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ABSTRAK 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir 

berjalan sangat cepat. Berbagai teknologi dan aplikasi pendukung telah banyak 

dikembangkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk bisa 

menghadirkan teknologi dalam proses pembelajaran. Penggunaan multimedia pembealajaran 

merupakan salah satu cara agar proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan serta mengetahui respon siswa 

terhadap pengembangan multimedia pembelajaran menggunakan Lectora Inspire pada materi 

reaksi reduksi dan oksidasi di kelas X MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Penelitian ini 

menggunakan kerangka pengembangan ADDIE meliputi 5 tahapan yang terdiri: analisis, 

desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Instrumen penelitian yang digunakan 

berupa lembar observasi, wawancara dan angket. Produk hasil pengembangan divalidasi oleh 

tim ahli media, ahli materi serta penilaian guru selanjutnya diujicobakan pada kelompok 

kecil. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif, yang berupa 

persentase dan rerata skor. Hasil dari penelitian ini diperoleh berdasarkan ahli media, ahli 

materi dan guru bahwa multimedia pembelajaran ini layak untuk diujicobakan serta hasil  

respon  siswa  diperoleh persentase 93,06% (sangat baik). Berdasarkan  proses  

pengembangan dapat disimpulkan  bahwa  pengembangan multimedia pembelajaran ini 

sangat baik digunakan dalam pembelajaran materi reaksi reduksi dan oksidasi. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Lectora Inspire, Reaksi Redoks 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 

mahasiswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara 

sebagaimana dituliskan dalam pasal 1 ayat 

(1) undang-undang nomor 20 tahun 2003 

mailto:wanginaseliav@gmail.com


Pengembangan Multimedia Pembelajaran  Page 2 
 

 

 

tentang sistem pendidikan nasional 

menegaskan bahwa “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

perserta didik”. 

Pembelajaran pada umumnya 

bersifat verbalistik dan cenderung hanya 

menggunakan papan tulis, kurangnya 

upaya untuk melakukan demonstrasi, 

eksperimen dan bentuk peragaan lainnya 

dalam pembelajaran (Firman, 2000). 

Untuk itu di era modern ini pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

menjadi salah satu alternatif media 

pembelajaran yang popular karena 

tampilan yang menarik baik dari segi 

warna, suara, video pratikum, konsep-

konsep materi dan rangkuman sehingga 

mampu melibatkan banyak indera dalam 

belajar. Hal ini berkaitan berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi pencapaian 

akademik siswa seperti latar belakang, 

potensi dan intelektual itu sendiri. Dengan 

multimedia pembelajaran yang dibuat 

diharapkan mampu untuk melibatkan 

banyak indera dalam belajar sehingga 

dapat mempengaruhi pencapaian akademik 

siswa itu sendiri.   

Dalam suatu proses belajar 

mengajar, dua unsur yang amat penting 

adalah metode mengajar dan media 

pembelajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Salah satu fungsi utama media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata 

dan diciptakan oleh guru. Pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu 

kefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pembelajaran 

pada saat itu (Arsyad, 2015). Menurut 

teori konstruktivis guru tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa akan tetapi siswa harus membangun 

sendiri pengetahuannya. Guru hanya 

memberikan kemudahan dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan atau menerapkan ide-

ide mereka sendiri (Trianto, 2010).  Untuk 

membantu siswa dalam mengkonstruksi 

pemahamannya, maka diperlukan bahan 

ajar yang tepat untuk menunjang proses 

pembelajaran tersebut. 

Multimedia   Interaktif   berbasis   

komputer   merupakan   kombinasi   dari 

beberapa  media,  misalnya  teks,  gambar,  

animasi,  audio,  video  yang  disertai 

dengan kontrol pengguna (user control) 

sehingga pengguna dapat mengontrol apa 

dan kapan elemen-elemen  dalam 

multimedia  akan dikirimkan atau 

ditampilkan. Multimedia  Interaktif yang 

dapat digunakan saat pembelajaran  harus 

memenuhi tiga kriteria yaitu valid, praktis 

dan efektif. Untuk menghasilkan produk 

ini maka dilakukan penelitian  

pengembangan. Salah satu media 

pembelajaran  yang dapat digunakan 

adalah Lectora Inspire. Lectora Inspire 

merupakan software pengembangan 

belajar  elektronik  (e-learning)  yang 

relatif  mudah  diaplikasikan atau 

diterapkan karena tidak memerlukan 

pemahaman bahasa pemrograman  yang 

canggih. Karena  Lectora  Inspire  

memiliki antar muka  yang familiar 

dengan kita yang  telah  mengenal  

maupun  menguasai  Microsoft  Office.  

