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ABSTRACT 

This study aim to : (1) develop interactive multimedia based 

physics instructional media integrated with student worksheet on 

newton’s law of motion (2) develop a medium of learning physics-

based interactive multimedia integrated with worksheets on the 

subject of Newton's laws of motion. (3) Knowing achievement 

student learning outcomes after the learning process using the 

medium of learning physics-based interactive multimedia is 

integrated with the results of the development of students' 

worksheets. The method used in this study is the method of 

research and development, or research and development (R & D), 

which refers to the model developed by Sugiyono which was 

conducted from March to May 2016. Eligibility media validated 

by subject matter experts, media experts and practitioners. The 

subject of this research trial are 30 students of Grade X MAN 

Lamongan 2015/2016. Based on the analysis concluded: (1) 

Media Learning physics-based interactive multimedia integrated 

with student worksheet has been shown to overcome the 

difficulties of using worksheets that are not aligned with the 

learning tools teachers cause learning objectives are not 

achieved, it is evident that by testing the use of product 

development is the result of learning cognitive increased, and 

learning outcomes affective and psychomotor can be achieved 

with very good (2) Media learning physics-based interactive 

multimedia integrated with LKS proven to solve the problems of 

incomplete laboratory equipment, the absence of laboratory and 

learning time effectively, because with interactive multimedia this 

students can observe interesting animation, does not need 

practical tools that too much, and students were delighted (3) 

media physics-based interactive multimedia learning integrates 

with student worksheet developed proved to be feasible by the 

feasibility indicators of media, both in terms of content material , 

media design and fascination with the acquisition value reaches 

the very good category. 

Keywords:   Physics Education Media, Interactive Multimedia, 

Student Worksheet, Newton's Laws 
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PENDAHULUAN
Manfaat multimedia sebagaimana 

yang dijabarkan Ariani dan Haryanto 
(2010:26) yakni proses pembelajaran 
menjadi menarik, lebih interaktif, jumlah 
waktu mengajar (ceramah) dapat 
dikurangi, kualitas belajar siswa lebih 
termotivasi dan terdongkrak serta belajar 
mengajar dapat dilakukan dimana saja, 

kapan saja, serta sikap dan perhatian 
siswa dapat ditingkatkan dan dipusatkan. 
Multimedia juga dapat memungkinkan 
siswa belajar secara mandiri sehingga 
pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di 
sekolah tetapi dapat dilaksanakan diluar 
sekolah.  

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan multimedia 

interaktif dengan menggunakan software video player  pada pokok 

bahasan Hukum Newton tentang gerak, (2) Mengembangkan 

media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif yang 

terintegrasi dengan  LKS pada pokok bahasan Hukum Newton 

tentang gerak.(3)Mengetahui pencapaian hasil belajar siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan lembar kerja siswa hasil pengembangan. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

atau research and development (R&D), mengacu pada model yang 

dikembangkan Sugiyono yang dilakukan pada bulan Maret sampai 

Mei 2016. Kelayakan media divalidasi oleh ahli materi, ahli media 

dan praktisi. Subyek uji coba penelitan ini adalah siswa kelas X 

MAN Lamongan Tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 30 Siswa. 

Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan: (1) Media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan LKS telah terbukti dapat mengatasi kesulitan penggunaan 

LKS tidak selaras dengan perangkat pembelajaran guru yang 

menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai, terbukti bahwa 

dengan uji coba penggunaan produk pengembangan ini hasil 

belajar kognitif mengalami peningkatan, dan hasil belajar afektif 

maupun psikomotor dapat tercapai dengan sangat baik. (2) Media 

pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif terintegrasi 

dengan LKS terbukti dapat mengatasi permasalahan kurang 

lengkapnya peralatan laboratorium, tidak adanya laboran serta 

waktu belajar yang efektif, karena dengan multimedia interaktif 

ini siswa dapat mengamati animasi-animasi menarik, tidak perlu 

alat-alat praktikum terlalu banyak, dan siswa merasa senang. (3) 

Media pembelajaran fisika berbasis multimedia interaktif 

terintegrasi dengan LKS yang dikembangkan ini terbukti 

dinyatakan layak berdasarkan indikator kelayakan media, baik 

segi isi materi, desain media maupun daya tarik dengan perolehan 

nilai yang mencapai kategori sangat baik. 

Kata kunci: Media Pembelajaran Fisika, Multimedia 

Interaktif, Lembar Kerja Siswa, Hukum 

Newton 
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Multimedia interaktif yang akan 
dikembangkan pada penelitian ini adalah   
video player yaitu software komputer 
untuk memainkan file vidio.  Sebagian 
besar media player dapat menampilkan 
sejumlah format media, baik file audio 
ataupun video, sedangkan yang khusus 
untuk memainkan video disebut dengan 
video player. Media pembelajaran fisika 
berbasis multimedia interaktif sangat 
cocok digunakan untuk sekolah dengan 
keterbatasan alat laboratorium riil 
sehingga media akan menggantikan 
fungsi laboratorium riil sebagai 
laboratorium virtuil.  

Selain penggunaan multimedi 
interaktif, media pembelajaran yang lain 
juga tetap penting digunakan, salah 
satunya adalah lembar kerja siswa (LKS). 
LKS adalah salah satu media yang dapat 
meningkatkan pemahaman siswa. Semua 
media pembelajaran yang digunakan 
dalam proses belajar mengajar harus 
saling terintegrasi. Penggunaan berbagai 
media seharusnya dapat mempermudah 
guru dan siswa, bukan sebaliknya. Akan 
tetapi, pada umumnya penggunaan LKS 
dan multimedia interaktif yang ada 
selama ini belum diintegrasikan. Hal ini 
membuat siswa mengalami kesulitan 
dalam memahami dan mengikuti konsep 
dalam alur LKS dan multimedia interaktif 
yang terkadang berbeda.  

