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MOTTO

سى
َ سى لَ ُكمْ خَيرْ َو ُه َْو شَيئًا تَك َر ُهوا أَنْ َو
َ أَنْ َو
َ ع
َ ع
َللاُ لَ ُكمْ شَرْ َو ُه َْو شَيئًا ت ُ ِحبُّوا
ّْ ون ال َوأَنتُمْ يَعلَ ُْم َو
َْ تَعلَ ُم
“. . Tetapi boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh Jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak
baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak
mengetahui”. (Al Baqarah, 216).
(Al-Quran dan terjemahan, CV Penerbit Diponegoro,
Bandung. hlm : 26)
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: Pengembangan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan
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Madrasah Tsanawiyah
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran

berbasis adobe flash professional CS6 pada pokok bahasan zat dan klasifikasinya
yang berguna untuk mengetahui kelayakan, praktikalitas dan efektifitas media
pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional Cs6 pada materi IPA di MTs
Nurul Ma’arif. Media pembelejaran yang dibuat dilakukanpenilaian oleh beberapa
ahli yaitu : ahli media, ahli materi, ahli bahasa, guru pengampu dan siswa. Hal ini
dibuktikan dengan hasil analisis data yang diperoleh dari sejumlah responden.
Untuk validitas media yang didapatkan dari ahli media, ahli materi dan ahli bahasa
memperoleh persentase rata-rata sebesar 90,33% dengan kriteria sangat valid,
praktikalitas media yang didapatkan dari tanggapan dosen dan siswa memperolah
persentase rata-rata sebesar 97% dengan kriteria sangat praktis, dan untuk
efektivitas media yang didapatkan dari peningkatan hasil belajar siswa memperoleh
persentase keefektifan sebesar 0,62% dengan kriteria sedang. Jadi dari hasil data
yang diperoleh, produk ini memenuhi ketiga kriteria valid menurut para ahli,
praktis, dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa
media pembelajaran berbasis adobe flash professional CS6 ini layak digunakan
dalam pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri,
berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan
masyarakat (UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003).
Di zaman milenial saat ini pemanfaatan teknologi informasi sangatlah
berkembang, tidak hanya dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemanfaatan teknologi
informasi dalam bidang pendidikanpun sudah sangat berkembang dengan pesat.
Guna meningkatkan kualitas pendidikan, cara konvensional seperti menulis catatan
materi mata pelajaran serta belajar dari satu buku pelajaran yang ditentukan sekolah
saja tidak cukup. Murid zaman sekarang sudah jauh berbeda dibanding dengan 10
tahun yang lalu.
Para murid menjadi lebih kritis karena mereka telah mengenal teknologi
lebih dini. Hal ini perlu menjadi pertimbangan guru saat mengejar, di zaman
sekarang sistem pembelajaran berbasis multimedia menjadi solusi untuk
mengimbangi perkembangan zaman. Sistem pembelajaran berbasis multimedia
mengandung banyak konten yang cukup kompleks baik dari penggunaan teks,
suara, gambar, dan video yang akan lebih menarik minat belajar murid.
Hal ini perlu dicatat oleh para guru dan pengajar, mereka harus mengubah
mindset mereka agar segera memanfaatkan teknologi baru untuk menyampaikan
materi dengan lebih efektif. Kini saatnya guru dan teknologi berkolaborasi, Begitu
banyak sumber belajar, begitu banyak cara untuk membuat kegiatan pembelajaran
menjadi lebih menarik.
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Realitanya saat ini, banyak sekolah yang jarang mendapat informasi dan
akses pengembangan media pembelajaran berbasis komputer yang saat ini sudah
populer di sekolah daerah perkotaan. Madrasah Tsanawiyah Nurul Ma’arif
merupakan salah satu sekolah swasta yang tergolong baru, sekolah ini terletak di Jl.
Buper Km. 03 Desa Tangkit, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi.
Dari hasil Observasi dan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran IPA
pada Rabu (13/3) dan Kamis (14/3) 2019 , diketahui bahwa sekolah ini memiliki 4
lokal, yang mana terdiri dari 1 kelas VII, 2 kelas VIII, dan 1 kelas IX dengan ratarata jumlah peserta didik 30 orang setiap kelas.Mata pelajaran IPA merupakan mata
pelajaran yang agak sulit untuk dipahami peserta didik yang terkadang memerlukan
praktik dalam pembelajarannya. karena masih tergolong baru, wajar saja sekolah
ini masih terbatas dengan perlengkapan praktiknya. Meski demikian, guru tidak
lantas menyerah dengan segala keterbatasan yang ada. Terkadang guru pengampu
membuat media pembelajaran menggunakan Microsoft Power Point dan harus
membuat alat praktik sederhana utuk menutupi kekurangan alat peraga yang ada
disekolah.
Menurut Unaisah (2018), Pembuatan media pembelajaran interaktif
berbasis komputer dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dengan berbagai
software. Misalnya Java Script, PHP, Microsoft Power Point, Adobe Premier dan
Adobe Flash. Kelima software ini pun memiliki beberapa kelemahan dan
keunggulan masing-masing. Namun, software yang lebih efektif digunakan untuk
pembuatan media pembelajaran interaktif ialah Adobe Flash . hal ini dikarenakan
Adobe Flash mampu menghasilkan presentasi, CD interaktif, maupun CD
pembelajaran yang berupa video, teks, gambar, desain, audio, soal evaluasi
interaktif, dan animasi. Pada penelitian pengembangan media pembelajaran
berbasis Adobe Flash ini penulis berharap dengan menggunakan media ini akan
meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dan media ini layak
digunakan guru sebagai media pembelajaran.

3

Berdasarkan paparan diatas penulis bermaksud ingin membuat penelitian
berupa pengembangan media pembelajaran dengan judul : ” Pengembangan
Media Pembelajaran IPA Berbasis Adobe Flash Professional CS6 untuk
Madrasah Tsanawiyah
B. Identifikasi Masalah
Berdaasarkan latar belakang diatas, dapat diambil bebrapa masalah
sebagai berikut :
1. Pada umumnya guru menggunakan metode yang digunakan ceramah dan
diskusi berupa tanya jawab menggunakan Power Point dan Soft File dalam
pembelajaran, namun kurang maksimal.
2. Cara konvensional seperti menulis catatan materi mata pelajaran serta
belajar dari satu buku pelajaran yang ditentukan sekolah saja tidak cukup,
hal ini terkadang membuat peserta didik kurang antusias.
3. Belum ada pengembangan media pembelajaran berbasis Adobe Flash
Professional Cs6 dalam pembelajaran di Sekolah ini.

C. Pembatasan Masalah
Permasalahan dibatasi hanya pada pengembangan media pembelajaran
berbasis Adobe Flash Professional Cs6 pada materi Fisika MTs adalah sebagai
berikut :
1. Pengembangan media ini hanya sebatas pada uji kecil atau uji coba
pemakaian dan kelayakannya.
2. Pengembangan ini juga hanya sebatas pada pokok bahasan Zat dan
Karakteristiknya.
3. Pengembangan Media Pembelajaran ini dilakukan di MTs Nurul Ma’arif
Desa Tangkit.
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D. Rumusan Masalah
Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan beberapa rumusan
masalah dari penelitian ini, diantaranya adalah :
1. Bagaimana desain media pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional
Cs6 untuk pembelajaran IPA di MTs Nurul Ma’arif?
2. Bagaimana kelayakan, praktikalitas dan efektifitas media pembelajaran
berbasis Adobe Flash Professional Cs6 pada materi IPA di MTs Nurul
Ma’arif?

E. Tujuan Pengembangan
Adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini, yaitu :
1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash Professional
Cs6 untuk pembelajaran IPA di MTs Nurul Ma’arif
2. Mengetahui kelayakan, praktikalitas dan efektifitas media pembelajaran
berbasis Adobe Flash Professional Cs6 pada materi IPA di di MTs Nurul
Ma’arif.

F. Manfaat Pengembangan
Adapun manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah sebagai
berikut :
1. Pengembangan

media

ini

dimaksudkan

untuk

mengembangkan,

meningkatkan dan perbaikan pada media pembelajaran yang berbasis
Adobe Flash Professional Cs6 lainnya.
2. Menjadi referensi bagi guru untuk menggunakan media pembantu dalam
proses pembelajaran.
3. Menjadi referensi bagi Mahasiswa UIN Jambi maupun yang lainnya dan
dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
4. Meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran Fisika dengan
menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik.
5. Penelitian ini memberikan ilmu baru bagi peneliti terkait pengembangan
media berbasis Adobe Flash Professional Cs6 dalam proses pembelajaran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Konsep Pengembangan Media Pembelajaran
1. Media Pembelajaran
Kata media berasal dari Bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari
kata “medium”, yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara
atau pengantar pesan dari si pengirim (komunikator atau sumber/source)
kepada si penerima (komunikan atau audience/receiver).
Menurut Arsyad, A (2013: 2), media pembelajaran adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan
pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada
khususnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dalam sebuah proses belajar
mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah.
Pembelajaran menurut Rusman,dkk (2012: 60) adalah sebuah
komunikasi antara peserta didik, guru, dan bahan dan bahan ajar.
Pembelajaran menunjukkan pada usaha peserta didik mempelajari pelajaran
sebagai akibat perlakuan guru atau pengajar. Oleh karena itu, batasan yang
diberikan media pembelajaran mempunyai pengertian bahwa segala sesuatu
yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada
penerima (peserta didik) dalam proses pembelajaran sehingga proses
pembelajaran terjadi secara efektif dan efisien.
Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Media
pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses
interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik untuk
mendorong terjadinya proses belajar mengajar dengan tujuan untuk
memperoleh pengetahuan, keterampilan serta memantapkan apa yang
dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
berkualitas.
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2. Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Levie & Lentz (1982) mengemukakkan empat fungsi
media pembelajaran, khususnya media visual sebagai berikut :
a. Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual dapat dikatakan sebagai inti, yaitu
menarik dan mengarahkan perhatian untuk berkonsentrasi kepada isi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang menampilkan atau
menyertai teks materi pelajaran.
b. Fungsi Afektif
Fungi ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika
belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau visual
dapat menggugah emosi dan sikap siswa misalnya informasi yang
menyangkut masalah social atau ras.
c. Funsi Kognitif
Fungsi ini terlihat pada saat peneliti mengungkap bahwa
lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan
untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang
terkandung dalam gambar.
d. Fungsi Kompensatoris
Fungsi komensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual dapat membantu siswa yang lemah dan
lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan
teks atau disajikan secara verbal.
3. Manfaat Media Pembelajaran
Sebelum membahas manfaat dari media pembelajaran ada baiknya
kita mengenal terlebih dahulu beberapa kriteria untuk menilai multimedia
interaktif, menurut Thorn (1995) ada beberapa kriteria penilaian, yaitu :
a. Kemudahan navigasi
b. Kandungan kognisi
c. Pengetahuan dan presentasi informasi
d. Integrasi media
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e. Mempunyai tampilan yang artistik
f. Fungsi secara keseluruhan.
Menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad
(2002:21) manfaat Media Pembelajaran adalah :
a. Penyampain pelajaran menjadi lebih baku.
b. Pembelajaran bisa lebih menarik.
c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif.
d. Waktu pembelajaran menjadi lebih singkat, karena kebanyakan media
hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mengantarkan pesan
dalam pelajaran dalam jumlah yang banyak yang kemungkinan dapat
diserap oleh siswa.
e. Bila diolah secara tepat akan meningkatkan kualitas hasil belajar.
f. Pembelajaran dapat diberikan dimana dan kapan saja jika media
pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu.
g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap
proses belajar dapat ditingkatkan.
h. Efensiasi bagi guru , dimana beban guru untuk mengulang-ulang isi
pelajaran akan lebih dipermudah atau bahkan nantinya guru tidak
perlu lagi untuk mengulang isi pelajaran.
4. Media Pembelajaran Berbasis Komputer
Istilah computer diambil dari Bahasa latin Computare yang berarti
menghitung (to compute). Definisi computer disampaikan oleh Hamacher
yang dikutip oleh Wahono (2003), ‘Komputer adalah mesin penghitung
elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian
memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan
menghasilkan output berupa informasi’. Maka dapat disimpulkan bahwa
komputer merupakan media elektronik yang dapat menerima informasi dalam
bentuk input digital dengan menggunakan kode-kode pemrograman dan
menampilkannya dalam bentuk visualisasi data elektronik.
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Kecenderungan menggunakan media komputer dalam bidang
pendidikan sudah mulai tampak sekitar pada tahun 1970-an, kini pemanfaatan
teknologi computer telah banyak memberikan kontribusi terhadap proses
pembelajaran salah satunya adalah dengan penerapan pembelajaran berbasis
komputer. Adapun manfaat computer untuk tujuan pendidikan menurut
Arsyad (2002: 54-55) yaitu :
a. Komputer dapat mengakomodasi siswa yang lambat menerima
pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif
dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah
bosan, sangat sabar dalam menjalankan intruksi seperti yang diinginkan
program yang digunakan.
b. Komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan , latihan
melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya
animasi grafik, warna, dan music yang dapat menambah realisme.
c. Kendali berada ditangan siswa, sehingga tingkat kecepatan belajar
siswa dapat disesuaikan dengan tikngkat penguasaanya. Dengan kata
lain computer dapat berinteraksi dengan siswa secara individual
misalnya dengan bertanya dan menilai jawaban.
d. Kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan program
pembelajaran, memberi kesempatan lebih baik untuk pemnbelajaran
secara perorangan dan perkembangan setiap siswa selalu dapat
dipantau.
e. Dapat berhubungan dengan, dan mengendalikan peralatan lain seperti
CD interaktif, video, dan lain-lain dengan program pengendali dari
komputer.