Pentingnya  media Lectora Inspire dalam 

rangka membantu proses pembelajaran ini 

karena pada dasarnya proses pembelajaran 

adalah proses komunikasi. Proses 

komunikasi harus diciptakan atau  

diwujudkan melalui kegiatan  

penyampaian  dan  tukar  menukar pesan  

antara  guru   dan  peserta   didik.   Pesan   
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atau  informasi   dapat   berupa 

pengetahuan, keahlian, kemampuan, ide, 

pengalaman dan sebagainya yang 

dituangkan  dan ditampilkan  ataupun  

disampaikan  kepada  peserta  didik 

dengan Lectora Inspire. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis Lectora Inspire 

dapat membantu guru dalam 

menyampaikan pokok bahasan. 

Pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Purwanti, 2010) menyatakan 

menunjukkan bahwa pengembangan media 

pembelajaran Lectora Inspire 

dikategorikan sangat baik dengan 

persentase uji coba sebesar 84,6%. Namun 

terdapat kekurangan di dalam penelitian 

ini, media yang dikembangkan kurang 

penambahan animasi serta video 

praktikum dan membutuhkan 

pengembangan media pada materi kimia 

yang lainnya. 

Penelitian pengembangan 

Multimedia Interaktif Lectora Inspire telah 

dilakukan oleh Linda, pada pokok bahasan 

Hidrolisis Garam dengan model Plomp 

dan Laju Reaksi dengan model Four-D 

serta oleh Mala, pada pokok bahasan Laju 

Reaksi dengan model ADDIE. Pada 

penelitian  pengembangan  multimedia 

interaktif Lectora Inspire ini dilaksanakan 

dalam dua tahap, yaitu : tahap 

pengembangan dan  tahap  uji  coba  dan  

diperoleh  hasil  bahwa  multimedia 

pembelajaran   yang  telah  dibuat  

dinyatakan   layak  untuk  diproduksi   

setelah divalidasi oleh tim ahli media dan 

ahli materi. 

Kedua penelitan tersebut bertujuan 

untuk merancang dan membuat 

multimedia pembelajaran yang valid dan 

prakis. Dari pengembangan multimedia 

pembelajaran  ini diharapkan  agar 

memudahkan  guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Dari beberapa penelitian tersebut 

penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian di salah satu sekolah menengah 

atas di kota jambi, yaitu SMAN 1 Muaro 

Jambi. Penulis melakukan observasi awal 

di sekolah ini untuk mengetahui gambaran 

kondisi lokasi yang akan diteliti. Selain 

itu, penulis melakukan penyebaran angket 

dan wawancara lansung terhadap guru dan 

siswa guna untuk mengetahui potensi 

masalah pembelajaran yang dihadapi oleh 

siswa disekolah tersebut. Berdasakan hasil 

wawancara dengan salah satu guru kimia 

di SMA N 1 Muaro Jambi pada tanggal 30 

Januari 2018 bahwa saat ini telah 

diterapkan kurikulum 2013 namun 

dikarenakan ketersedian bahan ajar di 

sekolah kurang memadai sehingga proses 

pembelajaran kurang menarik dan minat 

belajar siswa kurang pada saat materi 

Reaksi Reduksi dan Oksidasi. Padahal jika 

dilihat dari sarana dan prasarana sekolah 

memadai jika dikembangkan bahan ajar 

elektronik. Materi kimia yang abstrak dan 

sulit dipahami dibutuhkan bahan ajar 

ataupun media pembelajaran agar 

terciptanya pembelajaran yang aktif dan 

menarik terutama pada materi Reaksi 

reduksi dan oksidasi. 