Hukum Newton yang memiliki peran 
penting dalam kehidupan sehari-hari, 
oleh karena itu penting diajarkan kepada 
siswa dengan cara dan metode yang tepat 
agar siswa merasa senang untuk 
mempelajari dan menguasai materi 
tersebut.  

Berdasarkan pengamatan dan 
wawancara peneliti di MAN Lamongan, 
kegiatan proses belajar mengajar Fisika 
pokok bahasan hukum Newton tentang 
gerak masih menggunakan metode 
konvensional dan penggunaaan media 
pembelajaran masih belum optimal. 
Terdapat beberapa kendala yang 

mengakibatkan proses pembelajaran 
tersebut belum optimal. Pertama, 
penentuan LKS dilakukan oleh sekolah. 
LKS tersebut tidak selaras dengan 
perangkat ajar guru. Kendala yang kedua 
adalah praktik di laboratorium 
membutuhkan waktu yang panjang. 
Kendala ketiga adalah kondisi peralatan 
laboratorium fisika Hukum Newton 
tentang gerak kurang lengkap, dan 
kendala keempat yaitu belum ada tenaga 
laboran yang membantu persiapan 
praktik. Keempat kendala tersebut masih 
belum dapat diatasi dengan baik oleh 
madrasah sementara alokasi waktu yang 
tersedia untuk mata pelajaran Fisika 
dikelas X hanya 3 jam pelajaran tiap 
minggu. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini akan 
mengembangkan media pembelajaran 
fisika berbasis multimedia interaktif 
terintegrasi dengan LKS pokok bahasan 
hukum Newton tentang gerak bagi siswa 
kelas X MIPA MAN Lamongan. 

Untuk menghindari kesalah pahaman 
yang terjadi maka perlu dijelaskan 
beberapa istilah dalam penelitian 
pengembangan yaitu sebagai berikut. 
a. Multimedia interaktif adalah suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan 
alat pengontrol (link) yang dapat 
dioperasikan oleh pengguna, 
sehingga pengguna dapat memilih 
apa yang dikehendaki untuk proses 
selanjutnya. Dalam penelitian ini 
multimedia interaktif fisika berupa 
software interaktif yang berisi 
seperangkat program pembelajaran 
fisika yang dibuat dengan 
menggunakan aplikasi Video player 
dan aplikasi pendukung lainnya yang 
hasilnya disimpan dalam keping CD. 

b. Animasi adalah gerakan image atau 
video, konsepnya adalah 
menggambarkan sulitnya menyajikan 
informasi dengan satu gambar saja 
atau sekumpulan gambar. 
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METODE  
1. Pengembangan Model 

Model yang digunakan dalam 
pengembangan ini mengadopsi dari 
model pengembangan Sugiono (2007:409) 
meliputi 10 langkah, yaitu: 
a. Potensi dan masalah 

Penelitian berangkat dari adanya 
potensi atau masalah. Potensi adalah 
sesuatu yang bila didaya gunakan akan 
memiliki nilai tambah, sedangkan 
masalah adalah penyimpangan antara 
harapan dengan yang terjadi.  
b. Mengumpulkan data 

Setelah dimungkinkan adanya 
potensi dan masalah, maka selanjutnya 
perlu dikumpulkan berbagai informasi 
yang dapat digunakan sebagai bahan 
yang diharapkan dapat mengatasi 
masalah tersebut 
c. Desain produk 

Di tahap ini arus diwujudkan dalam 
gambar atau bagan sehingga dapat 
digunakan sebagai dasar untuk 
pembuatan produk  
d. Validasi desain  

Pada proses dilakukan oleh beberapa 
tenaga ahli yang sudah berpengalaman 
untuk menilai produk baru yang 
dirancang. Setiap pakar diminta untuk 
menilai desain, sehingga selanjutnya 
diketahui kelemahan dan kekuatan 
produk. 
e. Perbaikan Desain 

Di tahap ini peneliti melakukan 
perbaikan desain sesuai dari usulan para 
tenaga ahli yang telah menilai. 
f. Uji Coba Produk 

Setelah perbaikan desain dilakukan 
maka langkah selanjutnya dalah uji coba 
pada kelompok yang terbatas. Pengujian 
dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi penilaian 
produk. 
g. Revisi produk. 

Dari penilaian hasil uji coba, maka 
dilakukan revisi produk sebagai upaya 
penyempurnaan produk dan 

meminimalisir mungkinan-kemungkinan 
negatif dalm dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan 
h. Uji Coba Pemakaian 

Setelah melalui pengujian produk, 
maka langkah selanjutnya adalah 
menerapkan produk dalam lingkup luas 
i. Revisi Produk 

Jika terdapat kekurangan pada 
produk sesuai hasil penilaian pada uji 
coba luas, maka harus diakukan revisi 
kembali 
j.  Pembuatan Produk Masal 

Pada tahap ini sebagai langkah 
terakhir adalah membuat dan 
menyebarkan produk secara masal agar 
dapat digunakan khalayak umum 

Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode penelitian dan 
pengembangan atau research and 
development (R&D). Pengertian 
penelitian dan pengembangan menurut 
Sukmadinata (2006/164) adalah suatu 
proses atau langkah - langkah untuk 
mengembangkan suatu produk baru atau 
menyempurnakan produk yang telah ada 
yang dapat dipertanggung jawaban. 
Produk yang dikembangkan dalam 
penelitian ini adalah media pembelajaran 
fisika berbasis multimedia interaktif 
terintegrasi dengan lembar kerja siswa 
popkok bahasan Hukum Newton tentang 
gerak yang dibuat dengan menggunakan 
software video player. 

