilkan gambar yang terdapat 

pada slide 8, revisi dilakukan karena gambar menutupi teks Validasi ketiga 

mendapat 86% dan layak uji coba.  

4.2.2 Kepraktisan Multimedia interaktif 

Kepraktisan media didapatkan melalui uji coba yang dilakukan pada tahap 

implementasi. Uji coba dilakakukan untuk mengetahui kepratisan media yang 

dikembangkan. Menurut Sukardi (Rifai, 2011:3) bahwa “pertimbangan 

praktikalitas dapat dilihat dalam asapek kemudahan penggunaan, dapat digunakan 

sewaktu-waktu, waktu singkat, cepat, sebagai pengganti atau variasi serta biaya 

murah jika hendak menggunakannya”. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap 6 

orang siswa kelas V SD Negeri 55/I Sridadi mendapatkan respon yang positif dari 

siswa. Siswa terlihat lebih aktif dalam belajar, tertarik dan lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Menurut Slameto (2003:57) bahwa “daya tarik ditandai 

dengan kecenderungan siswa untuk belajar terus menerus”. Siswa lebih senang 

belajar menggunakan benda konkret yang dapat menjelaskan sesuatu yang tidak 

dapat dilihat secara langsung sehingga mempermudah siswa dalam memahami 

materi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif dapat 

terbaca dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan serta praktis digunakan 

dalam pembelajaran. 
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BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian dan 

pengembangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Pengembangan ini 

menghasil multimedia interaktif untuk pembelajaran 1 subtema 1 manusia dan 

lingkungann yang di peroleh dari prosedur pengembangan model ADDIE dengan 

tahapan Analisis (Analyze), Desain (Design), Pengembangan (Development), 

Implementasi (Implementation), Evaluasi (Evaluation). Hasil uji kevalidan 

multimedia interaktif termasuk pada kategori sangat valid pada validasi ketiga 

yang mana media layak diuji cobakan tanpa melakukan revisi, dengan nilai 

persentase 94,28% oleh ahli media dari 14 indikator yang digunakan untuk 

menilai multimedia interaktif. serta kesesuaian materi yang termasuk kategori 

valid pada validasi ketiga dengan nilai persentase 86% oleh ahli materi dari 10 

indikator digunakan dalam penilaian. Tingkat kepraktisan multimedia interaktif 

didapat melalui wawancara peserta didik dan guru dengan menggunakan masing-

masing 6 pertanyaan, dari 6 pertanyaan semua pertanyaan mendapatkan jawaban 

yang positif. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil penilitian dan pengembangan yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa produk multimedia interaktif dapat membantu guru menjelaskan materi 

pada pembelajaran 1 subtema 1 manusia dan lingkungan. Selain itu, dengan 

adanya multimedia interaktif pada pembelajaran 1 subtema 1 manusia dan 

lingkungan, dapat mempermudah peserta didik dalam menetukan peristiwa yang 

terjadi dalam teks dan memahami proses siklus air. Dengan demikian, multimedia 

interaktif dapat menunjang proses pembelajaran 1 pada subtema 1 manusia dan 

lingkungan di Sekolah Dasar.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, 

maka saran dari peneliti adalah: 

1. Peneliti menyarankan kepada guru untuk menggunakan multimedia interaktif 

sebagai media pembelajaran karena dengan menggunakan multimedia 

interaktif peserta didik lebih tertarik dan mudah untuk memahami 

pembelajaran yang disampaikan 

2. Peneliti menyarankan untuk para peneliti dibidang pengembangan agar dapat 

mengembangkan multimedia interaktif ini pada tema dan subtema yang lain. 

Peneliti menyarankan, agar peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut yang 

berkaitan dengan penelitian pengembangan ini untuk melakukan ujicoba 

kelompok besar untuk melihat keefektifan dari produk karena penlitian ini 

hanya dilakukan sebatas uji coba kelompok kecil dan terbatas pada kepraktisan 

produ 
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