Sementara itu berdasarkan hasil 

penyebaran angket kepada siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi, dalam 

pembelajaran kimia pada umumnya siswa 

mendapat pengetahuan dari penjelasan 

guru dan masih berpatokan pada sumber 

belajar buku paket. Selanjutnya diperoleh 

juga bahwa siswa menilai materi kimia 

masih sullit untuk dipahami. Reaksi redoks 

sebagai contoh materi yang dianggap sulit 

dipahami oleh siswa hal ini terlihat dari 

56,67% siswa beranggapan materi ini sulit 

dan persentase ini merupakan yang paling 

tinggi dibandingkan dengan materi-materi 

lain yang ada dikelas X. Kemudian 100% 

siswa mengatakan bahwa guru telah 

menggunakan bahan ajar dalam 

pembelajaran. Selanjutnya sebanyak 70% 

siswa beranggapan bahwa penggunaan 

bahan ajar selain buku cetak dapat 

membuat belajar lebih menyenangkan 

berarti siswa mengharapkan suatu bahan 

ajar yang menarik sehingga dapat mudah 
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untuk memahami materi kimia. Kemudian 

100 % siswa merespon baik akan adanya 

suatu pengembangan multimedia 

pembelajaran pada materi kimia 

khususnya materi reaksi redoks. Pada 

angket tersebut siswa berharap dalam 

proses  pembelajaran untuk bahan ajar 

tersebut dibuat suatu media yang 

semenarik mungkin. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran Dengan 

Aplikasi Lectora Inspire  untuk Materi 

Reaksi Reduksi Dan Oksidasi Kelas X 

Di SMA” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Pembelajaran 

Media pembelajaran seringkali 

diartikan secara bergantian dengan istilah 

alat bantu atau media komunikasi seperti 

yang dimana ia melihat bahwa hubungan 

komunikasi akan berjalan lancar dengan 

hasil yang maksimal apabila menggunakan 

alat bantu yang disebut media komunikasi. 

Sementara itu, secara impilicit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat 

yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang 

terdiri dari antara lain buku, tape recorder, 

film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televise, dan komputer. Dengan 

kata lain, media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional 

dilingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar 

(Arsyad,2015) 

 

Fungsi Media Pembelajaran  

Menurut Asyhar (2012) media 

pembelajaran tidak sekedar menjadi alat 

bantu pembelajaran, melainkan juga 

merupakan suatu strategi dalam 

pembelajaran. Sebagai strategi, media 

pembelajaran memiliki banyak fungsi 

sebagaimana diuraikan dibawah ini :  

1. Media sebagai sumber belajar 

Media pembelajaran sebagai sumber 

belajar merupakan suatu komponen 

sistem pembelajaran yang meliputi 

pesan, orang, bahan, alat, teknik dan 

lingkungan yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. Dalam hal 

ini, Edger Dale memandang sumber 

belajar sebagai pengalaman-

pengalaman yang pada dasarnya 

sangat luas. Pengalaman belajar bisa 

dalam berbagai bentuk seperti melalui 

membaca, searching internet, diskusi 

dan tanya jawab, mendengarkan 

media audio, dan lain-lain. 

Pengalaman-pengalaman yang tak 

terbatas itu mencakuo segala sesuatu 

yang dapat dialami, yang 

menimbulkan peristiwa belajar. 

2. Media sebagai fungsi motivasi  

Media pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi belajar 

peserta didik. Sebab penggunaan 

media pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan memusatkan perhatian 

peserta didik. Guru dapat mendorong 

peserta didiknya dengan cara 

membangkitkan minat belajarnya 

dengan cara memberikan atau 

menimbulkan harapan.  

 

Pengertian Multimedia Pembelajaran  

Multimedia adalah media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih 

media yang terdiri dari teks, grafik, 

gambar, foto, audio, dan animasi secara 

terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi 

dua kategori, yaitu multimedia linear dan 

multimedia interaktif. Multimedia linear 

adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna. 

Multimedia ini berjalan sekuensial 

(berurutan). Multimedia interaktif adalah 

suatu multimedia yang dilengkapi dengan 
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alat pengontrol yang dikehendaki untuk 

proses selanjutnya (Daryanto, 2016) 

 

Karakteristik Media Dalam Multimedia 

Pembelajaran  

Menurut Daryanto (2016) sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran, 

pemilihan dan penggunaan multimedia 

pembelajaran harus memperhatikan 

karakteristik komponen lain seperti : 

tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi 

pembelajaran. Karakteristik multimedia 

pembelajaran adalah sebagai berikut :  

1. Memiliki lebih dari satu media yang 

konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual. 

2. Bersifat interaktif, dalam pengertian 

memiliki kemampuan untuk 

mengkomodasi respon pengguna. 