Penelitian dan pengembangan ini 
dibatasi hanya pada langkah revisi 
produk dan belum sampai pada produksi 
masal. 

 
2. Tahapan Pemodelan 

Langkah-langkah dalam penelitian ini 
didasarkan pada langkah-langkah yang 
dikemukakan oleh Sugiyono yaitu sebagai 
berikut: 
a. Potensi dan masalah 

Masalah dalam penelitian ini yang 
dapat dijadikan potensi untuk dapat 
didayagunakan adalah penerapan 
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pembelajaran di sekolah cenderung masih 
menggunakan metode konvensional 
sehingga kurang kreatif, inovatif dan 
efektif. Materi fisika yang objeknya 
berupa benda-benda di alam sulit untuk 
dihadirkan di kelas sehingga siswa sulit 
untuk membayangkan kondisi realnya. 
Masalah tersebut memiliki potensi yang 
besar untuk membuat suatu produk 
media pembelajaran yang interaktif 
sebagai sarana pembelajaran yang dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. 
b. Mengumpulkan Informasi 

Guna mendapatkan data yang dapat 
dijadikan bahan untuk membuat sebuah 
produk media pembelajaran fisika yang 
interaktif, dilakukan pengumpulan 
informasi-informasi yang dapat dijadikan 
pijakan dalam mendesain produk. 
Informasi awal dalam penelitian ini 
dapatkan dari guru mata pelajaran fisika 
di MAN Lamongan serta dari beberapa 
siswa yang peneliti kumpulkan dengan 
metode observasi dan wawancara 
langsung. 
c. Desain produk 

Tahap desain produk dilakukan 
melalui tiga tahapan yaitu: perencanaan 
produk, penentuan materi yang akan 
disajikan, dan pembuatan produk. Pada 
tahap perancangan produk dibuat 
rancangan dari awal hingga akhir secara 
terperinci, seperti tata letak, komposisi, 
warna, sound, animasi dan sebagainya. 

Pada tahap penentuan materi, 
dilakukan pengumpulan bahan - bahan 
materi dari berbagai sumber baik dalam 
bentuk soft copy maupun cetak yang telah 
disesuaikan dengan kurikulum mata 
pelajaran fisika dari berbagai sumber. 
Materi disusun berdasarkan urutan 
penyajian dalam media pembelajaran. 
Adapun urutan materinya adalah sebagai 
berikut: konsep gaya, konsep hukum I, II, 
dan III Newton, serta aplikasi dari 
hukum-hukum Newton tentang 
gerak.Pada tahap pembuatan produk 

dibuat dengan menggunakan Software 
video player.  
d. Validasi Desain 

Pada tahap ini dilakukan uji 
kelayakan produk yang telah dibuat. Uji 
kelayakan produk ini meliputi uji 
validitas dari ahli media dan uji validitas 
dari ahli materi yang telah memiliki 
kualifikasi dan kompetensi keilmuan 
dalam bidangnya, serta uji validasi dari 
praktisi / teman sejawat. 
e. Perbaikan Desain 

Perbaikan desain dilakukan setelah 
produk divalidasi oleh ahli media dan ahli 
materi. Revisi didasarkan pada saran dan 
masukan dari masing-masing ahli. 
f. Uji coba Produk 

Pada tahap ini produk diujicobakan 
kepada sampel terbatas yaitu siswa kelas 
X MIPA5 MAN Lamongan. Dalam hal ini 
peserta ujicoba produk, menurut 
Sugiyono (2013: 304) memberikan contoh 
10 siswa dalam peserta ujicoba. Tujuan 
dari ujicoba ini adalah untuk mengetahui 
keterbacaan dari suatu produk yang telah 
dikembangkan. 
g. Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini 
didasarkan pada masukan dan saran dari 
subjek ujicoba produk. Dalam hal ini 
produk yang direvisi masih tetap 
mengacu pada masukan dan saran dari 
ahli materi dengan mempertimbangkan 
masukan masukan dan saran dari subjek 
ujicoba produk. 
h. Uji coba Pemakaian 

Tahap ujicoba pemakaian produk 
akan diujicobakan kesampel penelitian 
yaitu siswa kelas X MIPA5 MAN 
Lamongan. Ujicoba pemakaian 
dilaksanakan pada kondisi serupa dengan 
proses pembelajaran yang dilakukan 
selama ini. 
i. Revisi Produk 

Revisi produk tahap ini merupakan 
revisi terakhir dari masukan dan saran 
subjek ujicoba pemakaian. Hasil dari 
revisi produk ini merupakan hasil akhir 
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produk yang dihasilkan dari proses 
pengembangan. 

 
3. Uji Model/Produk 
a. Rancangan Uji  

Berikut adalah proses langkah 
pengembangan yang dikemukakan oleh 
Sugiyono yang diadopsi oleh peneliti. 

