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Abstrak 

 

Yuyun Windarti: Pengembangan Medpen Bareta Pada Materi Barisan Dan Deret 

Aritmetika, Skripsi, Pendidikan Matematika, FIKS UN PGRI Kediri, 2021 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Microsoft Power Point,  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, 

diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika menggunakan metode 

pembelajaran ceramah siswa cenderung mendengarkan dan tidak tertarik 

mengikuti pemeblajaran. Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi bosan dalam 

mengikuti pembelajaran dikelas sehingga hal tersebut berdampak pada aktifitas 

belajar siswa. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemenarikan media 

pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

powerpoint dalam materi barisan dan deret aritmetika. 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, Evaluation) untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis powerpoint dalam materi barisan dan deret aritmetika. 

Dalam proses yang dilakukan dalam tahap ini Data yang diperoleh dalam 

penelitian melalui validasi dari ahli materi, ahli media, dan praktisi.  

Dari hasil validasi yang telah dilakukan oleh masing-masing ahli 

memperoleh hasil, yang pertama dari ahli materi yang mengunkana materi barisan 

dan deret aritmetika mendapat nilai 90% yang dikategorikan sangat valid, kedua 

dari ahli media mendapat nilai 82% yang dikategorikan valid, yang selanjutnya 

pada praktisi memperoleh nilai 85% dengan kategori sangat valid.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan belajar, pengajaran, dan 

pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. UU No. 20 tahun 

2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang 

dilakukannya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik dapat mengikuti pemeblajaran secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak untuk 

bangsa dan negara. 

Sedangkan menurut (Marimba, 2015) Mengemukakan tentang 

pendidikan yaitu pendidikan adalah suatu proses bimbingan yang 

dilaksanakan secara sadar oleh pendidik untuk mendidik peserta didik 

dalam suatu proses perkembangan jasmani dan rohani, yang memiliki 

tujuan agar peserta didik dapat membentuk kepribadian yang sangat 

unggul. Kepribadian tersebut memiliki makna yang cukup dalam yaitu 

mengenai pribadi yang tidak hanya pintar, pandai secara akademis, akan 

tetapi baik juga secara karakter yang dimiliki peserta didik. Pendidikan 

menurut UU. No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah 
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usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan 

hampir dari semua jenjang pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/SMK/MAN, bahkan di perguruan tinggipun juga masih dijumpai. 

Karena matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap dapat 

mengkaji segala sesuatu dengan logis dan sistematis, tetapi banyak siswa 

menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, susah, dan 

memerlukan pendalaman yang lebih dibandingkan dengan pelajaran 

lainnya menurut (Ruseffendi & dkk, 1992). Dari hal tersebut 

mengakibatkan ketercapaian terhadap kompetensi standart kurikulum yang 

belum sesuai. 

Di dalam kehidupan, pendidikan merupakan salah satu peran yang 

sangat penting  (Hudojo, 2005). Tinggi rendahnya pendidikan dipengaruhi 

oleh kualitas pendidikan yang secara umum yaitu masalah efektifitas dan 

efesiensi pembelajaran. Adapun permasalahan khusus didalam dunia 

pendidikan yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, 

rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 

rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya 

pendidikan, dan tentu saja dengan mata pelajarannya (Anwar, 2011). 
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Menurut (Ansari, 2009) mata pelajaran yang dianggap dapat memiliki nilai 

logis dan statis yaitu mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 

peserta didik kelas X, siswa tidak memperhatikan oleh karena itu masih 

banyak peserta didik yang belum menguasai dengan cara yang dilakaukan 

oleh guru. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta didik yang belum bisa 

menguasai mata pelajaran barisan dan deret aritmetika yang disampaikan 

oleh pendidik tersebut. Jika siswa kurang dalam memahami materi yang 

disampaikan, soal yang diberikan maka peserta didik kesulitan dalam 

menganalisis, dan menetukan penyelesaian. Selain dengan faktor-faktor 

yang sudah dijelaskan peserta didik kurang memahami dan kesulitan 

dalam mengubah informasi dari soal cerita yang diaplikasikan dengan 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi dikarenakan metode 

pembelajaran yang digunakan pendidik bersifat ceramah dan guru masih 

menggunakan pembelajaran yang tradisional juga membuat peserta didik 

kurang antusias dalam belajar matematika, sehingga peserta didik 

cenderung diam dan hanya mendengarkan apa yang disampaikan pendidik 

sehingga tidak ada interaksi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik mental. Dalam 

proses belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan (Sadirman, 2011). 

Dalam pembelajaran siswa harus memiliki aktivitas belajar, agar dalam 

proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang tepat. Dalam 
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pembelajaran guru banyak yang menggunakan metode konvensional 

(metode ceramah) yang dapat di katakan kurang evisien atau kurang 

menarik dalam sebuah pembelajaran. Menurut (Djamarah, 2010) metode 

pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau 

disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah 

digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik 

dalam proses belajar dan pembelajaran. Aktifitas seperti inilah yang 

membuat siswa merasa jenuh dan bosan sehingga aktifitas siswa menurun 

karna siswa hanya beraktivitas duduk dan mendengarkan. Aktifitas dalam 

pembelajaran matematika adalah aktifitas siswa dalam bertanya, 

menanggapi, dan memecahkan masalah (Sriyono, 1992). Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kurangnya proses pembelajaran yaitu media 

interaktif, karena media interaktif adalah alat yang dapat menciptakan 

persentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, 

grafik, animasi, audio dan gambar video menurut (Robin & Linda, 2001). 