Peranan computer sebagai media pembelajaran adalah menjadi sumber
utama (major resource) dalam mengimplementasikan program pembelajaran
disekolah, melalui computer siswa dapat menjalankan aplikasi program yang
didukung juga dengan fasilitas penunjang lain yang saat ini berkembang yaitu
internet.
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B. Adobe Flash
1. Pengertian Adobe Flash
Adobe Flash (awal namanya Macromedia Flash) adalah salah satu
perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe
Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun
animasi gambar tersebut.
Adobe Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2
dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk
membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan
yang lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat
animasi logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, tombol
animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, e-card, screen saver dan
pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya.
2. Sejarah dan Perkembangan Adobe Flash
Sejarah Flash dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980-an, ketika siswa
SMA Jonathan Gay menggunakan komputer Apple II yang sudah tua umurnya
untuk

membuat

program

gambar

komputer.

Dia

mengajukan

dan

mengikutsertakan program yang dikenal sebagai SuperPaint dalam pameran
sains sekolah. Setelah dia menang, program buatannya menarik perhatian bagi
pengembang software lokal Charlie Jackson.
Tahun 1993 ia mendirikan FutureWave Software dengan produk
pertama SmartSketch. Inilah cikal bakal Macromedia Flash. Tahun 1995
SmartSketch berganti nama menjadi CelAnimator. Menjelang akhir 1995,
FutureWave sempat mengalami masalah finansial dan mencari pembeli. Tiga
calon yang ketika itu didekatinya adalah John Warnock dari Apple, lalu juga
Adobe dan Fractal Designs.
Juli 1996 CelAnimator berubah nama kembali menjadi Future Splash
Animator. Produk ini menimbulkan minat di kalangan industri. Tak kurang dari
Microsoft yang menggunakan dan amat menyukainya. Disney juga sama.
Ketika itu MSN ingin dibuat mengikuti model televisi dan animasi-animasi full
screen dibuat dengan FutureSplash.
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Desember 1996, Macromedia yang sedang membujuk Disney agar
memakai Shockwave plugin browser untuk produk animatornya bernama
Director mendekati Jon. Akhirnya terjadilah deal dan FutureSplash Animator
berubah nama menjadi Flash 1.0. Seiring dengan perkembangannya, Flash
berkembang dan mempunyai beberapa versi yang diciptakan hingga tahun ini.
Adapun riwayat produk perkembangan flash mulai dari tahun 1996 hingga
perkiraan tahun 2010 adalah sebagai berikut:
a. Future Splash Animator (10 April 1996)
b. Flash 1 (Desember 1996)
c. Flash 2 (Juni 1997)
d. Flash 3 (31 Mei 1998)
e. Flash 4 (15 Juni 1999)
f. Flash 5 (24 Agustus 2000) – ActionScript 1.0
g. Flash MX (versi 6) (15 Maret 2002)
h. Flash MX 2004 (versi 7) (9 September 2003) – ActionScript 2.0
i. Flash MX Professional 2004 (versi 7) (9 September 2003)
j. Flash Basic 8 (13 September 2005)
k. Flash Professional 8 (13 September 2005)
l. Flash CS3 Professional (sebagai versi 9,16 April 2007) – ActionScript 3.0
m. Flash CS4 Professional (sebagai versi 10, 15 Oktober 2008)
n. Adobe Flash CS5 Professional (as version 11, to be released in spring of
2010, codenamed “Viper)
o. Terdapat pula Adobe Flash CS6
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3. Kelebihan dan Kekuarangan Adobe Flash
a. Kelebihan
1) Merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini
sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak.
2) Ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik
3) Kebutuhan Hardware yang tidak tinggi dapat membuat website, cdinteraktif, animasi web, animasi kartun, kartu elektronik, iklan TV,
banner di web, presentasi cantik, membuat permainan (game),
aplikasi web dan handphone.
4) Dapat ditampilkan di banyak media seperti Web, CD-ROM, VCD,
DVD, Televisi, Handphone dan PDA.
b. Kekurangan
1)

Pembuatan yang rumit, karena semua serba manual, mulai dari
pembuatan gambar, gerakan, hingga pembuatan fungsi tombol
seperti tombol next, prev dan lain sebagainya

2)

Dibutuhkan waktu yang tidak cepat dalam pembuatannya, karena
kita diwajibkan memahami bahasa pemrograman Java

3)

Perangkat yang akan kita gunakan harus mempunyai Adobe Flash
Palyer, sehingga mungkin ada beberapa pengguna yang mengalami
kesulitan jika komputer atau perangkat yang digunakan belum
terinstall Adobe Flash Player, terlebih bagi mereka yang jarang
update aplikasi komputernya.

4)

Dalam pembuatannya, kita membutuhkan banyak variabel untuk
memberikan nama pada object yang akan kita mainkan, baik untuk
nama gambar, suara, gambar bergerak dan perhitungan matematik.
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C. Zat dan Karakteristiknya
1. Macam-macam Zat dan Sifatnya
Zat merupakan wujud dari materi, yang mana materi adalah sesuatu yang
mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan
wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
a. Zat Padat
Zat padat merupakan zat yang yang memiliki bentuk dan volume
(ruang yang ditempati) tertentu. Contohnya: besi, kursi dan bingkai foto.
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Mempunyai bentuk dan volume yang tetap
2) Jarak antar-partikel zat padat sangat rapat
3) Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas.
b. Zat Cair
Zat cair juga sama seperti zat padat, kedua nya sama-sama memiliki
volume tertentu. Namun, zat cair akan berbentuk sesuai dengan tempat atau
wadah yang diempatinya. Contohnya: Air, minyak goreng dan bensin
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Mempunyai volume yang tetap, tetapi tidak mempunyai bentuk yang
tetap, tergantung pada media yang digunakan
2) Jarak antar-partikel zat cair lebih renggang
3) Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas.
c. Zat Gas
Zat gas merupakan suatu zat yang memiliki volume serta bentuk yang
berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Contohnya:
Udara dalam balon, udara dalam ban sepeda dan udara dalam gelas kosong.
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu
2) Jarak antar-partikel zat gas sangat renggang
3) Partikel-partikel zat dapat bergerak sangat bebas.

14

2. Zat dan Perubahannya
Perubahan wujud zat dapat berlangsung apabila mendapat pengaruh
panas maupun tekanan, baik dari luar maupun dari dalam zat itu sendiri.
Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 5 peristiwa sebagai berikut:
a. Mencair
Perubahan wujud dari zat padat menjadi cair disebabkan karena
adanya kenaikan suhu (panas). Contohnya : Pada saat kalian membeli es
krim apabila didiamkan terlalu lama es krim tersebut akan mencair,
mengapa demikian?? Hal ini dikarenakan es krim mengalami hal yang
disebut mencair
b. Membeku
Perubahan zat cair menjadi padat disebabkan karena zat cair
mengalami penurunan suhu. Contohnya: Ketika kalian memasukkan air
minuman ke dalam kulkas, maka air tersebut akan mengeras. hal ini disebut
dengan membeku.
c. Mengembun
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi zat
cair. Contohnya: Pernakah kalian melihat tanaman di pagi hari??Mengapa
tanaman tersebut basah??Hal ini terjadi akibat partikel air di udara berubah
wujud menjadi cair.
d. Menyublim
Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas.
Contohnya: Pernahkah kalian memperhatikan kapur barus?? Kenapa
lambat laun semakin mengecil atau bahkan hilang?? Hal ini dikarenakan
kapur barus mengalami kejadian yang disebut dengan menyublim.
e. Menguap
Menguap adalah peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas.
Contohnya : Pada saat kalian memasak air air akan mendidih dan air yang
kalian masak akan berkurang, hal ini dikarenakan air yang kalian masak
menguap.
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3. Unsur, Senyawa dan Campuran
Dalam materi ini juga membahas tentang Unsur, Senyawa dan
Campuran. Untuk belajar lebih lanjut silahkan klik gambar berikut :
a. Unsur
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi
menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur di alam
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu logam dan nonlogam.
Contohnya :
1) Logam : Aluminium (Al), Emas (Au), Perak (Ag), Kalsium (Ca),
Tembaga (Cu), Besi (Fe), Natrium (Na), Timbal (Pb), Timah (Sn).
2) Nonlogam : Oksigen (O), Hidrogen (H), Karbon (C), Belerang (S),
Fosfor (P), Nitrogen (N), lodin (l).
Cara pemberian lambang unsur menurut Jon Jacob Berzelius
Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari
nama latinnya
1) Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar.
2) Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan huruf kecil
dari nama unsur tersebut.
Contohnya : Karbon (nama latinnya Carbon), dilambangkan
dengan

(C), Kalsium (nama latinnya Calsium), dilambangkan

dengan (Ca).
Unsur logam dan nonlogam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia.
Berikut perbedaan sifat nsur logam dan nonlogam.
Tabel II. 1 Perbedaan Sifat Unsur Logam dan Nonlogam
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Berikut ini merupakan contoh kegunaan unsur logam dan
nonlogam
Tabel II. 2 Contoh Kegunaan Unsur Logam dan Nonlogam

b. Senyawa
Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih, senyawa dapat
diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa.
Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur
Hidrogen (H) dan Oksigen (O).
Tabel II. 3 Contoh Senyawa dan Unsur Penyusunnya

c. Campuran
Campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam senyawa atau
kebih dan masing-masing komponen masih mempertahankan sifat aslinya.
Campuran dibedakan menjadi 2 macam yaitu, Campuran Homogen dan
Campuran Heterogen.
1) Campuran Homogen (Larutan)
Merupakan campuran yang serbasama di seluruh bagiannya dan
membentuk satu fasa. Contohnya : Campuran gula atau garam
dengan air, Air teh yang sudah disaring, udara.
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2) Campuran Heterogen
Campuran ini adalah campuran

yang tidak serbasama,

membentuk dua fasa atau lebih dan terdapat batas yang jelas di antara
fasa-fasa tersebut.
Contohnya : Minyak dengan air, Tepung beras dengan air, Semen
dan pasir, dan pasir yang dimasukkan kedalam air.
Didalam campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua bagian,
yaitu:
a) Koloid, partikel berukuran 1 - 100 nm yang hanya dapat dilihat
menggunakan mikroskop ultra. Contohnya: susu, asap, kabut,
agar-agar.
b) Suspensi, partikel berukuran lebih besar dari 100 nm dan dapat
dilihat menggunakan mikroskop biasa. Contohnya: minyak
dengan air, air keruh, dan kopi dan air.
Tabel II. 4 Perbedaan Unsur, Senyawa dan Campuran

D. Studi Relevan
Selama proses pencarian reverensi yang dilakukan penulis, penulis
banyak menemukan penelitian yang memiliki kesamaan (pendekatan) dengan
judul penelitian yang penulis bahas ini, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan penelitian Muhammad Zamroni mahasiswa Program Studi
Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (2015), dalam
penelitian yang berjudul “Pengembangan Media pembelajaran Berbasis
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Adobe Flash CS4 Pada Mata Pelajaran Fisika Pokok Bahasan
Elastisitas Kelas XI SMAN 1 Sukorejo”. Berdasarkan hasil tes yang
diberikan kepada siswa, rata-rata hasil belajar siswa telah mencapai KKM
(Kriteria Kelulusan Minimal) yakni 84,7, sehingga disimpulkan bahwa
media pembelajaran efektif diterapkan dalam pembelajaran.
2. Berdasarkan penelitian Jonadi (2015), yang berjudul “Perancangan Media

Pembelajaran

Dualisme

Gelombang

Dan

Partikel

Dengan

Menggunakan Adobe Flash Professional CS6 di IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin

Jambi”,

pembelajaran berbasis

bahwa

hasil

penelitian

menunjukkan

media

Adobe Flash Professional CS6 baik digunakan

dalam pembelajaran karena media ini telah di Validasi oleh Tim ahli media
dan materi. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil analisis data yang
menyatakan bahwa minat belajar peserta didik terhadap penggunaan media
pembelajaran ini adalah 88% (baik).
3.