 

 
 
Gambar 3.1. Langkah-langkah 
penggunaan Metode Reaserch and 
Development 

 
b. Subyek Penelitian 

Pada penelitian pengembangan ini, 
subyek penelitian terdiri dari dua 
golongan yaitu Subyek expert judgement 
dan Subyek Coba (User) 

 

No Golong
an 
Subyek 

Jenis 
Subyek 

Nama Juml
ah 

Jabatan 

1 Expert 
judgem
ent/ 
Ahli/P
akar  

Praktisi 
Ahli 
media 
Ahli 
materi 

 

Sdr.Eva 
Dina 
R,S.Pd 
Dr.Rufi’i,S
T,M.Pd 
Drs.Zainul 
Arifin,M.P
d 

 

1 org 
1 org 
1 org 

 

Guru 
kelas X 
Dosen 
Pascasa
rjana 
Ketua 
MGMP 
Fisika 

2 User/ 
Penggu
na 

Pemakai 
produk 
pengemb
angan 

Siswa 
Kelas 
XMIPA5 

30 
org 

  - 

 
c. Jenis, Sumber Data dan 

Instrumentasi 
1) Jenis, Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 
proses penelitian ini adalah jenis data 
kualitatif dan data kuantitatif. Data 
berupa hasil analisis kebutuhan, data hasil 
validasi ahli, data hasil ujicoba produk, 
dan ujicoba pemakaian yang berupa 
masukan, tanggapan, kritik, saran, serta 

perbaikan terhadap produk. Data yang 
diperoleh dalam tahap validasi dan 
ujicoba berfungsi untuk memberi 
masukan dalam merevisi dan menilai 
kualitas multimedia interaktif yang akan 
dikembangkan. Jenis data dalam 
penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1 
 

Tabel  3.1 Jenis Dan Sumber Data 

No 
Subyek 
Ujicoba 

Indikator 

1. 
Ahli 
Media 

Tata letak 
a. Tata bahasa 
b. Text 
c. Warna 
d. Animasi dan gambar 
e. Music, sound effect, dan 

suara 
f. Interaktif 

2. 
Ahli- 
Materi 

a. Kesesuaian materi 
dengan Kurikulum 

b. Kejelasan materi 
c. Urutan materi 
d. Cakupan materi 

konsistensi antar tujuan 
dan evaluasi 

3. 

Praktis 
dan 
Teman 
sejawat 

a. Tata letak 
b. Tata Bahasa 
c. Text 
d. Warna 
e. Animasi dan gambar 
f. Music, sound effect, dan 

suara 
g. Interaktif 
h. Kesesuaian materi 

dengan Kurikulum 
i. Kejelasan materi 
j. Urutan materi 
k. Cakupan materi 

konsistensi antar tujuan 
dan evaluasi 

 

4. 
Siswa 
sebagai 
pengguna 

a. Daya tarik 
b. Tingkat kesulitan 
c. Manfaat 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 
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2) Instrumentasi 
Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan ini yaitu angket 
dan soal tes. 
a) Kusioner (Angket) 

Dalam pengembangan ini kuisioner 
digunakan untuk memperoleh 
tanggapan/ penilaian dari para ahli dan 
subyek ujicoba yang berupa data kualitatif 
terhadap produk pengembangan. 
Kuisioner dalam penelitian 
pengembangan ini menggunakan angket 
terbuka dan tertutup. Bentuk kuisioner 
yang digunakan meliputi: 

 Kuisioner Analisis Kebutuhan 
Kuisioner analisis kebutuhan 
ditujukan kepada siswa dan guru 
kelas X MIPA5 MAN Lamongan. 
Kuisioner analisis kebutuhan berisi 
tentang aktifitas pembelajaran yang 
berlangsung, kendala yang dihadapi 
selama proses pembelajaran, serta 
fasilitas penunjang dalam proses 
belajar mengajar yang ada di, MAN 
Lamongan. Hasil dari kuisioner 
analisis kebutuhan digunakan sebagai 
dasar dalam pembuatan produk. 

 Kuisioner 
Kuisioner validasi ahli ditujukan 
kepada para ahli, yaitu ahli media dan 
ahli materi pembelajaran. Kuisioner 
validasi ahli diberikan pada saat 
validasi desain sebelum dilaksanakan 
ujicoba produk kepada sampel 
terbatas. Kuisioner validasi ahli 
digunakan untuk memperoleh data 
kualitatif berupa tanggapan, 
masukan, komentar dan saran yang 
berkaitan dengan desain dan tampilan 
multimedia interakktif yang akan 
dikembangkan. Validasi ahli materi 
digunakan untuk mengungkap 
kesesuaian materi dengan kurikulum, 
urutan materi, cakupan materi, 
kejelasan materi, dan evaluasi materi. 
Validasi ahli media digunakan untuk 
mengungkap tata letak, gambar, text, 

suara, warna, tata bahasa, dan 
interaktif. 
Hasil data akan dijadikan sebagai 
dasar dalam melakukan revisi desain 
produk awal sebelum dilakukan 
ujicoba. kuisioner bertujuan untuk 
menilai program yang dikembangkan 
sudah sesuai dan memenuhi syarat 
menurut para ahli. 

