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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mempermudah setiap orang mengakses 

apapun yang ingin ia dapatkan. 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 pembelajaran 

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 3D Pageflip pada materi Pendudukan 

Jepang di Indonesia di kelas XI IIS SMA 4 Kota 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 

dan kelompok besar. 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 pada kelompok kecil  diperoleh persentase 93,06% (sangat baik) 

sedangkan hasil respon siswa pada kelompok besar diperoleh persentase 95,75% (sangat baik). 

Berdasarkan  proses  pengembangan dapat disimpulkan  bahwa  pengembangan multimedia 

pembelajaran ini sangat baik digunakan dalam pembelajaran materi Pendudukan Jepang di 

Indonesia  

Kata kunci : Media Pembelajaran, 3d Pageflip, Pendudukan Jepang di Indonesia 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi sekarang ini, 

pendidikan mengalami perkembangan 

seiring  dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 

Berbagai teknologi dan aplikasi lainnya 
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juga telah dikembangkan untuk 

mempermudah aktivitas kehidupan 

manusia dan kegiatan belajar mengajar di 

dalam dunia pendidikan. Adanya 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi membawa dampak yang besar 

pada berbagai aspek termasuk dalam 

pendidikan atau proses pembelajaran. Pada 

proses pembelajaran, komputer telah 

dilibatkan sebagai sarana pembelajaran 

yang memiliki peran sebagai media 

pembantu atau penunjang dalam  proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan 

teknologi (seperti software yang telah  

banyak diciptakan) untuk memudahkan 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran 

(Sanaky, 2009).  

Kemajuan IPTEK mempunyai 

peran yang penting dalam kemajuan 

pendidikan  di Indonesia, dengan 

menggunakan IPTEK proses pendidikan 

dapat berlangsung lebih efisien meskipun 

tanpa pertemuan secara langsung antara 

peserta didik  dengan pendidik. 

Penggunaan IPTEK dalam pendidikan 

membuat peserta didik  bisa lebih mandiri 

dan berkembang, tetapi masih tetap perlu 

adanya pertemuan  langsung dengan 

pendidik untuk mendiskusikan bahan ajar. 

Bahan ajar adalah seperangkat 

sarana atau alat pembelajaran, metode, 

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang didesain secara sistematis dan 

menarik dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan (Lestari, 2014).  

Menurut bentuknya bahan ajar 

dibedakan kedalam empat macam 

diantaranya bahan ajar cetak, bahan ajar 

dengar, bahan ajar pandang dengar, dan 

bahan ajar interaktif. Salah satu bahan ajar 

yang sering digunakan di Sekolah 

Menengah Atas yaitu multimedia 

pembelajaran. Salah satu keuntungan 

menggunakan multimedia pembelajaran 

dalam proses pembelajaran adalah 

memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sedangkan bagi siswa dapat  

digunakan  secara  mandiri  dalam  

memahami  dan  menjalankan  suatu tugas. 

Multimedia pembelajaran 

merupakan lembar kegiatan yang berisi 

informasi dan instruksi dari guru kepada 

siswa agar siswa dapat mengerjakan 

sendiri suatu aktivitas belajar, melalui 

praktik atau penerapan hasil belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Dahar, 

2006). multimedia pembelajaran yang 

dibuat sendiri oleh guru memiliki banyak 

keuntungan diantaranya dapat dibuat lebih 

menarik, multimedia pembelajaran juga 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran dan dibuat sesuai dengan 

keinginan siswa untuk dapat menciptakan 

pembelajaran yang aktif. Terciptanya 

pembelajaran yang aktif, siswa dapat 

menemukan sendiri cara yang tepat untuk 

membangun konsep. Multimedia 

pembelajaran bisa mengarahkan siswa 

untuk berpikir tingkat tinggi yaitu 

keterampilan berpikir kreatif yang mana 

berpikir kreatif merupakan salah satu jenis 

dari keterampilan metakognisi.  