3. Bersifat mandiri, dalam pengertian 

memberikan kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa 

sehingga pengguna bisa menggunakan 

tanpa bimbingan orang lain.  

 

Aplikasi Lectora Inspire  

Lectora inspire adalah sebuah 

program komputer (sofware) yang berupa 

alat (tool) untuk pengembangan 

pembelajaran berbasis elektronik. Lectora 

merupakan alat pengembangan 

pembelajaran elektronik (e-learning), juga 

dikenal sebagai perangkat lunak 

authoring, dikembangkan oleh Trivantis 

Corporation. Lectora digunakan untuk 

membuat kursus pelatihan online, 

penilaian, dan presentasi. Hal ini juga bisa 

digunakan untuk konversi dari presentasi 

Microsoft Power Point dalam konten e-

learning. Lectora inspire mampu 

membuat kursus online cepat dan 

sederhana (Mas‟ud, 2012) 

Beberapa karakteristik lectora 

inspire yang membedakan dengan media 

yang lain diantaranya : (1) menyediakan 

template yang dapat diaplikasikan untuk 

menyusun materi pembelajaran, (2) 

terdapat gambar, animasi, karakter 

animasi yang dapat digunakan langsung, 

(3) lectora lebih cepat dari pada aplikasi 

web base karena tidak bergantung dengan 

koneksi atau jaringan, (4) terdapat 

sofware pendukung yang terinstal 

otomatis ketika menginstal aplikasi 

lectora, seperti flypaper, camtasia, atau 

snagit, (5) dapat digunakan untuk 

menggabungkan flash, video, gambar 

ataupun screen capture, (6) materi dasar-

dasar lectora menu-menu pada program 

lectora sperti chapter, section, page, lalu 

insert berbagai fasilitas dalam lectora 

(insert image, insert audio, animasi dan 

lain-lain), pemanfaatan fasilitas 

pembuatan soal atau kuis dan terakhir 

publish.  

Menurut Febrianto (2013) ada 

beberapa keuntungan lainnya 

menggunakan lectrora inspire sebagai 

berikut :  

1. Sistem pembelajaran lebih interaktif. 

2. Mampu mengombinasikan gambar, 

audio, video, dan animasi dalam satu 

kesatuan.  

3. Mampu memvisualisasikan materi 

abstrak. 

4. Media penyimpanan yang relatif 

mudah dan fleksibel. 

5. Mampu membawa objek besar dalam 

kelas.  

6. Menampilkan objek yang tidak bisa 

dijangkau oleh mata telanjang.  

Sedangkan menurut Mas‟ud (2012) 

lectora inspire mempunyai beberapa 

keunggulan dibanding authoring tool e-

learning lainnya, yaitu diantaranya :  

1. Lectora itu mudah, dapat 

dimanfaatkan guru atau siapapun yang 

belum (bahkan tidak) mahir 
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menggunakan bahasa pemprograman 

yang rumit.  

2. Lectora  itu multifungsi, dapat 

digunakan untuk membuat website, 

konten e-learning interaktif, dan 

presentasi produk atau profil 

perusahaan.  

3. Fitur-fitur yang disediakan lectora 

inspire sangat memudahkan pengguna 

pemula untuk membuat multimedia 

(audio dan video) pembelajaran.  

4. Template lectora cukup lengkap. 

5. Lectora inspire  menyediakan media 

library yang sangat membantu 

pengguna.  

6. Lectora sangat memungkinkan 

penggunanya untuk mengkonversi 

presentasi Microsoft Power Point ke 

konten e-learning. 

7. Lectora inspire menyediakan 8 tipe 

pertanyaan yang mudah diterapkan 

disertai skor diakhir evaluasi. 

 

Reaksi Reduksi dan Oksidasi 

Aas Saidah dan Michael Purba 

(2014) dalam bukunya menyatakan bahwa 

reaksi reduksi dan oksidasi berlangsung 

secara simultan (bersamaan), sehingga 

penamaan yang lebih tepat adalah reaksi 

reduksi-oksidasi. Reaksi redoks memiliki 

peranan penting bagi kehidupan manusia. 

Perkaratan besi, proses fotosintesi 

tumbuhan, respireasi, proses metabolisme 

dan pembakaran kayu merupakan 

beberapa contoh dari reaksi reduksi-

oksidasi yang terdapat sekitar.  

Pengertian oksidasi dan reduksi itu 

sendiri telah mengalami perkembangan. 