 Kuisioner tanggapan/penilaian 
ujicoba produk 

Kuisioner tanggapan/penilaian 
ujicoba ditujukan kepada subyek 
ujicoba terbatas yaitu siswa kelas X 
MIPA5 MAN Lamongan. Kuisioner 
digunakan untuk mengungkap data 
tentang daya tarik, tingkat kesulitan, 
dan efesiensi. Hasil data akan 
dijadikan dasar dalam melakukan 
revisi produk jika diperlukan, 
sehingga hasil produk setelah 
dilakukan ujicoba benar-benar layak 
untuk digunakan dalam 
pembelajaran. 

b) Soal Tes 
Instrumen tes digunakan oleh karena 

untuk mengetahui sejauh mana hasil 
belajar, ketuntasan belajar dan tingkat 
pemahaman konsep siswa terhadap 
materi yang telah diajarkan dengan 
menggunakan produk pengembangan. 
Yang pertama diberikan sebelum proses 
pembelajaran (pretest) dan yang kedua 
diberikan pada akhir pembelajaran 
(posttest). 
 
d. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk 
mengolah data yang diperoleh setelah 
mengadakan penelitian, sehingga 
diperoleh suatu kesimpulan tentang 
obyek yang diteliti dalam keadaan yang 
sebenarnya. Analisis data dan ujicoba 
pengembangan produk ini menggunakan 
analisis kualitatif  

Teknik kualitatif ini digunakan untuk 
mengolah data yang diperoleh dari 
analisis kebutuhan, validator para ahli, uji 
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coba produk, uji coba pemakaian, dan tes 
hasil belajar termasuk tanggapan, 
masukan, kritik dan saran yang 
digunakan untuk merevisi produk. 
Pengolahan data dengan menggunakan 
teknik diskriptif kualitatif seperti yang 
diungkapkan oleh Ridwan (2010:88) 
sebagai berikut. 
1) Data Analisis kebutuhan 

Data analisis kebutuhan dianalisis 
dengan menggunakan rumus persentase 
sebagai berikut: 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.1) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan digunakan 
sebagai data untuk mendeskripsikan hasil 
analisis kebutuhan. 
2) Data Hasil Validasi Ahli 

Data hasil validasi ahli, praktisi dan 
data hasil teman sejawat dihitung dan 
dikategorikan kedalam rentang nilai 
kedalam 4 kategori yaitu sangat baik, baik, 
cukup baik, dan kurang baik. Berikut 
rentang nilai penilaian hasil validasi oleh 
ahli materi, validasi ahli media, dan 
penilaian oleh praktisi dan teman sejawat 
masing-masing disajikan dalam Tabel 3.2, 
Tabel 3.4, dan Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.2 Rentang Kategori Nilai Hasil 

Validasi Ahli Materi 

Interval Nilai Kategori 

34 – 44 Sangat Baik 
23 – 33 Baik 
12 – 22 Cukup Baik 
0  -  11 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan, 
2010:88) 
 

Tabel 3.3 Rentang Kategori Nilai Hasil 
Validasi Ahli Media 

Interval Nirai Kategori 

55 – 72 Sangat Baik 
35 – 54 Baik 
19 – 36 Cukup Baik 

0 – 18 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan, 
2010:88) 
 

Tabel 3.4 Rentang kategori nilai hasil 
penilaian praktisi dan teman sejawat 

Interval Nilai Kategori 

85 – 112 Sangat Baik 
55 – 84 Baik 
27 – 56 Cukup Baik 
0   - 28 Kurang Baik 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
Hasil penilaian oleh ahli praktisi dan 

teman sejawat kemudian dibuat dalam 
persentase dengan perhitungan dengan 
menggunakan rumus : 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.2) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukan 
dalam tabel kategori penilaian seperti 
pada Tabel 3.5 
 

Tabel 3.5 Interval persentase penilaian 
produk 

Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat 
Baik 

Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 

revisi 
25 < skor 

< 50 
Cukup 

Baik 
Kurang layak 

0 < skor < 
25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval ( Ridwan 
2010:88) 

 
3) Data penilaian atau tanggapan ujicoba 

Data penilaian atau tanggapan dari 
ujicoba pemakaian produk dianalisis 
dengan menggunakan rumus: 

𝐾 =
Σ𝑛𝑖

𝑁
𝑥 100% (3.3) 
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dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, £ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah Jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukkan 
ke dalam tabel persentase sesuai kriteria 
penerapan dalam Tabel 3.6 berikut. 
 

Tabel 3.6 Interval Persentase Nilai 
Tanggapan Uji Coba Pemakaian Produk 
Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat Baik 
Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 
revisi 

25 < skor 
< 50 

Cukup Baik Kurang layak 

0 < skor 
< 25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
4) Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar meliputi hasil 
belajar kognitif, hasil belajar afektif dan 
hasil belajar psikomotor. Hasil belajar 
kognitif diperoleh dari hasil nilai pretest 
dan posttes siswa, hasil belajar afektif dan 
psikomotor diperoleh dari lembar 
observasi. Kriteria kelulusan hasil belajar 
siswa berdasarkan KKM yang ada di 
MAN Lamonganyaitu 75 pada setiap 
aspek. Tingkat kelulusan siswa dianalisis 
dengan menggunakan rumus: 

K =
Σni

N
x 100% (3.4) 

dengan K adalah persentase skor yang 
diperoleh, ∑ ni adalah Jumlah skor yang 
diperoleh, dan N adalah Jumlah skor 
maksimal. Hasil perhitungan dimasukkan 
ke dalam  tabel sesuai kriteria penerapan 
dalam Tabel 3.7 berikut. 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.7 Interval Persentase Kelulusan 
Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media 

Pembelajaran Hasil Pengembangan. 