Kurikulum 2013 siswa dituntut 

untuk memahami, menerapkan, dan 

menjelaskan pengetahuan metakognisi 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya dan humaniora. Menurut teori 

metakognition bahwa siswa yang belajar 

memiliki keterampilan tertentu untuk 

mengatur dan mengontrol apa yang 

dipelajarinya. Keterampilan ini berbeda 

antara individu yang satu dengan individu 

yang lain sesuai dengan kemampuan 

proses berpikirnya. Keempat jenis 

keterampilan yaitu pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Keterampilan berpikir 

kreatif yakni keterampilan seseorang 

dalam menggunakan proses berpikirnya 

untuk menghasilkan ide baru, konstruktif, 

dan baik berdasarkan konsep-konsep, 

prinsip-prinsip yang rasional, maupun 

persepsi dan intuisi. 

Berdasarkan hasil analisis beberapa 

multimedia pembelajaran yang digunakan 
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sekolah di Kota Jambi menunjukkan 

bahwa multimedia pembelajaran belum 

banyak guru yang menggunakan 

multimedia pembelajaran. Di karena guru 

masih belum paham tentang multimedia 

pembelajaran dan cara menggunakannya 

seperti apa. Ada beberapa sekolah gurunya 

sudah memakai multimedia pembelajaran 

tetapi  belum bisa mengarahkan siswa 

untuk dapat berpikir dengan metakognisi, 

multimedia pembelajaran yang digunakan 

hanya sebatas pemecahan masalah belum 

bisa mengarahkan siswa untuk berpikir 

kreatif, bahasa yang digunakan bahasa 

yang kaku dan tampilan yang kurang 

menarik salah satunya pada materi 

pendudukan Jepang di Indonesia. Pada 

materi tersebut telah memuat materi, 

contoh soal, dan latihan soal yang lengkap 

akan tetapi multimedia pembelajaran 

tersebut belum dapat  membuat siswa 

untuk dapat mengkonstruksi 

pemahamannya sendiri tentang konsep 

dari materi pendudukan Jepang di 

Indonesia . 

Berdasakan hasil wawancara 

dengan salah satu guru pelajaran sejarah di 

SMA 4 Kota 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 

pendudukan Jepang di Indonesia. Padahal 

jika dilihat dari sarana dan prasarana 

sekolah cukup unutk mengembangkan 

bahan ajar elektronik. Terdapat juga suatu 

masalah yaitu media pembelajaran yang 

berada di sekolah terutama pelajaran 

sejarah masih sangat kurang yang mana 

sering di gunakan di sekolah yaitu media 

cetak sedangkan seperti multimedia 

pembelajaran menggunakan laptop, 

infokus, hp, dll masih kurang, maka dari 

itu sekolah membutuhkan multimedia 

pembelajaran yang menarik supaya siswa 

lebih aktif dan kreatif dalam pelajaran 

sejarah yang mana tidak membuat siswa 

bosan pada materi pelajaran sejarah.   

Sementara itu berdasarkan hasil 

penyebaran angket kepada siswa dikelas 

XI IIS SMA 4 Kota Jambi, dalam 

pembelajaran sejarah pada umumnya 

siswa mendapat pengetahuan dari 

penjelasan guru dan masih berpatokan 

pada sumber belajar buku paket. 

Selanjutnya diperoleh juga bahwa siswa 

menilai materi sejarah merupakan materi 

yang sangat membonsankan dan sulit 

untuk dipahami. Pendudukan Jepang di 

Indonesia sebagai contoh materi yang 

dianggap sulit dipahami oleh siswa hal ini 

terlihat dari 56,67% siswa beranggapan 

materi ini sulit. 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 

untuk memahami materi sejarah. 

Kemudian 100 % siswa merespon baik 

akan adanya suatu pengembangan 

multimedia pembelajaran pada materi 

sejarah khususnya materi pendudukan 

Jepang di Indonesia. Pada angket tersebut 

siswa berharap dalam proses  

pembelajaran untuk bahan ajar tersebut 

dibuat suatu media yang semenarik 

mungkin.  