Pada awalnya, reaksi reduksi-oksidasi 

dikaitkan dengan pengikatan dan 

pelepasan oksigen, kemudian 

dikembangkan menjadi pelepasan dan 

penyerapan elektron dan perubahan 

bilangan oksidasi.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pengembagan (Research 

and Development). Dengan menggunakan 

kerangka ADDIE sebagai dasar dalam 

pengembangan. Prosedur pengembangan 

pada penelitian ini terdiri dari lima tahapan 

yaitu Analysis (analisis), Design 

(perencanaan), Development 

(pengembangan), Implementation 

(pelaksanaan) dan Evaluation (evaluasi).  

Subjek uji coba dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X MIPA SMAN 1 

Muaro Jambi.  

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media, ahli materi dan penilaian oleh 

guru dilihat dari komentar dan saran yang 

diberikan.  

Data kuantitatif yang diperoleh 

berupa penilaian terhadap pengembangan 

produk yang diperoleh dari angket respon 

siswa, dianalisis dan diolah secara 

deskriptif menjadi data interval 

menggunakan skala likert, dengan kriteria 

sebagai berikut :  
Pernyataan 

sikap 

Sangat 

baik 

Baik Sedang Tidak 

baik 

Sangat 

tidak 

baik 

Pernyataan 5 4 3 2 1 

  

Skor maksimal data penilaian bagi 

suatu unit analisis adalah jumlah item 

dalam skala penilaian dikalikan 5 diberi 

simbol 5k, sedangkan skor minimalnya 

adalah jumlah item dalam skala penilaian 

dikalikan 1 diberi simbol k. jadi, rentang 

skor teoritik skala penilaian adalah k-5k 

(Djaali dan Muljono, 2008) 

Deskriptor yang diberikan 

sebanyak 15 pertanyaan, sehingga secara 

teoritik akan memperoleh skor minimal 15 

dan maksimal 75 dimana interpretasi skor 

tersebut adalah sebagai berikut :  

Skor minimum : 1 x 15 (deskriptor yang 

dinilai) = 15  

Skor maksimal : 5 x 15 (deskriptor yang 

dinilai) = 75  

Kategori kriteria : 5 

Rentang nilai :            = 12 
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No. Skala il i  
i  

li i 

  64-75 Sangat baik 

  52-63 i  

  40-51 Sedang 

  28-39 Tidak baik 

  15-27 
Sangat ti  

i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan untuk menghitung 

presentase yang memberikan tanggapan 

sesuai dengan kriterian tertentu, yaitu 

dengan menggunakan rumus :  

  
 

         
        

       

Keterangan :  

K : Persentase kelayakan 

F : Jumlah keseluruhan jawaban responden 

N : Skor tertinggi dalam angket 

I : Jumlah pertanyaan dalam angket 

R : Jumlah responden  

 

Kemudian menentukan kategori 

respon atau tanggapan yang diberikan 

siswa dengan kriteria penskoran sebagai 

berikut :  
no Skala nilai (%) Kriteria 

1 81-100 Sangat baik / sangat menarik 

2 61-80 Baik / menarik 

3 41-60 Sedamg / cukup 

4 21-40 Tidak baik / tidak menarik 

5 0-20 Sangat tidak baik / sangat tidak 

menarik  

                                    (Riduwan , 2013) 

 

HASIL PENGEMBANGAN DAN 

PEMBAHASAN  

Pada penelitian pengembangan ini 

menggunakan kerangka ADDIE yang 

terdiri dari 5 tahap, yaitu :  

(1) Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini dapat diketahui dari 

wawancara dengan guru kimia dan 

penyebaran angket siswa. Berdasarkan 

data yang didapat dari angket kebutuhan 

sebagian siswa mengatakan masih 

kurangnya bahan ajar elektronik, materi 

reaksi redoks adalah salah satu materi 

yang tingkat kesulitannya tinggi jika 

dibandingkan dengan materi-materi lain 

yang ada di kelas X. 

SMA Negeri 1 Muaro Jambi telah 

menggunakan kurikulum 2013 dan guru 

sesekali menggunakan Ms. Power Point 

(PPT) dalam pembelajaran kimia. SMA 

Negeri 1 Muaro Jambi juga telah memiliki 

sarana dan prasarana pendukung 

Information Communication and 

Technology (ICT) yang memadai seperti 

laboratorium komputer, serta Liquid 

Crystal Display Projector (LCD 

Projector).  