Interval 
(%) 

Kriteria Keterangan 

75 < skor 
< 100 

Sangat 
Baik 

Layak tanpa 
revisi 

50 < skor 
< 75 

Baik 
Layak dengan 
revisi 

25 < skor 
< 50 

Cukup 
Baik 

Kurang layak 

0 < skor < 
25 

Kurang 
Baik 

Tidak layak 

Sumber: Penentuan interval (Ridwan 
2010:88) 

 
4. Kriteria produk yang dikembangkan 

Pengembangan multimedia interaktif 
yang dikembangkan dalam penelitian ini 
memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
a. Program pembelajaran di kemas 

dalam (CD) yang berisi program 
utama dengan nama Hukum Newton 
tentang gerak serta dokumen HTML 
sebagai database program dan folder 
pendukung (folder video, folder 
animasi, folder soal dll). 

b. Penggunaan media pembelajaran ini 
khususnya ditujukan kepada guru 
mata pelajaran fisika sebagai admin 
yang diberi hak penuh untuk 
merubah isi database HTML dengan 
diberikan panduan pengoperasian. 
Penggunaan multimedia interaktif 
yang ditujukan kepada siswa 
merupakan multimedia interaktif 
yang siap pakai tanpa disertai 
panduan  

c. Multimedia interaktif yang 
dikembangkan memungkinkan siswa 
untuk lebih mudah dalam belajar 
karena melibatkan beberapa indra 
(visual, audio dan gerak). Multimedia 
interaktif terdiri dari unsur warna, 
text, gerak animasi dan interaktif 
sesuai kehendak pengguna. Dengan 
tombol navigasi yang mudah 
dioperasikan. Produk dapat 
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digunakan secara fleksibel sesuai 
keinginan pengguna karena 
dilengkapi dengan soal latihan dan 
pembahasan serta soal evaluasi. 

d. Media pembelajaran yang 
dikembangkan dapat digunakan 
secara individu maupun secara 
klasikal/kelompok. Penggunaan 
secara individu dioperasikan melalui 
komputer individu masing-masing 
siswa baik di rumah ataupun di 
sekolah. Sedangkan penggunaa secara 
klasikal dilakukan oleh guru saat jam 
pelajaran dengan menggunakan 
bantuan alat bantu liquid crystal 
display (LCD). 

e. Program media pembelajaran yang 
dikembangkan dapat dioperasikan 
pada sebuah komputer dengan syarat 
minimum sebagai berikut: 
1) Prosesor dengan kemampuan 

minimum 450 Megahertz (intel 
Pentium III untuk prosesor 
keluaran intel) 

2) HDD internal minimum 10 GB, 
CD-ROM drive 52X speed, RAM 
512 MB, VGA 32 MB 

3) Resolusi monitor 1024 x 768 
dengan kedalaman warna 32 bit. 

4) Speaker aktif 
5) System operasi Windows (Win 

XP, Win 7 dan Win 8) 
 

HASIL PENGEMBANGAN 
Dalam bab empat ini dipaparkan tiga 

hal pokok, yaitu (1) penyajian data, (2) 
analisis data, dan (3) verifikasi / revisi 
produk pengembangan. Ketiga hal pokok 
tersebut disajikan secara berturut-turut. 
Revisi produk pengembangan dilakukan 
berdasarkan masukan-masukan, 
komentar, dan saran dari validator (3 
orang ahli yaitu 1 orang  ahli media dan 1 
orang ahli materi dan 1 orang 
praktisi/teman sejawat  guru mata 
pelajaran fisika di MAN Lamongan), serta 
siswa kelas X MIPA 5 MAN Lamongan. 
Masukan-masukan, komentar, dan saran 

dari validator (ahli dan praktisi) diperoleh 
setelah melaksanakan kegiatan validasi 
sebelum produk diuji cobakan.  
Sedangkan masukan-masukan, komentar, 
dan saran dari siswa diperoleh dari 
kegiatan uji coba. 
1. Penyajian Data  
a. Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi  
Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi diperoleh dari observasi lapangan 
yaitu angket yang diberikan kepada guru 
fisika kelas XMIPA dan siswa kelas 
XMIPA5 MAN Lamongan. 
b. Mengumpulkan data 

Dari potensi dan permasalahan yang 
ada, selanjutnya dikumpulkan data hasil 
observasi dan wawancara dengan waka 
sarpras mengenai fasiltas sarana dan 
prasarana yang ada di madrasah dan 
siswa tentang kesulitan pengusaan 
konsep materi, maka ditemukan beberapa 
informasi yaitu : 

1) Setiap kelas dan laboratorium 
terdapat seperangkat LCD 
proyektor 

2) Setiap guru dan siswa 
mempunyai laptop 

3) Kemampuan guru dalam 
penguasaan keterampilan 
teknologi komputer sudah cukup 
baik 

4) Kemampuan siswa dalam 
teknologi sudah baik 

Dari beberapa data informasi tersebut, 
ditentukan kebutuhan media interaktif  
yang akan dirancang. Media yang akan 
dikembangkan tersebut harus dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi 
oleh guru dan siswa, bisa digunakan guru 
dalam pembelajaran dikelas, maupun 
dibawa pulang untuk dipelajari siswa 
dirumah. 
c. Desain produk 

Setelah bentuk media interaktif 
ditentukan selanjutnya dilakukan tahap 
desain pengembangan produk yaitu 
perencanaan dan pengembangan produk. 
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Tahap perencaan meliputi bentuk akhir 
media, perencanaan template media, 
penyajian materi serta perencanaan menu 
akses dalam media. Tahap pengembangan 
meliputi pengembangan pada template 
media, pengembangan pada penyajian 
materi, serta pengembangan pada menu 
akses dalam media. Berikut gambaran 
dari tahap perencanaan dan 
pengembangan produk media yang 
dikembangkan. Pada gambar 4.1 adalah 
gambaran perencanaan awal, template 
kompetensi inti, kompetensi dasar, 
materi, evaluasi dan tugas. 