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 (Asyhar, 2012). Salah satu 

multimedia yang efesien dan efeltif dalam 

proses belajar mengajar adalah 

multimedia. Multimedia merupakan media 

yang melibatkan beberapa jenis media dan 
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peralatan secara terintegrasi dalam suatu 

proses atau kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran multimedia 

melibatkan indera penglihatan dan 

pendengaran melalui media teks, visual 

diam, visual gerak dan audio serta 

interaktif berbasis komputer dan teknologi 

komunikasi dan informasi (Asyhar, 2012). 

Pengembangan multimedia yang nantinya 

diharapkan akan menunjukkan 

pembelajaran yang efektif dan siswa akan 

lebih mudah untuk memahami materi 

khususnya materi Pendudukan Jepang di 

Indonesia. Bahan ajar ini nantinya akan 

dioperasikan dengan menggunakan 

softwere 3D Pageflip Profesiona. 

Software 3D Pageflip Profesional 

merupakan program unggulan yang khusus 

digunakan untuk menampilkan materi 

dalam bentuk buku elektronik yang 

biasanya dilengkapi dengan audio, 

gambar, animasi bergerak dan video yang 

lebih menarik dari pada Ms.Power point 

dan program pengembangan lainnya. 

Bahan ajar menggunakan 3D Pageflip 

Profesional ini tidak hanya dapat 

dioperasikan melalui laptop saja, namun 

juga melalui Smartphone, Tablet dan 

Gadget dengan merubah format file atau 

exe menjadi 3d Pageflip, sehingga 

dimanapun dan kapanpun siswa dapat 

belajar secara mandiri. Smartphone, tablet 

apa saja bisa memakai 3d pageflip 

professional tetapi harus mendwonload 

terdahulu aplikasi 3d pageflip reader yang 

mana hasil media yang kita buat bisa kita 

gunakan di smartphone atau pun tablet dan 

gadget. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran 3D Pageflip 

Materi Pendudukan Jepang di 

Indonesia untuk Siswa Kelas XI IIS 

SMA 4 Kota Jambi”. 
 

 

 

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,2014) 

 

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 fungsi afektif 

Media  pembelajaran   dapat   

mengunggah   perasaan,   emosi   dan 

tingkat penerimaan atau penolakan 

peserta didik terhadap sesuatu 

sehingga   akan   menimbulkan   sikap   

dan   minat   peserta   didik terhadap 

materi pembelajaran.  Sama halnya 

dengan fungsi atensi, fungsi afektif 

berkaitan dengan psikologis siswa. 

Yang terpenting bagi seorang guru 

ialah mampu menyiapkan media yang 

mampu membangkitkan   minat   dan   

membentuk   sikap   siswa   terhadap 

stimulus yang diberikan. 
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2. Media sebagai fungsi prsikomotorik 

Psikomotorik berhubungan dengan 

keterampilan yang bersifat fisik atau  

tampilan  pada  seseorang.  Guru  

diharapkan  dapat melaksanakan  

pembelajaran  yang  tidak  ditekankan  

pada kemampuan kognitif semata-

mata tetapi juga dapat memanfaatkan 

media sesuai keterampilan yang 

diharapkan pada para siswa. 

3. Media sebagai fungsi motivasi 

Media pembelajaran dapat 

membangkitkan motivasi belajar 

peserta didil, sebabpenggunaan media 

pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan memusatkan  perhatian  peserta  

didik. Guru dapat mendorong peserta 

didiknya dengan cara membangkitkan 

minat belajarnya dengan cara 

memberika atau menimbulkan 

harapan. 

 

Pembagian Media Pembelajaran  

Beberapa media yang sering 

digunakan dalam pembelajaran adalah 

media audio, media visual, dan 

multimedia.  

1. Media audio 

Ciri utama dari media ini adaah pesan 

yang disalurkan melalui media audio 

dituangkan dalam lambang-lambang  

auditif, baik verbal (bahasa lisan/kata-

kata) maupun gumam musik dan lain-

lain. Beberapa jenis-jenis media audio 

yaitu, phonograph  (gramaphone),  

open reel  tapes, cassette tapes, 

compact disk, radio, handphone atau 

alat pendengar lain yang sering 

digunakan dalam laboratorium bahasa. 