Penelitian oleh Siti Kholijah Mahasiswa tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018, dengan
judul

“Pengaruh

Media

Pembelajaran

Menggunakan

Adobe

Flash

Professional CS6 Terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 3
Muaro Jambi”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh media adobe flash
professional cs6 terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan desain true
experimental design. Hasil analisis data menemukan bahwa pembelajaran
menggunakan flash berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa
dengan persentase sebesar 93,33%. Persamaan penelitian Kholijah dengan peneliti
adalah media yang digunakan berbasis adobe flash professional CS6. Sedangkan
Perbedaannya adalah penelitian Kholijah untuk melihat pengaruh hasil belajar
siswa dengan menggunakan media flash dengan tanpa menggunakan media.
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E. Kerangka Berpikir
Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka maka dapat diajukan
sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Sulitnya memahami mata pelajaran IPA
2. Kurangnya media pendukung dalam pembelajaran
IPA
3. Belum banyak media pengembangan yang cocok
pada mata pelajaran IPA
1. Diperlukan sebuah media yang dapat mendukung
proses pembelajaran siswa dalam pelajaran IPA

1. Media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash
Professional CS6 yang Valid, Praktis, dan Efektif

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di MTs Nurul Ma’arif Tangkit
yang dihadapkan pada permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang
penulis. Sehingga nanti diharapkan kedua belah pihak mampu menyelesaikan
permasalahan yang tengah dihadapi. Waktu penelitian akan dilakukan pada
Semester Ganjil tahun ajaran 2019.

B. Pendekatan dan Model Pengembangan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian pengembangan (Research and Development). Metode penelitian dan
pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan untuk dapat menghasilkan produk tersebut digunakan
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, untuk menguji kefektifan produk
tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Dalam penelitian dan
pengembangan ini peneliti menggunakan model penelitian model ADDIE, yang
merupakan perpanjangan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan
Evaluation ( Sugiyono, 2015 : 38).
Menurut langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan
pengembangan ADDIE ini lebih rasional dan lebih lengkap dari model 4D (Define,
Design, Development, and Dissemination). Inti kegiatan pada setiap tahap
pengembangan juga hampir sama. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk
berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model,

strategi

pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar ( Hidayatullah :2017).
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C. Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan yang mengacu pada model ADDIE
ini diperlukan tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Tahap-tahap pengembangan ini
meliputi penjelasan sebagai berikut:

Analysis

Evaluation

Implementation

Design

Develop
-ment

Gambar III.1 Model Penelitian ADDIE
1.

Analysis (Analisis)
Pada kegiatan analisis ini diperoleh informasi dengan melakukan
observasi awal yang bertujuan untuk melihat situasi yang ada di lapangan.
Setelah melakukan observasi awal didapat informasi bahwa siswa
membutuhkan adanya sebuah media pembelajaran yang dapat memudahkan
siswa dalam memahami materi pembelajaran. Sebuah media pembelajaran
berbasis flash dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami
materi pembelajaran, karena materi pembelajaran yang ada telah tersaji
dalam media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran berbasis flash juga
mampu menumbuhkan antusias siswa dalam belajar, dapat mengatasi
masalah keterbatasan ruang dan waktu serta mampu membantu
meringankan beban guru dalam menyampaikan materi pembelajaran karena
guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu peneliti
juga menganalisis materi pelajaran yang perlu dimasukkan dalam media
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pembelajaran. Setelah materi ditentukan kemudian di analisis standar
kompetensi, kompetensi dasar, serta indikatornya.
2. Design (Desain)
Setelah dianalisis kemudian didapatlah sebuah informasi, langkah
berikutnya yakni desain produk. Desain produk ini meliputi penyusunan
naskah media yang akan dibuat. Penyusunan naskah dapat dijadikan sebagai
acuan dalam membuat sebuah media. Seperti yang terangkum dalam
(Purwanto 2013 : 27) naskah terdiri dari peta konsep, peta kompetensi,
flowchart, garis- garis besar isi media dan isi naskah.
3. Development (Pengembangan)
Development (pengembangan) yakni proses pembuatan/produksi
media. Setelah desain produk telah selesai langkah berikutnya merupakan
pembuatan media. Pada pembuatan media, peneliti menggunakan Adobe
Flash Professional CS6 sebagai aplikasi yang digunakan dalam proses
produksinya. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat animasi 2
dimensi yang ringan dan handal sehingga cocok untuk pembuatan media
pembelajaran. Setelah proses pengembangan media telah menghasilkan
sebuah produk kemudian divalidasi oleh ahli bahasa, ahli materi dan ahli
media.
4. Implementation (Implementasi)
Pada tahap ini merupakan pengimplementasian media yang telah
dikembangkan ke dalam situasi pembelajaran nyata yakni di kelas. Tahap
implementasi ini dapat digunakan untuk melihat antusias siswa dalam proses
pembelajaran menggunakan media yang telah dikembangkan, untuk melihat
antusias siswa dapat ditempuh dengan memberikan pertanyaan umpan balik
kepada siswa maupun dengan cara pengamatan selama proses pembelajaran
berlangsung.
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5. Evaluation (Evaluasi)
Tahap evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan
proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Selain itu untuk
mengetahui ketercapaian tujuan pengembangan produk. Pada tahap evaluasi,
peneliti juga menggunakan uji Efektivitas media yaitu uji yang dilakukan
untuk melihat peningkatan hasil belajar serta pemahaman peserta didik.
Semakin signifikan kenaikan hasil belajar peserta didik maka media
pembelajaran layak dan efektif untuk digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan
pengamatan secara lebih teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi
lapangan dilakukan dengan cara mengamati proses pembelajaran yang
berlangsung sekaligus mengetahui penggunaan media pembelajaran.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai
informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data
yang nantinya diperoleh dari metode ini adalah data ahli media, ahli materi,
dan Guru mata pelajaran yang dijadikan responden.
3. Metode Angket/ Kuesioner
Teknik yang sering digunakan dalam menghimpun data adalah
kuesioner/angket.

Menurut

Sugiyono

(2012),

angket

adalah

teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan
teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner
dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka (Sugiyono, 2015 :
216).
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Dalam hal ini, penggunaan angket bertujuan untuk menghimpun data
berupa kelayakan media ketika validasi yang dilakukan oleh ahli media, ahli
materi, ahli bahasa, guru pengampu, serta diberikan kepada siswa untuk
mengetahui kelayakan media yang digunakan dan mengetahui tingkat
efektivitas terhadap media yang digunakan.
a)

Angket Terbuka
Menurut Nazir (1988), angket terbuka atau tidak berstruktur adalah

pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa dan jawabannya dan cara
pengungkapannnya dapat bermacam-macam. Dalam penelitian ini, angket
terbuka akan diberikan kepada validator ahli bahasa berkenaan dengan
kelayakan serta kesesuaian Bahasa yang digunakan dalam media
pembelajaran. Melalui angket ini, validator akan memberikan saran dan
masukan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan sesuai dengan EYD.
Selanjutnya saran dan masukan yang bersifat kualitatif akan digunakan untuk
merevisi dan memperbaiki produk yang dibuat.
Angket terbuka menggunakan format dua poin dari skala likert
dengan pemaknaan sebagai berikut:
1) “Ya” direpresentasikan dengan 1 poin
2) “Tidak” direpresentasikan dengan 0 poin

b) Angket Berstruktur
Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban. Penggunaan angket ini diberikan kepada ahli media,
ahli materi, guru dan siswa. Masing-masing validator ahli dan responden akan
diberikan angket untuk mendapatkan penilaian serta kritik dan saran terhadap
media pembelajaran yang dikembangkan guna mendapatkan media yang
valid, praktis dan efektif. Validator dan responden akan diberikan pilihan
jawaban alternatif menggunakan skala penilaian.
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Skala yang digunakan merupakan skala likert lima poin dengan
pemaknaan sebagai berikut:
1) “sangat setuju” memiliki poin 5.
2) “setuju” memiliki poin 4.
3) “ragu-ragu” memiliki poin 3.
4) “tidak setuju” memiliki poin 2.
5) “sangat tidak setuju” memiliki poin 1.

E. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
1. Instrumen Validasi Bahasa
Tabel III. 1
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Bahasa oleh Tenaga Ahli Bahasa
Variabel

Indikator

Pernyataan

No. Butir

Media

Aspek

Bahasa yang digunakan

1

pembelajaran

Kebahasaan

dalam

media

IPA berbasis

pembelajaran baik dan

Adobe Flash

benar.

Professional CS6

Sistematis, runtut, alur
logika

2

media

pembelajaran jelas.
Ketepatan

struktur

3

kalimat.
Keefektifan istilah.

4

Kebakuan kalimat yang

5

digunakan pada media
Adobe Flash Professional
CS6.
Ketepatan bahasa.

6

Ketepatan ejaan.

7

Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)
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2. Instrumen Validasi Desain Media
Table III. 2
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Desain oleh Tenaga Ahli Desain Media
Variabel

Indikator

Pernyataan

No.
Butir

Media

Aspek kelayakan

pembelajaran

Desai

berbasis

n

Media memiliki tampilan
yang menarik
Ketepatan

pemilihan

Adobe Flash

background

Professional

tulisan sudah sesuai

CS6

1

dan

2

warna

Teks yang ada dalam media

3

tersusun rapi
Kualitas

animasi

dan

4

simulasi materi pada media
menarik
Bahasa dan penulisan sudah

8

sesuai dengan EYD
Bahasa

yang

digunakan

9

Penggunaan bahasa yang

10

komunikatif

digunakan

tidak

menimbulkan

penafsiran

ganda

Penempatan tombol sudah

11

tepat
Kombinasi

warna

digunakan cocok

yang

12
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Ukuran dan jenis huruf

13

sudah sesuai dan mudah
dibaca
Aspek
Kebahasaan

Media sudah efektif untuk
digunakan

dalam

5

proses

pembelajaran
Pengguna

dapat

mengoperasikan

media

6

dengan mudah atau praktis
Pengguna

dapat

mengoperasikan

media

7

secara mandiri
Aspek
pembelajaran

Kombinasi

warna

yang

14

Ukuran dan jenis huruf

15

digunakan cocok

sudah sesuai dan mudah
dibaca
Media sudah efektif untuk
digunakan

dalam

16

proses

pembelajaran
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)
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3. Instrumen Validasi Materi
Tabel III. 3
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Materi oleh Tenaga Ahli Materi
Variabel

Indikator

Pernyataan

No.
Butir

Media

Aspek

Media memiliki topik yang jelas

1

pembelajaran

Desain

Isi materi dalam media sesuai

2

IPA berbasis
Adobe Flash
Professional
CS6

Pembelajaran dengan SK/KD
Media sudah sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
Konsep yang dibuat sudah benar

3

Materi telah sesuai dengan pedoman

5

Penggunaan bahasa mudah dipahami

6

Teks tulisan dapat dibaca dengan

7

4

jelas
Penyajian materi yang menarik dan

8

logis
Pemberian contoh-contoh dalam
penyajian materi sudah sesuai
Media memudahkan Mahasiswa

9
10

dalam memahami materi
Materi bermanfaat untuk menambah
wawasan dan pengetahuan Siswa
Siswa dapat belajar secara mandiri
menggunakan media ini
Umpan balik yang diberikan sudah

11
12
13

sesuai
Animasi

yang

digunakan

telah

14

Informasi yang terdapat pada media

15

sesuai dengan materi

jelas
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)
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4. Instrumen Persepsi Guru
Tabel III. 4
Kisi – kisi Persepsi Guru Terhadap Media Pembelajaran
Variabel

Indikator

No.