 

 
Gambar 4.1 Perencanaan Awal Template 

 

 
Gambar 4.2 Pengembangan Template 
Menu Materi 

 
d. Validasi desain 

Produk yang telah dikembangkan 
berupa media pembelajaran fisika 
berbasis multimedia interaktif reintegrasi 
dengan LKS selanjutnya dilakukan 

validasi untuk menilai kelayakan sebelum 
ujicoba lapangan sekala besar. Proses 
validasi meliputi validasi materi oleh ahli 
materi dan validasi desain media oleh ahli 
media. 
e. Revisi produk 

Revisi produk didasarkan dari hasil 
uji coba terbatas yang dilakukan pada 10 
orang siswa kelas XMIPA5 MAN 
Lamongan. Perbaikan yang dilakukan 
berdasarkan saran dari subjek ujicoba 
produk adalah : 

1) Suara musik dikurangi  
2) Perbaikan pada teks materi yang 

semula warnanya tidak jelas  
diperjelas dengan warna yang 
lebih kontras dengan warna 
background sehingga lebih 
mudah terbaca 

3) Untuk menambah jumlah animasi 
pada materi membutuhkan waktu 
yang lama, jadi saran ini tidak 
diterima 

f. Uji Coba Pemakaian 
Pada tahap ini dilakukan uji coba 

produk pada kelas X MIPA5 yang 
berjumlah 30 orang. Uji coba dilakukan 
didalam kelas dengan mengikuti 
rancangan RPP yang sudah dibuat. 
Ujicoba pemakaian ditujukan untuk 
mengetahui kelayakan media yang telah 
dikembangkan dari data hasil belajar yang 
meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan 
psikomotor.  
1) Hasil belajar kognitif  

Dari data Analisis Hasil Pretest dan 
Posttest pada tahap ujicoba pemakaian 
yang ada pada Lampiran 12. 
2) Hasil belajar afektif  

Hasil belajar afektif diperoleh dari 
hasil observasi yang disajikan dalam 
Lampiran 10 dari uji coba pemakaian 
produk pengembangan.  
3) Hasil belajar keterampilan  

Data hasil penilaian keterampilan 
siswa diperoleh dari pengamatan dan 
hasil kegiatan siswa pada LKS. Data nilai 
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keterampilan siswa disajikan pada 
lampiran.14  

g. Tahap Revisi Produk 
Tahap terakhir dari pengembangan 

produk yaitu revisi produk akhir dari 
hasil ujicoba pemakaian oleh pengguna. 
Revisi produk akhir didasarkan dari saran 
dan masukan yang diperoleh dari ujicoba 
pemakaian yang dilakukan di MAN 
Lamongan. Revisi yang dilakukan pada 
produk media pembelajaran pada tahap 
akhir adalah saran suara pengisian materi 
tidak hanya diisi dengan suara musik saja 
tetapi ada narator yang membantu dalam 
kegiatan LKS yang terintegrasi dengan 
multimedia interaktif. Untuk visualisasi 
media pembelajaran fisika secara lengkap 
disajikan pada lampiran 17 

 
2. Analisis Data 
a. Analisis hasil  temuan potensi dan 

masalah  
Hasil tahap temuan masalah dan 

potensi diperoleh dari observasi lapangan 
melalui angket guru fisika kelas XMIPA 
dari persamaan (3.1) menghasilkan nilai 
77,78%. Dari perolehan ini dapat 
dideskripsikan bahwa guru sangat 
membutuhkan pengembangan media 
pembelajaran 

Dari angket siswa kelas XMIPA5 dari 
persamaan (3.1) diperoleh angka 80,55%. 
Dari perolehan ini dapat dideskripsikan 
bahwa siswa sangat membutuhkan 
pengembangan produk media 
pembeajaran. Rerata dari analisis angket 
guru dan siswa mencapai 79,16% yang 
berarti  guru dan siswa sangat 
membutuhkan media pembelajaran yang 
berbasis multimedia interaktif . 
b. Analisis Hasil Validasi Ahli  

Proses validasi meliputi validasi oleh 
ahli desain media dan validasi desain  oleh 
ahli materi . Dari hasil angket ahli media 
yang dihitung dengan persamaan (3.2) 
diperoleh nilai  75% ,berdasarkan tabel 3.3, 
maka nilai tersebut sama dengan  nilai 54 
maka termasuk dalam kategori baik. 