(2) Desain (Design) 

Pada tahap ini bertujuan menyusun 

desain awal dengan membuat flowchart 

yang kemudian dikembangkan menjadi 

storyboard. Pada tahap desain ini, 

dilakukan evaluasi terhadap desain dan isi 

produk yang bertujuan perbaikan terhadap 

produk yang dikembangkan.  

(3) Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini pengembangan 

multimedia pembelajaran dibuat dengan 

menggunakan aplikasi lectora inspire 

yang kemudian divalidasi oleh tim ahli 

yaitu ahli materi dan ahli media. Validasi 

tim ahli dilakukan oleh dosen pendidikan 

kimia Universitas Jambi. Saran, masukan 

serta komentar yang diperoleh dari tim ahli 

kemudian digunakan untuk perbaikan 

pengembangan multimedia pembelajaran.  

Validasi oleh ahli materi dilakukan 

sebanyak dua kali, diperoleh hasil berupa 

komentar yang berisi penilaian bahwa 

media telah sesuai secara keseluruhan 

dengan nilai positif pada pengembangan.  

Berdasarkan penilaian oleh ahli 

materi terdapat beberapa saran yang 

diberikan seperti penambahan materi 

kimia pada sub bab perkembangan konsep 

reaksi redoks dan penggunaan kata dan 

kalimat masih ada yang harus disesuaikan 

dengan EYV (Gambar 1) 

Validasi oleh ahli media dilakukan 

sebanyak dua kali, diperoleh hasil berupa 

komentar yang berisi penilaian bahwa 
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media telah sesuai secara keseluruhan 

dengan nilai positif pada pengembangan. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli 

media terdapat beberapa saran yang 

diberikan seperti penambahan beberapa 

gambar yang berhubungan dengan setiap 

materi serta penambahan beberapa button 

pada media supaya bisa menghubungkan 

ke slide yang diinginkan (Gambar 2) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Kalimat dalam materi : (a) 

sebelum revisi dan (b) setelah revisi. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Gambar dan beberapa button : 

(a) sebelum revisi dan (b) setelah revisi. 

Produk yang telah divalidasi 

selanjutnya dinilai oleh guru. diperolehan 

mendapat hasil berupa komentar yang 

berisi penilaian bahwa media telah sesuai 

secara keseluruhan dengan nilai positif 

pada pengembangan.  

Berdasarkan penilaian oleh guru 

terdapat beberapa saran yang diberikan 

seperti pada bagian durasi transisi yang 

sangat lama untuk kehalaman selanjutnya. 

Saran dan komentar dari guru juga 

digunakan untuk perbaikan produk 

sebelum nantinya diujicobakan ke siswa.  
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(4) Implementasi (Implementation) 

Penyempurnaan terhadap 

pengembangan multimedia pembelajaran 

elektronik ini yang dikembangkan 

dilakukan dengan memperhatikan cacatan, 

saran, serta komentar dari validasi oleh 

ahli media dan ahli materi hingga didapat 

produk akhir dan siap diujicobakan. 

Ujicoba dilakukan sebatas pada kelompok 

kecil. Untuk mengetahui respon siswa 

terhadap pengembangan multimedia 

pembelajaran yang dikembangkan 

dilakukan melalui angket respon siswa.  

(5) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk 

melihat apakah media pembelajaran yang 

dibuat berhasil, sesuai dengan harapan 

awal atau tidak. Evaluasi dapat dilakukan 

di setiap tahap pengembangan. Evaluasi 

terakhir ini untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penggunaan media pembelajara 

yang telah dinyatakan layak oleh tim ahli. 

Evaluasi ini merupakan evaluasi formatif, 

karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. 

Setelah tahap implementasi di lakukan uji 

coba produk, penulis memperoleh data 

berupa angket.  

Dari data angket tanggapan 

responden sebagian besar siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi 

memberikan respon yang sangat baik 

terhadap pengembengan multimedia 

pembelajaran. Kesesuaian media dalam 

pembelajaran serta kemenarikan materi 

yang disajikan mampu membuat siswa 

tertarik dalam mempelajari materi 

pembelajaran yang dimediakan dan dapat 

membantu siswa menjadi lebih mudah 

dalam memahami materi reaksi redoks 

serta dapat melatih kemampuan berfikir 

mereka.  