Pernyataan

Butir

Sesuai dengan yang diharapkan

1

Sesuai dengan SK/KD

2

Teks tulisan dapat dibaca dengan

3

jelas
Aspek
Materi dan
Media

Bahasa yang mudah dipahami

4

Background tidak mengganggu dan
5

membuat nyaman
Kejelasan tampilan

6

pembelajaran

Komposisi warna yang sesuai

7

IPA berbasis

Media dapat di Instalasi / dijalankan

Adobe Flash

di berbagai hardware dan software

Professional

yang ada

Media

8

CS6
Mudah digunakan

9

Bersifat interaktif dan membantu
Aspek
Pembelajaran

10

memahami materi
Layak

sebagai

alat

bantu
11

pembelajaran
Menarik

dan

kreatif

untuk

digunakan
Dapat digunakan secara mandiri

12
13
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Meningkatkan

partisipasi

dan

14

perhatian Siswa
Merangsang rasa ingin tahu
Dapat

diterapkan

pada

15
materi

16

pembelajaran Zat dan klasifikasinya
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)

5. Instrumen Respon Siswa
Tabel III. 5
Kisi – kisi Angket Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran
Variabel

Indikator

No.

Pernyataan

Butir

Tampilan gambar dan warna pada

1

media Adobe Flash Professional
CS6 ini serasi, sehingga membuat
saya

tertarik

untuk

menggunakannya.
Media
Media Adobe Flash Professional

pembelajaran
IPA berbasis

Aspek

Adobe Flash

Pemahaman

2

CS6 ini mudah digunakan sehingga
saya senang menggunakannya.

Professional

Materi yang disampaikan dalam

CS6

Adobe Flash Professional CS6 ini

3

menarik.
Materi/isi yang disajikan sesuai
dengan
dipelajari.

pokok

bahasan

yang

4
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Materi yang disajikan sesuai dengan
5

tujuan pembelajaran.
Sajian teks pada media ini mudah

6

dipahami.
Kalimat yang digunakan pada media

7

ini mudah dipahami.
Saya lebih mudah mengingat dan

8

memahami pelajaran IPA.
Materi yang disajikan pada media
mendorong

keingintahuan

saya

9

tentang materi yang terkait.
Dengan

media

Adobe

Flash

Professional CS6 ini membuat saya

10

lebih aktif dalam pembelajaran IPA.
Melalui media ini saya semangat
11

untuk mempelajari materi IPA.
Penggunaan media ini membantu

12

saya untuk lebih memahami materi
IPA dengan mudah.
Penggunaan media Adobe Flash
Professional
pembelajaran

CS6
IPA

13

dalam
tidak

membosankan.
Saya tertarik menggunakan media
Adobe

Flash

Professional

CS6

dalam pembelajaran IPA.
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)
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F. Uji Coba Produk
1. Tahap Validalitas
Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, shahih dan absah.
Menurut Sugiyono (2012) valid berarti instrument tersebut (dalam penelitian
pengembangan media pembelajaran) dapat digunakan untuk mengukur apa
yang seharusnya diukur. Analisis terhadap saran dan lembaran validasi dari
pakar dan praktisi digunakan sebagai landasan penyempurnaan atau revisi dari
desain awal media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan produk
yang valid.
Validitas yang diuji dalam pengembangan produk adalah validitas
kelengkapan media, validitas kelayakan isi, validitas bahasa, dan validitas
kegrafisan media. Suatu produk dikatakan memenuhi validitas isi sesuai
dengan tuntutan kurikulum. Suatu perangkat dikatakan memenuhi validitas
konstruk apabila komponen-komponen produk tersebut konsisten satu sama
lain. Sedangkan validitas bahasa berhubungan dengan pemakaian bahasa yang
sesuai dengan EYD
2. Tahap Praktikalitas
Menurut KBBI (2008), praktikalitas berarti bersifat praktis, artinya
mudah dan senang dalam pemakaiannya. Kepraktisan disini adalah praktis
dalam penggunaan media pembelajaran fisika berbasis Adobe Flash
Professional CS6 pada mata Pelajaran IPA.
Kepraktisan merupakan kemudahan yang ada pada sebuah produk
baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, atau
memperoleh hasil maupun kemudahan dalam menyimpannya. Kepraktisan
mengacu pada tingkat pengguna mempertimbangkan intervensi dapat
digunakan atau disukai dalam kondisi normal. Kepraktisan dilihat dari aspek
apakah produk mudah digunakan oleh pendidik dan peserta didik (Nieeven:
2013).
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Praktikalitas menunjukkan tingkat kepraktisan media. Tahap
praktikalitas dilaksanakan setelah media digunakan dalam pembelajaran.
Penilaian praktikalitas berdasarkan tanggapan guru dan siswa dengan
menggunakan angket praktikalitas.
3. Tahap Efektivitas
Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil, tepat atau manjur. Efektifitas menunjukkan tingkat keberhasilan
pencapaian suatu tujuan. Jadi suatu upaya dikatakan efektif apabila upaya
tersebut mampu mencapai tujuannya. Produk disebut efektif apabila produk
tersebut memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh
pengembang. Aspek efektifitas yang dimati dalam proses pembelajaran yang
menggunakan media pembelajaran fisika berbasis Adobe Flash Professional CS6
dikelas uji coba adalah untuk melihat prestasi peserta didik menggunakan media
yang dikembangkan.
Efektivitas menunjukkan tingkat keefektifan media berdasarkan
tanggapan Siswa. Uji efektivitas dilihat dari prestasi belajar siswa setelah
menggunakan media.

G. Teknik Analisis Data
Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif
yaitu, data yang diambil dari hasil analisis validasi media yang dilakukan oleh
validator, data praktikalitas dari pendidik dan peserta didik, serta data efektifitas dari
peserta didik. Data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan pendidik fisika, serta
saran dan masukan dari 3 orang validator, saran dan masukan dari hasil praktikalitas,
dan saran dari hasil efektifitas media pembelajaran fisika yang telah dikembangkan.

1. Analisis Data Validalitas Ahli
Analisis data angket mengenai tanggapan validator ahli terkait media
pembelajaran berbasis Adobe flash professional CS6 sebagai media
pembelajaran yang dilakukan dengan teknik deksriptif persentase. Skor yang
diperoleh dari aspek yang dinilai kemudian dihitung dengan rumus sebagai
berikut :
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𝑅

𝑁𝑃 = 𝑆𝑀 𝑥 100%

(Sugiyono, 2012 : 176)

Keterangan :
NP

= Nilai presentasi yang dicari

R

= Skor yang diperoleh

SM

= Skor Maksimal

Tabel III.6 Kriteria Tingkat Kelayakan Media
Kriteria

Interval Kriteria

Sangat layak

85% - 100%

Layak

70% - 84%

Cukup layak

60% - 69%

Kurang layak

50% - 59%

Tidak layak

<50%

(Arikunto,2012:89)
2. Analisis Data Praktikalitas
Kepraktisan media diukur berdasarkan hasil penilaian atau tanggapan
dari guru pengampu dan siswa untuk menyatakan dapat tidaknya produk
diterapkan di lapangan. Penilaian produk berdasarkan angket yang telah diisi
oleh praktisi dianalisis untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari produk yang
dikembangkan. Analisis kepraktisan menggunakan Skala Likert dengan langkahlangkah:

a.

Memberikan skor untuk setiap item jawaban sangat setuju (5), setuju (4),
netral (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).

b.

Menjumlahakan skor total tiap praktisi untuk seluruh indikator.

c.

Pemberian nilai kepraktisan dengan cara menggunakan rumus:
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𝑃=

𝑓
𝑥 100%
𝑁

Keterangan :
P = Nilai akhir
f = Perolehan skor
N = Skor maksimum

Tabel III.7 Kriteria Tingkat Praktikalitas Media
Nilai

Kriteria

80% < x ≤ 100%

Sangat praktis

60% < x ≤ 80 %

Praktis

40% < x ≤ 60 %

Cukup praktis

20% < x ≤ 40 %

Kurang praktis

0% < x ≤ 20 %

Tidak praktis

Dimodifikasi dari (Riduwan:2009).
3. Analisis Data Efektivitas
Analisis data efektivitas dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut :
Diperoleh dari Eva Gusmira (2014:84) dalam skripsi Reni (2017)
(𝑔) =

(𝑋̅ 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟) − (𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)
100% − (𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)

Keterangan :
(g)

: Tingkat Efektivitas

(𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)

: Nilai Rata-rata Tes Awal

(𝑋̅ 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

: Nilai Rata-rata Tes Akhir
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Tabel III.8 Kriteria Tingkat Efektivitas Media
<g> gain %

Kriteria

g >0,7

Tinggi

0,3% ≤g≤0,7

Sedang

g < 0,3

Rendah

(Wiyanto 2008, dalam Reni 2017)
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H.

Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan :
Tabel III.9 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan

1

Pengajuan Judul

2

Acc Judul

3

Pembuatan Proposal

4

Pengajuan Dosen Pembimbing

5

Bimbingan Proposal

6

Pengajuan Seminar Proposal

7

Seminar Proposal

8

Revisi Proposal

9

Pengurusan Izin Riset

10

Produksi Produk

11

Pengolahan Data

12

Acc Untuk diagendakan

13

Ujian Munaqsah

Catatan : Jadwal Berubah Sesuai Waktu

Tahun 2018/2019
Mei

Juni

Januari

Februari

Maret

April

Mei

x x
x x
x x x x
x x
x

x x
x
x
x x
x x
x
x
x
x

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1.

Hasil Pengembangan Media
Hasil dari penelitian pengembangan ini berupa (1) sebuah media

pembelajaran berbentuk presentasi animasi pada pokok bahasan Zat dan
Klasifikasinya, (2) penilaian isi atau materi dan desain media oleh ahli materi
dan ahli media dan ahli bahasa, (3) penilaian Siswa dan Guru IPA terhadap
media yang telah dibuat. Setelah menentukan potensi masalah serta
mengumpulkan data, peneliti dapat memulai desain dan mengembangkan
media pembelajaran.
Media ini telah diteliti dan dikembangkan dengan mengacu pada model
ADDIE. Setelah dilaksanakan tahap-tahap rancangan dalam pembuatan media
yang telah ditetapkan, maka dihasilkan media pembelajaran berbasis Adobe
Flash Professional Cs6 pada pokok bahasan Zat dan Klasifikasinya.
a) Analysis (Analisis)
Kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisis perlu adanya
pengembangan media pendukung pembelajaran tambahan. Oleh karena
itu, peneliti melakukan observasi awal dengan cara wawancara langsung.
Berdasarkan hasil observasi awal, didapatkan bahwa masih rendahnya
tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA, media
pembelajaran yang digunakan masih terbatas, Siswa masih kesulitan
dalam memahami pokok bahasan dibuktikan juga dengan hasil belajar
yang masih memiliki rata-rata rendah dibawah KKM. Oleh karena itu,
dibutuhkan media pembelajaran pendukung lainnya untuk menunjang
kegiatan pembelajaran. Salah satu media interaktif yang dapat digunakan
adalah Adobe Flash Professional CS6. Materi yang dipilih untuk aplikasi
ini adalah Zat dana Klasifikasinya. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna
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(user) Siswa Kelas VII Semester I MTs Nurul Ma’arif Desa
Tangkit. Kriteria yang ditetapkan untuk menentukan kelayakan produk.
b) Design (Desain)
Pada

proses

perancangan

(design)

media

pembelajaran

menggunakan Adobe flash professional CS6, dalam hal ini adalah desain
tampilan dibutuhkan sebuah sketsa desain untuk membantu pembuatan
media pembelajaran selanjutnya. Sketsa tersebut dituangkan dalam
sebuah storyboard atau aliran grafik. Storyboard adalah rancangan untuk
mendeskripsikan fungsi-fungsi yang digunakan, adapun storyboard
dalam pengembangan ini dapat dilihat sebagai berikut:
1) Pembuatan Instrumen Penilaian
Adapun instrument penilaian media pembelajaran ini berupa
angket kelayakan produk. Angket ini akan menghasilkan data yang
bersumber dari ahli materi, ahli media, ahli bahasa, guru mata
pelajaran, dan Siswa.
2) Perancangan Produk Media Pembelajaran
Media pembelajaran dengan menggunakan Adobe flash
professional CS6 yang dikembangan oleh peneliti berisi 17 scene
yang terdiri atas scene load , scene menu utama, scene kompetensi,
scene petunjuk, scene materi, scene macam-macam zat padat, scene
zat padat dan perubahnnya, scene unsur senyawa dan campuran,
scene

menyublim,

scene

mencair,

scene

membeku,

scene

mengembun, scene menguap, scene evaluasi, scene profil, scene
keluar dan scene end.
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Berikut adalah flowchart dari media pembelajaran dengan
menggunakan Adobe flash Professional CS6:

Gambar IV.1 Rancangan Flowchart Media Pembelajaran Menggunakan
Adobe Flash Professional CS6

Berdasarkan flowchart di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1) Scene Loading
Scene Loading berisi teks meliputi teks selamat datang di
media pembelajaran IPA berbasis Adobe Flash Professional CS6.
Halaman ini menjadi impresi awal yang mengajak peserta didik untuk
semangat belajar dengan tampilan yang menarik.