Sedangkan angket ahli materi 
berdasarkan persamaan (3.2) diperoleh 
nilai 93,18 % ,berdasarkan tabel 3.3 maka 
nilai tersebut sama dengan 40,99%  
termasuk dalam kategori sangat baik.   
c. Analisis Data Penilaian / Tanggapan 

Uji Coba 
Hasil penilaian uji coba terbatas oleh 

siswa yang diperoleh persamaan(3.3) 
mendapatkan nilai  74, 58% berdasarkan 
tabel 3.6  produk yang diuji cobakan 
termasuk dalam krieria baik dan 
dinyatakan layak dengan revisi.  
d. Analisis Penilaian Uji coba produk 

Ujicoba pemakaian ditujukan untuk 
mengetahui kelayakan media yang telah 
dikembangkan dari data hasil belajar yang 
meliputi hasil belajar kognitif, afektif dan 
psikomotor. Data hasil ujicoba pemakaian 
menunjukan nilai rata-rata aspek sikap ( 
Lampiran 10 )  dan psikomor ( Lampiran 
14 ) siswa berturut- turut sebesar 84,44% 
dan 84,86 % yang berada dalam kategori 
sangat baik. Demikian juga nilai kognitif 
siswa (Lampiran 11.1 dan 11.2)  yaitu  
Rata-rata Pretest  sebesar 63,33  menurut 
tabel .7 masuk dalam kriteria baik ,layak 
dengan revisi.   

Hasil Postest dengan menggunakan 
produk pengembangan menunjukkan 
angka 79,83 dalam kategori sangat baik, 
layak tanpa revisi.  
1) Komposisi warna pada media 

interaktif agar diperbaiki lagi  
Saran Ahli materi : 
a) Contoh soal agar ditambah dalam 

LKS maupun CD interaktif 
b) Waktu yang disediakan untuk 

menjawab soal interaktif 
hendaknya dibuat 3 menit tiap 
soal 

c) Daftar pustaka hendaknya 
dilengkapi 

2) Revisi kedua dilakukan setelah  hasil 
Uji coba produk kelompok kecil, revisi 
tersebut yaitu :  
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a) Suara musik dikurangi  
b) Perbaikan pada teks materi yang 

semula warnanya tidak jelas  
diperjelas dengan warna yang 
lebih kontras dengan warna 
background sehingga lebih 
mudah terbaca 

c) Untuk menambah jumlah animasi 
pada materi membutuhkan waktu 
yang lama, jadi saran ini belum 
bisa diterima 

d) Saran untuk membuat media 
interaktif pada tema yang lain bisa 
dilakukan pada kesempatan lain 

3) Revisi ketiga atau revisi terakhir 
dilakukan setelah uji coba lapangan 
yaitu: 
Saran suara pengisian materi tidak 

hanya diisi dengan suara musik saja tetapi 
ada narator yang membantu dalam 
kegiatan LKS yang terintegrasi dengan 
multimedia interaktif. Untuk visualisasi 
media pembelajaran fisika secara lengkap 
disajikan pada lampiran 17. 

 
SIMPULAN  

Terdapat tiga hal pokok yang akan 
dipaparkan pada bab lima ini, yaitu 
simpulan kajian produk pengembangan, 
saran. pemanfaatan dan verifikasi  
1. Simpulan Kajian Model  

Berdasarkan hasil analisis data yang 
telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat 
disimpulkan : 
a. Media pembelajaran fisika berbasis 

multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS telah terbukti dapat 
mengatasi kesulitan penggunaan LKS 
yang tidak selaras dengan perangkat 
pembelajaran guru yang 
menyebabkan tujuan pembelajaran 
tidak tercapai, terbukti bahwa dengan 
uji coba penggunaan produk 
pengembangan ini hasil belajar 
kognitif mengalami peningkatan , dan 
hasil belajar afektif maupun 
psikomotor dapat tercapai dengan 
sangat baik. 

b.  Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS terbukti dapat mengatasi 
permasalahan kurang lengkapnya 
peralatan laboratorium, tidak adanya 
laboran serta waktu belajar yang 
efektif, karena dengan multimedia 
interaktif ini siswa dapat mengamati 
animasi- animasi yang menarik, tidak 
perlu alat-alat praktikum yang terlalu 
banyak, dan siswa merasa senang . 

c. Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS yang dikembangkan ini 
penting diwujudkan untuk  
meningkatkan pemahaman,  motivasi 
belajar, kreatifitas, dan partisipasi 
aktif siswa.  
 

2. Saran Pemanfaatan 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka perlu 
dilakukan beberapa hal sebagai upaya 
pemanfaatan  pengembangan produk : 
a. Media pembelajaran fisika berbasis 

multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS sebaiknya dimanfaatkan 
secara lebih luas dan lebih optimal 
oleh guru fisika khususnya kelas X 
dengan menggunakan pendekatan 
Discovery learning 

b.  Media pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS didesain untuk dapat 
diupdate, sehingga setiap pengguna 
media pembelajaran ini dapat 
memperbarui sesuai dengan 
kebutuhan 

c. Dalam kegiatan pembelajaran, 
hendaknya guru memperhatikan  
karakteristik materi yang diajarkan 
dan memilih media yang sesuai 
dengan karakteristik materi tersebut 
 

3. Verifikasi / Revisi 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka perlu 
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dilakukan pengembangan produk lebih 
lanjut antara lain: 
a. Kegiatan pengembangan media 

pembelajaran fisika berbasis 
multimedia interaktif terintegrasi 
dengan LKS dapat dikembangkan 
pada Standar kompetensi lainnya. 

b. Kegiatan pengembangan media 
pembelajaran berbasis multimedia 
interaktif terintegrasi dengan LKS ini 
dapat dikembangkan pada mata 
pelajaran yang lain 

c. Suara dalam media sebaiknya tidak 
hanya suara musik sebaiknya 
diberikan narator secukupnya. 

d. Animasi dalam media bisa 
ditambahkan sesuai dengan 
kompetensi dan indikator materi. 
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