 

Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari pengisian angket kebutuhan, validasi 

ahli media, ahli materi, verifikasi oleh 

guru, dan respon siswa. Data angket yang 

diisi kemudian dianalisis. Skor yang 

diperoleh kemudian diklasifikasikan 

menggunakan rerata untuk melihat 

kesesuaian media dalam pembelajaran 

serta kemenarikan materi yang disajikan 

sehingga mampu membuat siswa tertarik 

dalam mempelajari materi pembelajaran 

yang dimediakan. Selain itu diharapkan 

juga dapat membantu siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi 

pembelajaran serta dapat melatih 

kemampuan berfikir kreatif. 

 

Angket Kebutuhan  

Angket kebutuhan digunakan untuk 

mengumpulkan data analisis kebutuhan, 

katakteristik siswa, analisis tujuan, analisis 

materi dan teknologi. Analisis data untuk 

angket kebutuhan dilakukan dengan 

menggunakan rating scale menggunakan 

rumus sebagai berikut : „ 

  
                     

          
        

Keterangan : 

P = Angka Persentase 

 

Angket Validasi Materi, Validasi Media 

dan Penilaian Guru 

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli dan guru didasarkan pada rerata skor 

jawaban. Rerata skor diperoleh 

berdasarkan dari kesimpulan saran dan 

komentar. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada pengembangan multimedia 

pembelajaran ini dikategorikan “sangat 

baik” karena berada pada interval lebih 

dari 64-75.  

 

Angket Respon Siswa 

Dari hasil angket respon siswa 

diperoleh jumlah skor jawaban seluruh 
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responden (10 orang) untuk seluruh butir 

(15 butir)  adalah 670.  

Persentase respon siswa :  

  
   

           
        

               = 93, 06 % 

Apabila nilai 93,06% 

diinterpretasikan, maka termasuk kriteria 

“Sangat Baik” karena termasuk dalam 

kelas 81%-100%. Tanggapan siswa 

terhadap pengembangan multimedia 

pembelajaran yang ditampilkan juga 

sangat baik.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengembangan multimedia 

pembelajaran ini dikembangkan 

dengan menggunakan model desain 

pengembangan ADDIE, dengan 

tahapan: (1) Analisis meliputi analisis 

kebutuhan, karakteristik siswa, tujuan, 

materi, dan teknologi pendidikan, (2) 

Desain meliputi spesifikasi media, 

struktur materi, pembuatan   flowchart   

dan   storyboard. Pada multimedia 

pembelajaran ini memuat gambar, 

video, serta animasi yang mampu 

menjelaskan hal-hal yang abstrak dari 

materi reaksi reduksi dan oksidasi. (3)   

Pengembangan   meliputi pembuatan  

produk  yang  kemudian  divalidasi  

oleh  tim  ahli materi dan validasi 
media dengan beberapa saran dari 

ahli, salah satunya yaitu pada bagian 

materi di bagian kompetensi dasar dan 

tujuan dimana harus mengikuti 

kurikulum 2013 yang berada di 

sekolah, selanjutnya materi pada 

pembagian perkembangan konsep 

reaksi reduk dan oksidasi videonya 

harus dalam bahasa Indonesia supaya 

siswa mudah memahaminya dan 

Kemudian penilaian oleh guru, dari 

hasil validasi materi, validasi media 

dan guru menyatakan bahwa “produk 

sudah baik, dan layak untuk 

diujicobakan di lapangan tanpa 

revisi”.  (4) Implementasi, pada tahap 

ini dilakukan ujicoba kelompok kecil, 

dan (5) Evaluasi, yang bisa dilakukan 

pada tiap tahapan. 

2. Berdasarkan dengan beberapa kali 

validasi yaitu validasi ahli media dan 

ahli  materi dinyatakan bahwa 

“Produk sudah baik, dan layak untuk 

di ujicobakan di lapangan tanpa 

revisi”  

3. Berdasarkan penelitian dikatahui respon 

siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 

Muaro Jambi dan respon guru mata 

pelajaran kimia di SMA Negeri 1 

Muaro Jambi terhadap bahan ajar 

multimedia pembelajaran pada meteri 

reaksi redoks dengan masing-masing 

persentase oleh siswa 93,06 % (sangat 

baik) yang menyatakan bahwa siswa 

memberikan respon sangat positif 

terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. 
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