Gambar IV.2 Desain Halaman Awal
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2.2) Scene Menu Utama
Scene Menu Utama berisi tombol-tombol yang terdiri dari
tombol kompetensi, tombol materi, tombol evaluasi, tombol profil,
tombol petunjuk dan tombol keluar. Masing-masing tombol akan
menampilkan halaman yang sesuai jika ditekan.

Gambar IV.3 Desain Menu Utama
2.3) Scene Kompetensi
Scene Kompetensi berisi teks yang menjelaskan tentang
kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada materi zat
dan klasifikasinya, yang mencakup kompetensi inti maupun
kompetensi dasar.
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Gambar IV.4 Desain Halaman Kompetensi
2.4) Scene Materi
Scene materi berisi 3 materi pokok, yang diantaranya yaitu
Macam-macam zat dan sifatnya, zat dan perubahannya, serta unsur,
senyawa dan campuran. Disetiap sub materi terdapat penjelasan materi
dan animasinya (pada sub materi zat dan perubahannya).
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Gambar IV.5 Desain Halaman Materi
2.5) Scene Evaluasi
Scene Evaluasi berisi latihan-latihan soal yang terdiri dari 10
butir soal dalam bentuk pilihan ganda dan juga dilengkapi dengan
kunci jawaban sebagai Evaluasi bagi peserta didik.
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Gambar IV.6 Desain Halaman Evaluasi
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2.6) Scene Profil
Scene Profil berisi biodata peneliti yang meliputi nama,
tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya.

Gambar IV.7 Desain Tampilan Profil
2.7) Scene Petunjuk
Scene Petunjuk berisi teks yang menjelaskan tentang kegunaan
tombol- tombol yang ada di media tersebut. Serta terdapat tombol
‘kembali’ untuk kembali ke menu sebelumnya. Scene ini bertujuan
sebagai pedoman untuk pengguna media ini agar mampu
menggunakan media pembelajaran ini dengan baik.

Gambar IV.8 Desain Halaman Petunjuk
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2.8) Scene Animasi
Scene ini berisi animasi yang sesuai dengan sub materi zat
dan perubahannya. Yang dilengkapi dengan tombol play, tombol
pause, tombol ulang, tombol kembali ke menu materi, tombol
kembali ke menu awal, dan tombol keluar.

Gambar IV.9 Salah satu Desain Halaman Animasi
c) Development (Pengembangan)
Dalam tahap pengembangan ini, ada beberapa hal yang dilakukan,
diantaramya :
1) Pembuatan Media Pembelajaran

Media yang di telah dirancang oleh peneliti dan menghasilkan
prototype I kemudian dibuat dan dikembangkan. Media ini
dikembangkan

dengan

menggunakan

aplikasi

Adobe

flash

Professional CS6 dan Software Livewire. Isi dari media pembelajaran
ini terdiri dari materi-materi yang didapatkan dari bahan ajar dan
beberapa sumber yang didapat dari internet.
2) Validasi Kelayakan Produk

Validasi media pembelajaran ini dilakukan oleh validator ahli
dan meminta pertimbangan secara teoritis dan praktis. Validator ahli
terdiri dari validator ahli media, ahli materi dan ahli bahasa.
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2.1) Validasi Ahli Media
Media pembelajaran dengan menggunakan Adobe Flash
Professional Cs6 kemudian divalidasi oleh ahli desain media
menggunakan angket validasi. Ahli desain media dalam penelitian
ini yaitu Bapak Adfal Afdala, M.Si yang merupakan dosen
Program Studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Validasi atau penilaian dilakukan oleh ahli media dengan
tujuan mengetahui kelayakan media pembelajaran berdasarkan
pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta dilapangan. Hasil
validasi yang dilakukan opleh ahli media dapat dilihat pada tabel
IV.1 berikut :
Tabel IV.1
Hasil Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran oleh Ahli Desain
Media.
Skala
NO

Indikator

Penilaian
1 2 3 4 5

1
2
3
4

5
6
7
8

√

Media memiliki tampilan yang menarik
Ketepatan pemilihan background dan

√

warna tulisan sudah sesuai

√

Teks yang ada dalam media tersusun rapi
Kualitas animasi dan simulasi materi pada

√

media menarik
Bahasa dan penulisan sudah sesuai dengan

√

EYD

√

Bahasa yang digunakan komunikatif
Penggunaan bahasa yang digunakan tidak

√

menimbulkan penafsiran ganda
Penempatan tombol sudah tepat

√
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Tombol yang digunakan sudah sesuai

9

√

perintah
Komposisi warna yang digunakan sudah

10

√

sesuai

11

Layout yang digunakan sudah sesuai

√

12

Kombinasi warna yang digunakan cocok

√

Ukuran dan jenis huruf sudah sesuai dan

13

√

mudah dibaca
Media sudah efektif untuk digunakan

14

√

dalam proses pembelajaran
Pengguna dapat mengoperasikan media

15

√

dengan mudah atau praktis
Pengguna dapat mengoperasikan media

16

√

secara mandiri

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

80

Persentase Kelayakan

83%

Kriteria

Layak

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli media dapat
dinyatakan bahwa media layak digunakan tanpa revisi. Hasil
validasi menunjukkan persentase penilaian sebesar 83% dengan
kriteria layak dan tanpa perbaikan.
2.2) Validasi Ahli Materi
Ahli

materi

dalam

validasi

media

pembelajaran

menggunakan Adobe Flash Professional CS6 ini adalah Ibu Nissa
Sukmawati, M. Si yang merupakan dosen Program Studi Tadris
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. Validasi yang dilakukan ahli materi terkait
dengan aspek relevensi materi. Validasi oleh ahli materi selain
melakukan penilaian kelayakan, ahli materi juga memberikan
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komentar dan saran untuk memperbaiki media. Adapun hasil
validasi yang dilakukan oleh ahli materi dapat dilihat di tabel IV.2
berikut:
Tabel IV.2
Hasil Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Ahli Materi
NO
1
2

3

Skala Penilaian

Indikator

1

2

3

4

√

Media memiliki topik yang jelas
Isi materi dalam media sesuai dengan
SK/KD

√

Media sudah sesuai dengan tujuan

√

pembelajaran yang akan dicapai

4

Konsep yang dibuat sudah benar

√

5

Materi telah sesuai dengan pedoman

√

6

Penggunaan bahasa mudah dipahami

√

7

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

8

9

10

11

12

13

14

15

Penyajian materi yang menarik dan
logis
Pemberian

contoh-contoh

√
√

dalam

√

penyajian materi sudah sesuai
Media memudahkan Mahasiswa dalam

√

memahami materi
Materi bermanfaat untuk menambah

√

wawasan dan pengetahuan siswa
Siswa dapat belajar secara mandiri
menggunakan media ini
Umpan balik yang diberikan sudah
sesuai
Animasi yang digunakan telah sesuai
dengan materi
Informasi yang terdapat pada media
jelas

5

√

√

√

√
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Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan

88%
Sangat Layak

Kriteria

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli materi
mendapat saran agar mengganti beberapa contoh dalam contoh sub
materi dan lebih teliti dalam penulisan karena terdapat beberapa
kalimat yang salah dalam penulisan. Hasil validasi menunjukkan
persentase penilaian sebesar 88% dengan kriteria sangat layak.

2.3) Validasi Ahli Bahasa
Ahli

Bahasa

dalam

validasi

media

pembelajaran

menggunakan Adobe Flash Professional CS6 ini adalah Bapak
Drs. Mursyid, M.Pd yang merupakan dosen Pendidikan Bahasa
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. Validasi yang dilakukan ahli bahasa terkait
dengan aspek penggunaan bahasa dalam media. Validasi oleh ahli
bahasa selain melakukan penilaian kelayakan, ahli bahasa juga
memberikan komentar dan saran untuk memperbaiki media.
Adapun hasil validasi yang dilakukan oleh ahli bahasa dapat
dilihat di tabel IV.3 berikut:
Tabel IV.3
Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Ahli Bahasa
No

Pertanyaan

Ya

Tidak

Bahasa yang digunakan dalam
1

media pembelajaran baik dan

√

benar.
2

Sistematis, runtut, alur logika
media pembelajaran jelas.

√
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3
4

Ketepatan struktur kalimat.
Keefektifan istilah.

√
√

Kebakuan kalimat yang
5

digunakan pada media Adobe

√

Flash Professional CS6.
6

Ketepatan bahasa.

√

7

Ketepatan ejaan.

√

Skor Yang Diperoleh

8

Skor Maksimum

8

Persentase Kelayakan

100%

Kriteria

Sangat Layak

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli bahasa dapat
dinyatakan bahwa media layak tanpa perbaikan. Hasil validasi
menunjukkan persentase penilaian sebesar 100% dengan kriteria
sangat layak.
d) Implementation (Implementasi)
Pada tahap implementasi ini hanya diimplementasikan pada Siswa
Kelas VII MTs Nurul Ma’arif Desa Tangkit. Semua rancangan media
yang telah dikembangkan diterapkan setelah dilakukan revisi. Media
pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 yang telah
dikembangkan, diimplementasikan pada situasi yang nyata yaitu di kelas.
Implementasi yang dimaksudkan untuk melihat tingkat kepraktisan pada
media tersebut berdasarkan respon atau tanggapan dari Guru dan Siswa.
Setelah Guru dan Siswa selesai memperhatikan media pembelajaran
tersebut, maka diberikanlah angket oleh pengembang. Angket ini
bertujuan untuk melihat sejauh mana respon Guru dan Siswa terhadap
media pembelajaran dengan menggunakan Adobe Flash Professional
CS6 yang sudah dikembangkan.
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Adapun hasil respon Guru dan Siswa terhadap media
pembelajaran menggunakan Adobe Flash Professional CS6 dapat dilihat
pada tabel IV.4 dan tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.4
Hasil Penilaian Persepsi Guru Mata Pelajaran Terhadap Media
Pembelajaran
NO

Skala Penilaian

Indikator

1

2

3

4

5

1

Sesuai dengan yang diharapkan

√

2

Sesuai dengan SK/KD

√

3

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

√

4

Bahasa yang mudah dipahami

√

Background
5

tidak

mengganggu

dan

membuat nyaman

√

6

Kejelasan tampilan

√

7

Komposisi warna yang sesuai

√

Media dapat di Instalasi / dijalankan di
8
9

berbagai hardware dan software yang ada
Mudah digunakan
Bersifat interaktif dan membantu siswa

10

memahami materi

11

Layak sebagai alat bantu pembelajaran

12

Menarik dan kreatif untuk digunakan

13

Dapat digunakan secara mandiri

√
√
√

√
√
√

Meningkatkan partisipasi dan perhatian
14

Siswa

√
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15

√

Merangsang rasa ingin tahu siswa
Dapat diterapkan pada materi pembelajaran

16

√

Zat dan klasifikasinya

Skor Yang Diperoleh

80

Skor Maksimum

80
100%

Persentase Kelayakan

Sangat Praktis

Kriteria

Menurut pendapat Guru mata pelajaran IPA terhadap media
pembelajaran Adobe Flash Professional CS6 ini sudah cukup baik dan
sangat praktis untuk digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya pada
materi Zat dan Klasifikasinya. Selanjutnya agar media ini dapat terus
dikembangkan sebagai media pembelajaran lainnya. Berdasarkan tabel
IV.4 menunjukkan hasil respon atau tanggapan yang diberikan oleh Guru
mata pelajaran IPA diperoleh persentase kelayakan sebesar 100% dengan
kriteria penilaian Sangat Praktis.

Tabel IV.5
Hasil Penilaian Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran
No

Pernyataan

1

Tampilan gambar dan warna
pada

media

Adobe

Persentase

Kriteria

90%

Sangat Praktis

97%

Sangat Praktis

Flash

Professional CS6 ini serasi,
sehingga membuat saya tertarik
untuk menggunakannya.
2

Media

Adobe

Flash

Professional CS6 ini mudah
digunakan

sehingga

senang menggunakannya.

saya
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3

Materi

yang

dalam

disampaikan

Adobe

Flash

91%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

97%

Sangat Praktis

93%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

89%

Sangat Praktis

93%

Sangat Praktis

90%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

Professional CS6 ini menarik.
4

Materi/isi yang disajikan sesuai
dengan pokok bahasan yang
dipelajari.

5

Materi yang disajikan sesuai
dengan tujuan pembelajaran.