2. Media visual  

Media   visual   adalah   media   yang   

melibatkan   indera   penglihatan. 

Terdapat dua jenis pesan yang 

disampaikan melalui media visual, 

yakni pesan  verbal  dan  nonverbal.  

Beberapa  media  visual  yang  

digunakan dalam pembelajaran  

contohnya,  gambar,  foto, grafik,  

diagram,  poster dan beberapa media 

grafis lainnya. 

3. Media multimedia  

Multimedia  adalah  media  

pembelajaran  yang tidak hanya  

melibatkan indera penglihatan saja 

atau pendengaran saja. Akan tetapi, 

multimedia dapat dalam pembelajaran 

dapat dimengerti dan melibatkan 

indera penglihatan,  pendengaran,  

peraba  dan  beberapa  organ  tubuh  

selama proses pembelajaran. Yang 

termasuk dalam kategori multimedia 

adalah komputer. Komputer   

termasuk   dalam   multimedia   

karena   menurut Arsyad  komputer 

mampu melibatkan berbagai indera 

dan organ tubuh eperti   telinga,   

mata,   dan   tangan   yang   dengan   

keterlibatan   ini dimungkinkan  

informasi  atau  pesannya  mudah  

dimengerti  (Munadi,2008). 

 

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 

alat pengontrol yang dikehendaki untuk 

proses selanjutnya (Daryanto, 2016) 

 

 

 



Pengembangan Multimedia Pembelajaran  Page 6 
 

 

 

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.  

 

Software 3D Pageflip Professional 

Software 3D PageFlip 

Professional adalah aplikasi flash flipbook 

yang dapat digunakan untuk mengubah file 

PDF, Word, PowerPoint, dan Excel ke 

bentuk flipbooks. Dengan software flash 

flipbook, kita dapat membuat majalah, 

katalog, e-brosur, eBook atau e-surat kabar 

menakjubkan berbentuk 3D. Dengan kata 

lain dengan software ini kita dapat 

membuat majalah online atau epaper 

dengan cara menjadikan file flash lalu 

embed ke page html halaman web atau 

blog. 

Menurut official 3D PageFlip 

Professional (2017)  merupakan  software 

aplikasi yang digunakan  untuk membuat 

e-Book, Majalah digital, e-paper dll.3D 

PageFlip Professional  merupakan  jenis 

perangkat lunak profesi halaman flip untuk 

mengkonversi File PDF ke halaman-balik 

publikasi. Tiapdigital halaman PDF yang 

di hasilkan  bisa di flip (bolak-balik) 

seperti buku yang sesungguhnya. Dengan 

software 3D PageFlip Professional  dapat 

di tambahkanvideo, gambar, audio, 

hyperlink dan objek multimedia. 

Penggunaan software 3D  Pageflip 

Professional sangat mudah bagi siapa aja 

untuk membuat Flash 3D yang realistis 

membalik halaman buku tanpa 

keterampilan pemrograman. Cukup 

dengan 3 langkah mengimpor PDF / 

gambar / FLV, menyesuaikan gaya dan 

penerbitan, kita dapat mengkonversi PDF 

ke Flashpublikasi berbasis digital dengan 

antar muka pengguna yang intuitif.Adapun 

kelebihan yang dimiliki oleh 3D PageFlip 

Profesional : 

1. Dapat mengkonversi Adobe Acrobat 

PDF dan Gambar menjadi bentuk 

buku dalam ruang 3D. 

2. Tidak harus memiliki keahlian 

mendesain 3D. 

3. Dapat publikasikan di website pribadi 

atau menanamkan dalam blog. 

4. Dapat di kirim kepada orang lain 

dengan menggunakan format Zip 

"HTML". 

5. Di dalam 3D PageFlip Profesional 

telah terdapat flash. 