6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.

7

Kalimat yang digunakan pada
media ini mudah dipahami.

8

Saya lebih mudah mengingat
dan memahami pelajaran IPA.

9

Materi yang disajikan pada
media

mendorong

keingintahuan

saya

tentang

materi yang terkait.
10

Dengan media Adobe Flash
Professional CS6 ini membuat
saya

lebih

aktif

dalam

pembelajaran IPA.
11

Melalui

media

ini

saya

semangat untuk mempelajari
materi IPA.
12

Penggunaan

media

ini

membantu saya untuk lebih
memahami materi IPA dengan
mudah.
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13

Penggunaan

media

Adobe

Flash Professional CS6 dalam
pembelajaran

IPA

tidak

98%

Sangat Praktis

95%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

membosankan.
14

Saya

tertarik

media

menggunakan

Adobe

Professional

CS6

Flash
dalam

pembelajaran IPA.
Persentase Rata-rata

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada Siswa yang menjadi
responden memberikan respon positif. pada tabel IV.5 menunjukkan hasil
rata-rata respon atau tanggapan yang diberikan oleh Siswa diperoleh
persentase kelayakan sebesar 94% dengan kriteria penilaian Sangat
Praktis.
e) Evaluation (Evaluasi)
Evaluasi adalah tahap terakhir dari model pengembangan ADDIE.
Evaluasi

yang dimaksud disini adalah evaluasi dari kegiatan

implementasi. Hasil evaluasi didapatkan dari saran Guru dan Siswa
selama uji coba tersebut dilaksanakan, sehingga dari tahap evaluasi ini
maka dilakukan revisi akhir.
Selain daripada itu pada tahap akhir ini akan dilakukan uji
Efektivitas media pembelajaran dengan memberikan sejumlah pertanyaan
berbentuk pilihan ganda kepada Siswa untuk melihat peningkatan
pemahaman hasil belajar Mahasiswa. Pada tahap ini akan dilihat
peningkatan pemahaman Siswa terhadap pembelajaran IPA(Zat dan
Klasifikasinya) menggunakan media berbasis Adobe Flash Professional
CS6. Dalam uji efektifitas ini dilakukan dengan dua kali sesi test, yaitu tes
awal untuk mengukur pemahaman awal siswa sebelum menggunakan
media pembelajaran dan tes akhir untuk mengukur pemahaman akhir
siswa setelah menggunakan media pembelajaran.
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Data hasil uji efektivitas ini dihasilkan dari siswa yang telah
mengikuti tes awal dan tes akhir, siswa yang tidak mengikuti salah satu
tes maka data nya tidak dapat diakumulasikan. Pada penelitian ini hanya
25 orang dari 28 orang siswa yang mengikuti tes awal dan tes akhir.
Adapun data hasil tes uji efektivitas siswa dapat dilihat pada tabel IV.6
berikut :
Tabel IV.6
Hasil Uji Efektivitas Media Pembelajaran oleh Siswa
NILAI

No

Nama

1

AW

2

AP

3

BAS

80

100

4

BHS

30

70

5

DEP

90

100

6

DI

90

90

7

DF

50

70

8

DA

50

9

ENS

40

80

10

ECI

40

80

11

F

40

70

12

FPA

70

80

13

FDA

30

80

14

FFA

30

80

15

HIR

40

90

16

IAM

17

MAU

80

100

18

M

70

90

19

NS

40

90

20

NLH

60

90

Awal

Akhir

40

70
70

70
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21

NI

40

70

22

ONR

70

90

23

PW

40

90

24

R

70

70

25

RTW

40

90

26

SDS

80

90

27

SW

70

70

28

TW

70

80

JUMLAH

1400

2080

̅ (𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂)
𝑿

56

83,2

Gain Efektivitas

0, 62 %

Kriteria

Sedang

Berdasarkan hasil tes yang ditunjukkan pada tabel IV.6
menunjukkan tingkat pemahaman siswa meningkat sebesar 0.62% dengan
kriteria Sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
Adobe flash professional CS6 Efektif untuk digunakan pada mata pelajaran
IPA(Zat dan Klasifikasinya).

B. Pembahasan
1. Merancang Media Pembelajaran
Merancang suatu media dengan menggunakan Adobe flash professional
CS6 sebagai selah satu media pembelajaran interaktif yang dapat dimanfaatkan
oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dimaksudkan agar
peserta didik dapat belajar mandiri. Awal pembuatan media pembelajaran ini
adalah menentukan materi apa yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan
dalam pembuatan media pembelajaran. Materi yang dipilih adalah Zat dan
Klasifikasinya yang isinya berupa teks narasi yang disajikan dalam bentuk
ilustrasi dan kasus. Ilustrasi dan kasus yang disajikan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari dan dilengkapi dengan latihan soal, dan simulasi. Dalam
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pembuatan media pembelajaran ini, terdapat beberapa kendala yang dialami,
diantaranya adalah:
a.

Pembuatan media pembelajaran ini diawali dengan mengonsep model
dalam storyboard kemudian konsepnya didesain kembali di Adobe
flash professional CS6. Hal ini memakan waktu yang lama karena
konsep sering kali berubah.

b.

Pengetahuan pengembang masih terbatas mengenai pengoperasian
Adobe flash professional CS6 sehingga dalam pembuatan media ini,
pengembang sering bertanya dan mencari sumber di internet lebih
menguasai tentang Adobe flash professional CS6 khususnya lagi pada
bagian animasi.

c.

Peng-Coding-an dalam media ini, khususnya pada bagian simulasi dan
button yang memakan waktu cukup lama karena penulisan rumus saat
peng-coding-an sering terdapat kesalahan.
Proses pembuatan media pembelajaran ini disesuaikan dengan desain

awal yang telah dibuat pada tahap Design. Setelah proses pembuatan media di
Adobe flash professional CS6, dilakukan export file menjadi ekstensi .exe. Hal
ini dilakukan agar mempermudah dalam proses bimbingan dan penelitian.
Dari produk awal yang telah dibuat dilakukan uji ahli materi, ahli media
dan ahli bahasa dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media
pembelajaran berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta
dilapangan. Penilaian dilakukan menggunakan angket terbuka. Penilaian ini
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan media
yang dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan akan dilakukan revisi
serta peninjauan kembali media pembelajaran berdasarkan penilaian dan
komentar dari para ahli.
Hasil penilaian ahli desain media, ahli meteri dan ahli bahasa
menunjukkan

media

pembelajaran

sangat

layak

digunakan

dalam

pembelajaran (Tabel IV.1, Tabel IV.2 dan tabel IV.3) dengan persentase
kelayakan desain media sebesar 83 % , persentase kelayakan materi sebesar
88 % dan persentase kelayakan bahasa sebesar 100%.
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Hasil akhir penilaian validator ahli mengenai pengembangan media
berupa animasi pembelajaran berbasis aplikasi Adobe Flash Professional Cs6
telah memenuhi kriteria layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran,
sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji coba pada peserta didik.

2. Hasil Uji Coba
Uji coba pembelajaran dilakukan dengan uji Praktikalitas dan
Efektivitas

media

pembelajaran.

Uji

praktikalitas

dilakukan

dengan

menyebarkan angket tanggapan kepada Guru dan Siswa. Berdasarkan
tanggapan dari Guru mata pelajaran IPA pada tabel IV.4 diperoleh persentase
kepraktisan sebesar 100% dengan kriteria sangat praktis. Menurut tanggapan
Guru mata pelajaran IPA media yang dikembangkan sudah cukup baik untuk
diterapkan pada mata pelajaran IPA. Cakupan isi materi nya sudah sesuai
dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, sesuai
dengan perkembangan IPTEK, mudah dipahami, serta penyajian dan bahasa
yang digunakan sudah baik. Untuk praktikalitas media berdasarkan tanggapan
Siswa pada tabel IV.5 diperoleh persentase kepraktisan sebesar 94% dengan
kriteria sangat praktis.
Kemudian untuk uji Efektivitas media pembelajaran dilakukan dengan
memberikan sejumlah pertanyaan berbentuk pilihan ganda untuk melihat hasil
tes awal dan tes akhir yang diikuti oleh 25 orang Siswa Kelas VII MTs Nurul
Ma’arif. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan menunjukkan adanya
peningkatan hasil tes. Nilai rata-rata tes awal sebesar 56 dan nilai rata-rata tes
akhir 83,2. Setelah dianalisis dengan menggunakan rumus efektivitas diperoleh
tingkat keefektivan sebesar 0.62% dengan kriteria sedang (tabel IV.6).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa
“Pengembangan Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berbasis Adobe
Flash Professional CS6 di SMP/MTs” sudah valid, praktis dan efektif untuk
digunakan sebagai penunjang pembelajaran mata pelajaran IPA pada pokok
bahasan Zat dan Klasifikasinya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran
berbasis adobe flash professional CS6 pada pokok bahasan zat dan klasifikasinya
di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ma’arif , dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Media pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada model ADDIE
yang meliputi tahap analysis (analisis), design (desain), development
(pengembangan),

Implementation

(implementasi)

dan

evaluation

(evaluasi). Berdasarkan penilaian dari para ahli media, ahli materi dan ahli
bahasa Media pembelajaran dikategorikan sangat valid, dengan persentase
rata-rata sebesar 90,33%.
2. Adapun respon atau tanggapan dari Guru pengampu dan Siswa, media
pembelajaran dikategorikan sangat praktis, dengan persentase rata-rata
sebesar 97% dan Hasil belajar Siswa sebelum dan sesudah menggunakan
media pembelajaran mengalami peningkatan yang cukup baik dengan
persentase sebesar 0.62%

dan dikategorikan mengalami peningkatan

sedang.

B. Saran
1. Disarankan kepada Bapak/Ibu Guru agar dapat memberikan penunjang
pembelajaran tambahan yang berkaitan kepada siswa yang dapat membuat
siswa belajar secara mandiri, salah satu contonya yaitu media atau
software bantu.
2. Kepada Siswa untuk dapat lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan
diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi
yang semakin canggih, jangan sampai teknologi itu yang akan menguasai
atau mengontrol diri kita.
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3. Penelitian dan pengembangan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu
bagi para peneliti di masa yang akan datang untuk dapat lebih
menyempurnakan penelitian dan pengembangan ini dengan lebih baik dan
menarik sebagai penunjang pembelajaran di kelas maupun dimasyarakat.
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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: MTs Nurul Ma’arif

Kelas/ Semester

: VII/I

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pokok

: Zat dan Karakteristiknya

Alokasi Waktu

: 1 x 45 Menit (1 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaanya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin taunyatentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar
3.5. Memahami karakteristik zat, serta perubahan fisika dan kimia pada zat
yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.

C. Indikator
3.5.1 Memberikan contoh-contoh benda padat, cair dan gas.
3.5.2 Membedakan antara benda padat, cair, dan gas.
3.5.3 Mengidentifikasi ciri-ciri benda padar, cair dan gas.
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3.5.4 Menjelaskan perbedaan ciri-ciri benda padat, cair dan gas.
3.5.5 Menjelaskan proses perubahan wujud zat
3.5.6 Mengidentifikasi perbedaan unsur, senyawa dan campuran.
3.5.7 Mengklasifikasikan zat-zat yang tergolong unsur, senyawa dan
campuran.
3.5.8 Memahami jenis-jenis dan sifat-sifat, serta manfaatnya dalam
kehidupan.

D. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan siswa mampu
menggolongkan karakteristik materi, juga menjelaskan perbedaan unsur,
senyawa dan campuran.

E. Materi
1. Macam-macam Zat dan Sifatnya
Zat merupakan wujud dari materi, yang mana materi adalah sesuatu
yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi
berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
a. Zat Padat
Zat padat merupakan zat yang yang memiliki bentuk dan
volume (ruang yang ditempati) tertentu. Contohnya: besi, kursi dan
bingkai foto.
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Mempunyai bentuk dan volume yang tetap
2) Jarak antar-partikel zat padat sangat rapat
3) Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas.
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b. Zat Cair
Zat cair juga sama seperti zat padat, kedua nya sama-sama
memiliki volume tertentu. Namun, zat cair akan berbentuk sesuai
dengan tempat atau wadah yang diempatinya. Contohnya: Air,
minyak goreng dan bensin
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Mempunyai volume yang tetap, tetapi tidak mempunyai bentuk
yang tetap, tergantung pada media yang digunakan
2) Jarak antar-partikel zat cair lebih renggang
3) Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas.
c. Zat Gas
Zat gas merupakan suatu zat yang memiliki volume serta
bentuk

yang berubah-ubah mengikuti bentuk wadah yang

ditempatinya. Contohnya: Udara dalam balon, udara dalam ban
sepeda dan udara dalam gelas kosong.
Adapun ciri atau sifatnya adalah sebagai berikut :
1) Tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu
2) Jarak antar-partikel zat gas sangat renggang
3) Partikel-partikel zat dapat bergerak sangat bebas.
2. Zat dan Perubahannya
Perubahan wujud zat dapat berlangsung apabila mendapat pengaruh
panas maupun tekanan, baik dari luar maupun dari dalam zat itu sendiri.
Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 5 peristiwa sebagai berikut:
a. Mencair
Perubahan wujud dari zat padat menjadi cair disebabkan
karena adanya kenaikan suhu (panas). Contohnya : Pada saat kalian
membeli es krim apabila didiamkan terlalu lama es krim tersebut
akan mencair, mengapa demikian?? Hal ini dikarenakan es krim
mengalami hal yang disebut mencair
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b. Membeku
Perubahan zat cair menjadi padat disebabkan karena zat cair
mengalami

penurunan

suhu.