(Anonim, 2017) 

 

Pendudukan Jepang di Indonesia 

Masa pendudukan Jepang di 

Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan 

berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 

seiring dengan proklamasi kemerdekaan 

Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta 

atas nama bangsa Indonesia. System 

pemerintahan Jepang yang diterapkan 

diIndonesia adalah Jepang menegakan 

pemerintahan militer yang diperintah oleh 

angkatan darat dan angkatan laut. 

Organisasi dan perkumpulan yang 

didirikan Jepang diantaranya adalah: 

Gerakan Tiga A, Putera, Jawa Hokokai, 

MIAI dan masyumi. 

Pada masa kedudukan jepang di 

indonesia hingga menjelang kemerdekaan 

banyak menggunakan usaha-usaha 

javascript:void(0);
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No Jumlah  

 

 

Klasifikasi Validasi 
 ˃ 4,2 − 5,0 Sangat Baik (SB) 
 ˃ 3,4 − 4,2 Baik  
 ˃ 2,6 − 3,4 Kurang Baik (KB) 
 ˃ 1,8 − 2,6 Tidak Baik (TB) 
 1,0 − 1,8 Sangat Tidak Baik (STB) 

 

propaganda, bentukan organisasi-

organisasi, misalnya organisasi sosial, 

diantaranya gerakan 3A, putera, jawa 

hokokai, dan MIAI, selain itu ada juga 

bentukan organisasi Militer diantaraya 

heiho, dan PETA. 

Jepang menyadari perlunya 

bantuan pemduduk setempat dalam 

rangka mempertahankan kedudukannya 

dikawasn Asia. Pada bulan april 1943, 

pemerintahan militer Jeapang secara 

inisiatif  mulai mengorganisir barisan 

pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi 

militer maupun militer. Tujuan Jepang 

adalah untu mendidik dan melatih para 

pemuda agar mampu mempertahankan 

tanah air Indonesia dari serangan pasukan 

sekutu. Berbagai barisan pemuda yang 

berbentuk semi militer antara laian 

Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. 

 

 

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 XI IIS SMA 4 Kota 

Jambi.  

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media, ahli materi, dan penilaian oleh 

guru didasarkan pada rerata skor jawaban. 

Untuk klasifikasi berdasarkan 

rerata skor jawaban : rerata skor minimal = 

1, rerata skor maksimal = 5, kelas interval 

= 5, jarak kelas interval = (skor maksimal 

– skor minimal) dibagi kelas interval = (5 

– 1) 5 = 0,8.  

 

Tabel 1. Klasifikasi berdasarkan rerata 

skor jawaban  

 

 

 

 

 

 

 

                                  (Widoyoko, 2012) 

 

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 :  

Tabel 2. Kriteria persentase 
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 
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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 media dilakukan 

sebanyak dua kali, dengan perolehan rerata 

skor jawaban akhir 4,8 atau 

diklasifikasikan “sangat baik”. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli media 

terdapat beberapa saran yang diberikan 

gambar dan tulisan diperbesarkan agar 

terlihat jelas (Gambar 1). 

Validasi oleh ahli materi dilakukan 

sebanyak satu kali, dengan perolehan 

rerata skor jawaban akhir 4,6 atau 

diklasifikasikan “sangat baik”. 

Berdasarkan penilaian oleh ahli materi 

terdapat beberapa saran yang diberikan 

adalah penggunaan kalimat lebih 

diefektifkan lagi, agar kalimat yang 

digunakan dapat dengan mudah dipahami 

oleh siswa untuk memahami multimedia 

pembelajaran.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 1. Gambar dan tulisan dalam 

media  : (a) sebelum revisi dan (b) setelah 

revisi. 
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 2. Kalimat pada materi : (a) 

sebelum revisi dan (b) setelah revisi. 

Produk yang telah divalidasi 

selanjutnya dinilai oleh guru. Perolehan 

rerata skor jawaban dari angket penilaian 

guru sebesar 4,3 atau berada pada 

klasifikasi “sangat baik”. Saran dan 

komentar guru juga digunakan untuk 

perbaikan produk sebelum nantinya 

diujicobakan ke siswa.  