Contohnya:

Ketika

kalian

memasukkan air minuman ke dalam kulkas, maka air tersebut akan
mengeras. hal ini disebut dengan membeku.
c. Mengembun
Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas
menjadi zat cair. Contohnya: Pernakah kalian melihat tanaman di
pagi hari??Mengapa tanaman tersebut basah??Hal ini terjadi akibat
partikel air di udara berubah wujud menjadi cair.
d. Menyublim
Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi
gas. Contohnya: Pernahkah kalian memperhatikan kapur barus??
Kenapa lambat laun semakin mengecil atau bahkan hilang?? Hal ini
dikarenakan kapur barus mengalami kejadian yang disebut dengan
menyublim.
e. Menguap
Menguap adalah peristiwa berubahnya zat cair menjadi gas.
Contohnya : Pada saat kalian memasak air air akan mendidih dan
air yang kalian masak akan berkurang, hal ini dikarenakan air yang
kalian masak menguap.
3. Unsur, Senyawa dan Campuran
Dalam materi ini juga membahas tentang Unsur, Senyawa dan
Campuran. Untuk belajar lebih lanjut silahkan klik gambar berikut :
a. Unsur
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi
menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur
di alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu logam dan
nonlogam.
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Contohnya :
1) Logam : Aluminium (Al), Emas (Au), Perak (Ag), Kalsium
(Ca), Tembaga (Cu), Besi (Fe), Natrium (Na), Timbal (Pb),
Timah (Sn).
2) Nonlogam : Oksigen (O), Hidrogen (H), Karbon (C), Belerang
(S), Fosfor (P), Nitrogen (N), lodin (l).

Cara pemberian lambang unsur menurut Jon Jacob Berzelius
Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf
awal dari nama latinnya
1) Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar.
2) Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan huruf
kecil dari nama unsur tersebut.
Contohnya : Karbon (nama latinnya Carbon), dilambangkan
dengan

(C), Kalsium (nama latinnya Calsium), dilambangkan

dengan (Ca).
Unsur logam dan nonlogam memiliki perbedaan sifat fisika
dan kimia. Berikut perbedaan sifat nsur logam dan nonlogam.
Tabel 1 Perbedaan sifat insur logam dan nonlogam
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Berikut ini merupakan contoh kegunaan unsur logam dan
nonlogam
Tabel 2 Contoh kegunaan unsur logam dan nonlogam

b. Senyawa
Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih, senyawa
dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia
biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan
menjadi unsur Hidrogen (H) dan Oksigen (O).
Tabel 3 Contoh senyawa dan unsur penyusunnya

c. Campuran
Campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam
senyawa atau kebih dan masing-masing komponen masih
mempertahankan sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi 2
macam yaitu, Campuran Homogen dan Campuran Heterogen.
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1) Campuran Homogen (Larutan)
Merupakan campuran yang serbasama di seluruh
bagiannya dan membentuk satu fasa.
Contohnya : Campuran gula atau garam dengan air, Air
teh yang sudah disaring, udara.
2) Campuran Heterogen
Campuran ini adalah campuran yang tidak serbasama,
membentuk dua fasa atau lebih dan terdapat batas yang jelas
diantara fasa-fasa tersebut.
Contohnya : Minyak dengan air, Tepung beras dengan air,
Semen dan pasir, dan pasir yang dimasukkan kedalam air.
Didalam campuran heterogen dikelompokkan menjadi dua
bagian, yaitu:
a) Koloid, partikel berukuran 1 - 100 nm yang hanya dapat
dilihat menggunakan mikroskop ultra. Contohnya: susu,
asap, kabut, agar-agar.
b) Suspensi, partikel berukuran lebih besar dari 100 nm dan
dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa. Contohnya:
minyak dengan air, air keruh, dan kopi dan air.
Tabel 4 Perbedaan Unsur, Senyawa dan Campuran
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F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model

: Think Pairs share

2. Metode

: Diskusi

3. Pendekatan

: Scientific

G. Media/alat dan Sumber Belajar
1. Media/ alat
a. Media Pembelajaran : Adobe Flash Professional CS6
b. Alat

: Laptop dan Proyektor

2. Sumber Belajar

: Buku IPA Terpadu, LKS, dan Internet

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
No
1

Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi


Guru

Alokasi Waktu

memberi

salam,

selanjutnya menanyakan kabar
peserta didik.


Guru menunjuk ketua kelas
untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.



Meminta

siswa

kebersihan

kelas

mengecek
minimal

disekitar meja dan kursi tempat
duduknya.


Mengecek absensi.



Menyampaikan

tujuan

pembelajaran.


Menanyakan

materi

yang

berhubungan dengan materi
yang akan dibahas.

5 Menit

72

(Lanjutan)

2

Inti



Guru

menanyakan

kepada

35 Menit

siswa seputar materi yang akan
diajarkan.


Guru menyampaikan materi
pelajaran secara umum tentang
klasifikasi materi



Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
apa yang tidak dimengerti.



Guru

membuat

kelompok

belajar dan memberikan tugas
untuk

dikerjakan

bersama

masing-masing kelompok


Guru

meminta

siswa

menyajikan

atau

mempersentasikan

hasil

diskusi kelompok
3

Penutup



Guru bersama siswa membuat
kesimpulan/rangkuman
pembelajaran.



Guru menghimbau siswa agar
lebih

semangat

mengikuti

dalam
pelajaran

setrerusnya.


Guru

merencanakan

tidak

lanjut dalam menyampaikan

5 Menit
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rencana pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.


Guru menunjuk ketua kelas
memimpin

doa

sebelum

berakhirnya pembelajaran.


Guru menutup pembelajaran
dengan mengucapkan salam.

I. Penilaian dan Pengayaan
1. Penilaian
No
1.

Soal
a) Mempunyai

bentuk

Jawaban
dan

A

Skor
10

volume yang tetap
b) Zat antar partikel sangat
rapat
c) Partikel zat dapat bergerak
bebas namun terbatas
Sifat zat padat yang benar adalah
...
A. a dan b
B. b dan c
C. c dan a

2.

Contoh perubahan wujud
zat dari gas ke cair yang benar
adalah . . .
A. Es krim yang didiamkan di
tempat terbuka
B. Tanaman yang tampak basah
dipagi hari

B

10
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C. Kapur barus yang diletakkan
dilemari
3.

Perubahan zat dari padat menjadi

C

10

B

10

B

10

A

10

C

10

gas disebut . . .
A. Mencair
B. Mengembun
C. Menyublim
4.

Berikut merupakan contoh unsur
logam, kecuali . . .
A. Kalsium dan Timbal
B. Natrium dan Fosfor
C. Aluminium dan Natrium

5.

Zat yang terdiri dari dua unsur
atau lebih dan dapat diuraikan
menjadi dua unsur atau lebih
dengan

proses

kimia

biasa

disebut dengan . . .
A. Senyawa
B. Campuran
C. Unsur
6.

Lambang unsur kalsium adalah .
..
A. Ca
B. C
C. K

7.

Air adalah gabungan dari unsur .
..
A. Oksigen dan Nitrogen
B. Natrium dan Karbon
C. Oksigen dan Hidrogen
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8.

Peristiwa perubahan zat dari gas

C

10

B

10

C

10

ke cair disebut . . .
A. Menyublim
B. Membeku
C. Mengembun
9.

Campuran yang tidak serbasama,
membentuk dua fasa atau lebih
dan terdapat batas yang jelas
diantaranya disebut dengan . . .
A. Campuran Homogen
B. Campuran Heterogen
C. Campuran air dan gula

10.

Berikut merupakan contoh dari
campuran homogen yang benar
adalah . . .
A. Air dan minyak
B. Kapur dan pasir
C. Air dan gula
Jumlah Skor

2. Pengayaan

100

: Membaca buku sumber lain selain buku paket
utama tentang zat dan klasifikasinya.
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Lampiran 2. Tampilan Media Pembelajaran
1. Scene Loading

2. Scene Menu utama
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3. Scene Kompetensi
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4. Scene Petunjuk

5. Scene Materi
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6. Scene Evaluasi
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7. Scene Profil

8. Scene Keluar
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9. Scene End

10. Scene Animasi
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Lampiran 3. Hasil Angket Validasi Ahli Media

Angket Validasi Ahli
Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban. Penggunaan angket ini diberikan kepada ahli desain media,
ahli materi, Guru pengampu. Masing-masing validator ahli dan responden akan
diberikan angket untuk mendapatkan penilaian serta kritik dan saran terhadap media
pembelajaran yang dikembangkan guna mendapatkan media yang valid, praktis dan
efektif. Validator dan responden akan diberikan pilihan jawaban alternatif
menggunakan skala penilaian.
Skala yang digunakan merupakan skala likert lima poin dengan pemaknaan
sebagai berikut:
1) “sangat setuju” memiliki poin 5.
2) “setuju” memiliki poin 4.
3) “ragu-ragu” memiliki poin 3.
4) “tidak setuju” memiliki poin 2.
5) “sangat tidak setuju” memiliki poin 1.

1. Identitas
Nama

: Afdal Afdala, M.Si

Profesi

: Dosen

Unit Kerja

: UIN STS Jambi

2. Instrumen Validasi Desain oleh Tenaga Ahli Desain Media
Skala Penilaian
NO
1
2
3

Indikator

1

2

3

4

√

Media memiliki tampilan yang menarik
Ketepatan pemilihan background dan warna tulisan
sudah sesuai
Teks yang ada dalam media tersusun rapi

5

√
√
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4

Kualitas animasi dan simulasi materi pada media

√

menarik

5

Bahasa dan penulisan sudah sesuai dengan EYD

√

6

Bahasa yang digunakan komunikatif

√

7

Penggunaan

bahasa

yang

digunakan

tidak

√

menimbulkan penafsiran ganda
√

8

Penempatan tombol sudah tepat

9

Tombol yang digunakan sudah sesuai perintah

√

10

Komposisi warna yang digunakan sudah sesuai

√

11

Layout yang digunakan sudah sesuai

√

12

Kombinasi warna yang digunakan cocok

√

13

14

15

16

Ukuran dan jenis huruf sudah sesuai dan mudah

√

dibaca
Media sudah efektif untuk digunakan dalam proses

√

pembelajaran
Pengguna dapat mengoperasikan media dengan

√

mudah atau praktis
Pengguna dapat mengoperasikan media secara

√

mandiri

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

80

Persentase Kelayakan
Kriteria

83%
Layak
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3. Saran
......................................................................................................................
......................................................................................................................

4. Keputusan
Petunjuk :
Silahkan Bapak atau Ibu memberikan tanda (√) pada kolom A, B, atau C
dengan pemaknaan skala sebagai berikut :
A = Layak tanpa perbaikan
B = Layak dengan perbaikan
C = Tidak layak
A
√

B

C
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Lampiran 4. Hasil Angket Validasi Ahli Materi
Angket Validasi Ahli
Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban. Penggunaan angket ini diberikan kepada ahli desain media,
ahli materi, Guru pengampu. Masing-masing validator ahli dan responden akan
diberikan angket untuk mendapatkan penilaian serta kritik dan saran terhadap media
pembelajaran yang dikembangkan guna mendapatkan media yang valid, praktis dan
efektif. Validator dan responden akan diberikan pilihan jawaban alternatif
menggunakan skala penilaian.
Skala yang digunakan merupakan skala likert lima poin dengan pemaknaan
sebagai berikut:
1) “sangat setuju” memiliki poin 5.
2) “setuju” memiliki poin 4.
3) “ragu-ragu” memiliki poin 3.
4) “tidak setuju” memiliki poin 2.
5) “sangat tidak setuju” memiliki poin 1.

1. Identitas
Nama

: Nissa Sukmawati, M.Si

Profesi

: Dosen

Unit Kerja

: UIN STS Jambi

2. Intrumen Kelayakan Media Pembelajaran oleh Ahli Materi
NO

Skala Penilaian

Indikator

1

3

4

5
√

1

Media memiliki topik yang jelas

2

Isi materi dalam media sesuai dengan SK/KD

3

Media sudah sesuai dengan
pembelajaran yang akan dicapai
Konsep yang dibuat sudah benar

4

2

√

tujuan

√
√
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Materi telah sesuai dengan pedoman

√

5
6

Penggunaan bahasa mudah dipahami

7

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

8

Penyajian materi yang menarik dan logis

9

Pemberian contoh-contoh dalam penyajian
materi sudah sesuai
Media memudahkan Mahasiswa dalam

10
11
12
13
14
15

√
√
√
√
√

memahami materi
Materi bermanfaat untuk menambah wawasan
dan pengetahuan Mahasiswa
Siswa dapat belajar secara mandiri
menggunakan media ini
Umpan balik yang diberikan sudah sesuai

√
√
√

Animasi yang digunakan telah sesuai dengan

√

materi

√

Informasi yang terdapat pada media jelas

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan
Kriteria

88%
Sangat Layak

3. Saran
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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4. Keputusan
Petunjuk :
Silahkan Bapak atau Ibu memberikan tanda (√) pada kolom A, B, atau C
dengan pemaknaan skala sebagai berikut :
A = Layak tanpa perbaikan
B = Layak dengan perbaikan
C = Tidak layak
A
√

B

C
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Lampiran 5. Hasil Angket Validasi Ahli Bahasa
Angket Validasi Ahli
Menurut Nazir (1988), angket terbuka atau tidak berstruktur adalah
pertanyaan

yang

dibuat

sedemikian

rupa

dan

jawabannya

dan

cara

pengungkapannnya dapat bermacam-macam. Dalam penelitian ini, angket terbuka
akan diberikan kepada validator ahli bahasa berkenaan dengan kelayakan serta
kesesuaian Bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran. Melalui angket ini,
validator akan memberikan saran dan masukan terhadap penggunaan bahasa yang
baik dan sesuai dengan EYD. Selanjutnya saran dan masukan yang bersifat
kualitatif akan digunakan untuk merevisi dan memperbaiki produk yang dibuat.
Angket terbuka menggunakan format dua poin dari skala likert dengan
pemaknaan sebagai berikut:
1) “Ya” direpresentasikan dengan 1 poin
2) “Tidak” direpresentasikan dengan 0 poin

1. Identitas
Nama

: Drs. Mursyid, M.Pd

Profesi

: Dosen

Unit Kerja

: UIN STS Jambi

2. Instrumen Validasi Bahasa oleh Tenaga Ahli Bahasa
No

Pertanyaan

Ya

1

Bahasa yang

√

digunakan

dalam

media pembelajaran
baik dan benar.
2

Sistematis,
runtut, alur logika
media pembelajaran
jelas.

√

Tidak

Komentar
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3

Ketepatan

√

struktur kalimat.
4

Keefektifan

√

Kebakuan

√

istilah.
5
kalimat

yang

digunakan

pada

media Adobe Flash
Professional CS6.
6

Ketepatan

√

Ketepatan

√

bahasa.
7
ejaan.
Skor Yang Diperoleh

7

Skor Maksimum

7

Persentase Kelayakan
Kriteria

100%
Sangat Layak

3. Saran
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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4. Keputusan
Petunjuk :
Silahkan Bapak atau Ibu memberikan tanda (√) pada kolom A, B, atau C
dengan pemaknaan skala sebagai berikut :
A = Layak tanpa perbaikan
B = Layak dengan perbaikan
C = Tidak layak
A
√

B

C
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Lampiran 6. Hasil Angket Tanggapan Guru Mata Pelajaran
Angket Persepsi Guru
Angket berstruktur merupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban. Penggunaan angket ini diberikan kepada ahli desain media,
ahli materi, Guru pengampu. Masing-masing validator ahli dan responden akan
diberikan angket untuk mendapatkan penilaian serta kritik dan saran terhadap media
pembelajaran yang dikembangkan guna mendapatkan media yang valid, praktis dan
efektif. Validator dan responden akan diberikan pilihan jawaban alternatif
menggunakan skala penilaian.
Skala yang digunakan merupakan skala likert lima poin dengan pemaknaan
sebagai berikut:
1) “sangat setuju” memiliki poin 5.
2) “setuju” memiliki poin 4.
3) “ragu-ragu” memiliki poin 3.
4) “tidak setuju” memiliki poin 2.
5) “sangat tidak setuju” memiliki poin 1.

1. Identitas
Nama

: Siti Patimah, S. Pd

Profesi

: Guru Bidang Studi IPA

Unit Kerja

: MTs Nururl Ma’arif

2. Instrumen Persepsi Guru Terhadap Media Pembelajaran
NO

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

5

1

Sesuai dengan yang diharapkan

√

2

Sesuai dengan SK/KD

√

3

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

√

4

Bahasa yang mudah dipahami

√
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5

√

Background tidak mengganggu dan membuat
nyaman

6

Kejelasan tampilan

√

7

Komposisi warna yang sesuai

√

Media dapat di Instalasi / dijalankan di berbagai

√

8
9
10

hardware dan software yang ada
Mudah digunakan

√

Bersifat interaktif dan membantu memahami

√

materi

11

Layak sebagai alat bantu pembelajaran

√

12

Menarik dan kreatif untuk digunakan

√

13

Dapat digunakan secara mandiri

√

14

Meningkatkan partisipasi dan perhatian Siswa

√

15

Merangsang rasa ingin tahu

√

Dapat diterapkan pada materi pembelajaran Zat

√

16

dan klasifikasinya

Skor Yang Diperoleh

80

Skor Maksimum

80

Persentase Kelayakan

100%

Kriteria

Sangat Layak

Jambi,
Validator,

September 2019
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Lampiran 7. Hasil Angket Tanggapan Siswa
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Lampiran 8. Data Hasil Praktikalitas Oleh Siswa
No

Pernyataan
Tampilan

gambar

Persentase

Kriteria

90%

Sangat Praktis

97%

Sangat Praktis

91%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

97%

Sangat Praktis

93%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

dan

warna pada media Adobe
1

Flash Professional CS6
ini

serasi,

membuat

sehingga

saya

tertarik

untuk menggunakannya.
Media

2

Adobe

Flash

Professional

CS6

mudah

digunakan

sehingga

saya

ini

senang

menggunakannya.
Materi yang disampaikan
3

dalam

Adobe

Professional

Flash

CS6

ini

menarik.
Materi/isi yang disajikan
4

sesuai

dengan

pokok

bahasan yang dipelajari.

5

Materi

yang

sesuai

dengan

disajikan
tujuan

pembelajaran.
6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.
Kalimat yang digunakan

7

pada media ini mudah
dipahami.
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Saya
8

lebih

mudah

mengingat

dan

89%

Sangat Praktis

93%

Sangat Praktis

90%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

96%

Sangat Praktis

98%

Sangat Praktis

95%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

memahami pelajaran IPA.
Materi

yang

disajikan

pada media mendorong
9

keingintahuan

saya

tentang

yang

materi

terkait.
Dengan

media

Adobe

Flash Professional CS6
10

ini membuat saya lebih
aktif dalam pembelajaran
IPA.
Melalui media ini saya

11

semangat

untuk

mempelajari materi IPA.
Penggunaan
12

membantu

media
saya

ini

untuk

lebih memahami materi
IPA dengan mudah.
Penggunaan media Adobe

13

Flash Professional CS6
dalam pembelajaran IPA
tidak membosankan.
Saya
menggunakan

14

tertarik
media

Adobe Flash Professional
CS6 dalam pembelajaran
IPA.

Persentase Rata-rata

109

Lampiran 9. Hasil Analisis Data Validasi Materi, Desain Media, dan Bahasa.
No

Validator
Ahli

Skor

Skor

Persentase

Kategori

Diperoleh Maksimum

1

Materi

66

75

88%

Sangat Layak

2

Desain Media

66

80

83%

Layak

3

Bahasa

7

7

100%

Sangat Layak

139

162

90,33%

Sangat Valid

Jumlah Total
Kategori

Sangat Valid
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Lampiran 10. Hasil Analisis Data Praktikalitas
1. Respon Guru
NO

Skala Penilaian

Indikator

1

2

3

4

5

1

Sesuai dengan yang diharapkan

√

2

Sesuai dengan SK/KD

√

3

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

√

4

Bahasa yang mudah dipahami

√

5

Background

tidak

mengganggu

√

dan

membuat nyaman

6

Kejelasan tampilan

√

7

Komposisi warna yang sesuai

√

Media dapat di Instalasi / dijalankan di

√

8
9
10

berbagai hardware dan software yang ada
√

Mudah digunakan
Bersifat

interaktif

dan

√

membantu

memahami materi

11

Layak sebagai alat bantu pembelajaran

√

12

Menarik dan kreatif untuk digunakan

√

13

Dapat digunakan secara mandiri

√

Meningkatkan partisipasi dan perhatian

√

14
15
16

Siswa
Merangsang rasa ingin tahu

√

Dapat diterapkan pada materi pembelajaran

√

Zat dan klasifikasinya

Skor Yang Diperoleh

80

Skor Maksimum

80

Persentase Kelayakan
Kriteria

100%
Sangat Layak
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2. Respon Siswa

No

Pernyataan

Persentase

Kriteria

1

Tampilan gambar dan
warna pada media Adobe
Flash Professional CS6
ini
serasi,
sehingga
membuat saya tertarik
untuk menggunakannya.

90%

Sangat Praktis

2

Media
Adobe
Flash
Professional CS6 ini
mudah
digunakan
sehingga saya senang
menggunakannya.

97%

Sangat Praktis

3

Materi yang disampaikan
dalam
Adobe
Flash
Professional CS6 ini
menarik.

91%

Sangat Praktis

4

Materi/isi yang disajikan
sesuai dengan pokok
bahasan yang dipelajari.

96%

Sangat Praktis

5

Materi yang disajikan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

97%

Sangat Praktis

6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.

93%

Sangat Praktis

7

Kalimat yang digunakan
pada media ini mudah
dipahami.

94%

Sangat Praktis
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8

Saya
lebih
mudah
mengingat
dan
memahami pelajaran IPA.

89%

Sangat Praktis

9

Materi yang disajikan
pada media mendorong
keingintahuan
saya
tentang materi
yang
terkait.

93%

Sangat Praktis

10

Dengan media Adobe
Flash Professional CS6
ini membuat saya lebih
aktif dalam pembelajaran
IPA.

90%

Sangat Praktis

11

Melalui media ini saya
semangat
untuk
mempelajari materi IPA.

96%

Sangat Praktis

12

Penggunaan media ini
membantu saya untuk
lebih memahami materi
IPA dengan mudah.

96%

Sangat Praktis

13

Penggunaan media Adobe
Flash Professional CS6
dalam pembelajaran IPA
tidak membosankan.

98%

Sangat Praktis

14

Saya
tertarik
menggunakan
media
Adobe Flash Professional
CS6 dalam pembelajaran
IPA.

95%

Sangat Praktis

94%

Sangat Praktis

Persentase Rata-rata
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Lampiran 11. Hasil Analisis Data Efektivitas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama

AW
AP
BAS
BHS
DEP
DI
DF
DA
ENS
ECI
F
FPA
FDA
FFA
HIR
IAM
MAU
M
NS
NLH
NI
ONR
PW
R
RTW
SDS
SW
TW
JUMLAH
̅
𝑿(𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂)
Gain Efektivitas
Kriteria

Awal
40
80
30
90
90
50
50
40
40
40
70
30
30
40
80
70
40
60
40
70
40
70
40
80
70
70
1400
56

NILAI
Kategori
Akhir
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
70
Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tuntas
70
Tidak Tuntas
90
Tuntas
90
Tuntas
70
Tuntas
80
2080
83,2
0, 62 %
Sedang

Kategori
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Dari analisis data diperoleh hasil bahwa data hasil uji efektivitas ini
dihasilkan dari siswa yang telah mengikuti tes awal dan tes akhir, Siswa yang tidak
mengikuti salah satu tes maka data nya tidak dapat diakumulasikan. Pada penelitian
ini hanya 25 orang dari 28 orang siswa yang mengikuti tes awal dan tes akhir.
Dengan hasil Gain Efektivitas 0,62% atau dalam kategori sedang.

115

Lampiran 12. Dokumentasi
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