(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 dan kelompok besar. 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 pembelajaran 

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 XI 

IIS SMA 4 Kota 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 Pendudukan Jepang di Indonesia 

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 kemudia dianalisis. Skor yang 
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diperoleh kemudian diklasifikasikan 

menggunakan rerata untuk melihat 

kesesuaian media dalam pembelajaran 

serta kemenarikan materi yang disajikan 

sehingga mampu membuat siswa tertarik 

dalam memperlajari materi pembelajaran 

yang dimediakan. Selain itu diharapkan 

juga dapat membantu siswa menjadi lebih 

mudah dalam memahami materi 

pembelajaran. 

 

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 Media  

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli media didasarkan pada rerata skor 

jawaban. Rerata skor diperoleh dengan 

cara jumlah skor dibagi jumlah butir. 

Berikut ini hasil data validasi oleh ahli 

media :  

Tabel 3. Analisis validasi ahli media  

Validasi Jumlah Rerata Kategori 

Media 72 4,8 Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa pengembangan 

multimedia pembelajaran ini dikategorikan 

“sangat baik” dengan skor 72. Dari jumlah 

skor dapat juga dicari rerata validasi 

media. Rerata validasi media adalah 

jumlah skor dibagi dengan jumlah soal, 

maka rerata skornya 4,8 dengan kategori 

“sangat baik” karena berada pada interval 

lebih dari 4,2 – 5,0.  

Angket Validasi Materi  

Penentuan klasifikasi validasi oleh 

ahli materi didasarkan pada rerata skor 

jawaban. Rerata skor diperoleh dengan 

cara jumlah skor dibagi jumlah butir. 

Berikut ini hasil data validasi oleh ahli 

materi :  

Tabel 4. Analisis validasi ahli materi 

Validasi Jumlah Rerata Kategori 

Materi 70 4,6 Sangat Baik 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa pengembangan 

multimedia pembelajaran ini untuk 

validasi materi dikategorikan “sangat 

baik” dengan skor 70. Dari jumlah skor 

dapat juga dicari rerata validasi materi. 

Rerata validasi materi adalah jumlah skor 

dibagi dengan jumlah soal, maka rerata 

skornya 4,6 dengan kategori “sangat baik” 

karena berada pada interval lebih dari 4,2 

– 5,0. 

 

Angket Penilaian Guru 

Dari hasil penilaian guru 

menunjukkan bahwa pengembangan 

multimedia pembelajaran pada materi 

Pendudukan Jepang di Indonesia ini 

dikategorikan “sangat baik” dengan skor 

74. Dari jumlah skor dapat juga dicari 

rerata penilaian guru. Rerata penilaian 

guru adalah jumlah skor dibagi dengan 

jumlah soal, maka rerata skornya 4,3 

dengan kategori “sangat baik” karena 

berada pada interval lebih dari 4,2 – 5,0.  

 

Angket Respon Siswa 

Dari hasil angket respon siswa 

pada kelompok kecil diperoleh jumlah 

skor jawaban seluruh responden (10 orang) 

untuk seluruh butir (15 butir)  adalah 670.  

Persentase respon siswa :  
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               = 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.  

Sedangkan Dari hasil angket 

respon siswa pada kelompok besar 

diperoleh jumlah skor jawaban seluruh 

responden (22 orang) untuk seluruh butir 

(15 butir)  adalah 670.  

Persentase respon siswa :  

  
     

     
        

                   = 95, 75 % 

Apabila nilai 95,75% 

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 bagian latar belakang jepang 

menguasai indonesia di tambahan 

gambar 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 penelitian dikatahui respon 

siswa kelas XI IIS SMA Negeri 4 Kota 

Jambi dan respon guru mata pelajaran 

sejarah di SMA Negeri 4 Kota Jambi 

terhadap bahan ajar multimedia 

pembelajaran pada pendudukan Jepang 

di Indonesia dengan masing-masing 

persentase oleh siswa yang mana pada 

kelompok kecil yaitu  93,06 % (sangat 

baik) sedangkan pada kelompok besar 

yaitu 95,75% yang menyatakan bahwa 

siswa memberikan respon sangat positif 

terhadap bahan ajar yang dikembangkan. 
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