 Menurut (Lancien, 1998), media pada masa kini merujuk pada 

penggabungan dan pengintegrasian media, seperti teks, suara, grafik, 

animasi, video kedalam sistem komputer. Konsep multimedia semakin 

populer dengan munculnya monitor komputer bersolusi tinggi, teknologi 

video dan suara serta usaha peningkatan memproses komputer pribadi, 

contohnya yaitu sudah terdapat komputer dekstop bisa merekam suara dan 

video, memanipulasi suara serta gambar untuk mendapatkan efek khusus, 

memadukan dan menghasilkan suara serta video, menghasilkan berbagai 
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jenis grafik termasuk animasi, dan mengintegrasikan semua ini kedalam 

satu bentuk multimedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah 

gabungan dari teks, gambar, animasi, audio atau video yang 

dikombinasikan untuk menghasilkan output tertentu berupa informasi 

yang menarik atau hal lainnya. Dari media sendiri memiliki fungsi yaitu 

fungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia 

menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif dari pada metode-metode 

klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. 

Oleh karena itu maka diperlukan suatu media pembelajaran yang 

berbantuan komputer dengan wujud text, visual atau animasi sehingga 

dalam penyamaian materi tersebut dapat membantu peserta didik 

mendapat pengetahuan lebih, pemahaman konsep lebih mudah dan 

mendalam, serta mengetahui aplikasi ilmu yang dipelajari. Media 

pembelajaran berbantuan komputer tersebut dapat menggunakan software 

powerpoint presentation. Pendidik dapat merancang sebuah pembelajaran 

yang menarik dari pada sekedar ceramah melalui software powerpoint. 

Program powerpoint mempunyai icon-icon sederhana sehingga mudah 

dalam penggunaan. Pemakai juga tidak harus belajar bahasa pemrograman 

karena program ini sudah tersedia dalam paket Microsoft Office. 

Keuntungan lain dari software ini selain dapat memasukkan teks dan 

gambar. 

Penulis memilih software powerpoint sebagai program untuk 

mengembangkan media ini dengan alasan powerpoint adalah salah satu 
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program aplikasi dari microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan 

presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan 

kegiatan lain termasuk digunakan sebagai media pembelajaran disekolah 

ujar (Mardi & dkk, 2007). 

Powerpoint biasanya digunakan dalam sebuah presentasi, 

powerpoint memiliki fasilitas-fasilitas untuk membuat media 

pembelajaran. Pengembangan dapat memasukkan teks, gambar, suara, 

bahkan video sekaligus slide atau halaman pada powerpoint dirancang 

khusus dan dilengkapi oleh tombol-tombol yang akan melibatkan 

penggunaan dalam pengoperasian powerpoint. Format presentasi dalam 

powerpoint dapat dihilangkan agar interaksi pengguna dengan media 

pembelajaran lebih terlihat. Pengguna dapat memilih menu apa saja untuk 

proses selanjutnya dan menerima respon dari soal-soal yang dikerjakan. 

Dalam penggunaan tersebut peneliti menggunakan media pembelajaran 

powerpoint yang mengunakan materi barisan dan deret aritmetika, maka 

peneliti mengguakan Medpen bareta yang artinya Media Pembelajaran 

Barisan dan Deret Aritmetika. 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dalam penggunaan 

media pembelajaran dapat membantu pendidik untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Bahwa dalam penggunaan media yang akan 

digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika dengan menggunakan powerpoint. Penggunaan 

powerpoint tersebut akan menjelaskan konsep barisan dan deret aritmetika 
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dalam pemecahan masalah. Di dalam media tersebut terdapat penjelasan 

materi, contoh soal beserta penjelasan, dan quiz. Perlu dikembangkan 

media pembelajaran dalam matematika agar lebih menarik bagi peserta 

didik. Pemanfaatan teknologi dapat menjadikan salah satu alternatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran matematika. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan 

untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Medpen Bareta Pada Materi Barisan Dan Deret Aritmetika” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka diperoleh 

identifikasi masalah yaitu banyaknya peserta didik yang tidak 

memperhatikan saat guru melakukan kegiatan belajar mengajar atau pada 

saat guru menyampaikan materi pelajaran karena peserta didik tidak 

tertarik dengan metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Pendidik 

cenderung hanya menggunakan buku ajar atau menggunakan metode 

ceramah sehingga peserta didik tidak terfokus jika hanya menggunakan 

metode ceramah. Padahal banyak cara lain yang dapat digunakan oleh 

pendidik untuk menghidupkan suasana pada saat penyampaian materi atau 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, salah satunya adalah 

menggunakan media pembelajaran. Sehingga guru dapat berkembang dan 

menggagas ide-ide yang akan menarik perhatian peserta didik untuk 

menyampaikan materi yang disampaikan saat proses pembelajaran 

berlangsung. Tetapi banyak guru yang menggunakan cara yang simple dan 
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tidak ingin memakan banyak waktu saat persiapan dan juga cenderung 

tidak sadar dengan perkembangan tekhnologi untuk media pembelajaran 

yang dapat menarik peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan 

baik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikembangkan di atas, 

maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Produk media yang dikembangkan yaitu media pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi powerpoint pada materi barisan dan deret 

aritmetika. 

2. Pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini hanya 

berfokus dengan software powerpoint. 

3. Materi pelajaran dalam media pembelajaran yang akan dikembangkan 

hanya menyangkut pada materi yang berkaitan yaitu materi Barisan 

dan Deret Aritmetika. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diperoleh yang disebut di atas, masalah 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

Bagaimana pengembangan Medpen Bareta dengan menggunakan 

powerpoint pada mata pelajaran Barisan dan Deret Aritmetika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pengembangan media pembelajaran barisan dan 

deret aritmetika adalah: 
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Menghasilkan produk media pembelajaran powerpoint pada mata pelajaran 

Barisan dan Deret Aritmetika. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui isi pembahasan dalam 

penelitian ini. Berikut sistematika penulisan yang digunakan. Terdapat tiga 

sistematika penulisan yang digunakan yaitu terdiri dari bagian awal, bagian 

utama (isi), dan bagian akhir. Berikut penjabaran dari ketiga bagian 

tersebut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat landasan teori dari penelitian terdahulu, dan pendapat para 

ahli. Landasan teori tersebut meliputi media powerpoint. 

BAB III  : METODE PENGEMBANGAN 

Dalam bab ini berisikan metode yang digunakan peneliti, memuat model 

pengembangan, prosedur pengembangan, lokasi, subjek validasi, uji coba 

model/produk, validasi model/produk, instrument pengumpulan data. 

BAB IV : DESKRIPSI, INTERPRETASI, DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang hasil studi pendahuluan yang memuat 

desain awal media, model validasi yang memuat deskripsi hasil validasi 

dari ahli materi, ahli media dan ahli praktisi. Interpretasi hasil uji validasi 

dari tampilan materi dan media, desain akhir media. Pembahasan dan hasil 
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penelitian yang memuat spesifikasi media, kelebihan dan kelemahan media, 

faktor pendukung dan penghambat implementasi media yang memuat 

pendukung dan penghambat implementasi media. 

BAB V  : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan, implikasi dan saran yang diberikan peneliti 

kepada peneliti selanjutnya. 

  



 

11 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi yang dilakukan 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar (Achjar, 2008) Dalam sebuah proses pembelajaran memiliki unsur-

unsur di dalamnya yaitu pendidik, peserta didik, sumber belajar, 

lingkungan, belajar dan interaksi yang saling berkaitan di antara unsur-

unsur tersebut. 

(Gagne & Briggs, 1979) mengatakan bahwa pembelajaran adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran, yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta 

didik yang bersifat internal. Atau dengan kata lain pembelajaran adalah 

kegiatan yang sengaja direncanakan dan dirancang sedemikian rupa dalam 

rangka memberikan bantuan untuk proses belajar. Dalam proses 

pembelajaran ada 2 unsur yang dapat mempengaruhi yaitu unsur internal 

dan eksternal. Unsur internal yaitu dari pembelajaran itu sendiri sedangkan 

unsur eksternal meliputi hal-hal di luar pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi sebuah proses pembelajaran diri sendiri. 

Pada proses pembelajaran membutuhkan stimulus - stimulus untuk 

dirinya yang mendukung proses belajar sehingga menjadi lebih optimal. 

Oleh karena itu sebuah proses melibatkan tidak hanya satu pihak maka 
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usaha yang berupa stimulus tersebut bermacam-macam seperti metode dan 

media yang digunakan untuk sebuah proses belajar dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. 

(Hamalik, 2011) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu kombinasi tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Suatu kesatuan yang saling berhubungan 

yang akan menjadi kurang lengkap dan memperlambat tercapainya tujuan 

pembelajaran apabila salah satu unsur di dalamnya dikurangi atau 

dihilangkan. 

Dalam sebuah pembelajaran di dalamnya pasti terdapat komunikasi 

timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Komunikasi tidak akan 

berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan yaitu sarana untuk 

menyampaikan materi. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sesuatu 

pengalaman secara relatifnya menghasilkan perubahan kekal dalam 

pengetahuan dan tingkah laku menurut (Woolfolk, 2020). Maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses panjang yang di 

dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat 

sehingga suatu saat pembelajaran dapat disebut sebagai sumber belajar dan 

sebaliknya. 

 

 

 



13 
 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan salah satu alat untuk menyampaikan atau 

menghantarkan pesan dalam proses pembelajaran. Media juga bisa 

diartikan sebagai media yang mempunyai peran yang penting dalam 

pembelajaran dan media memiliki peran serta fungsi untuk mengatur 

keefektif dalam proses pembelajaran yaitu antara guru dan peserta 

didik. Dalam penggunaan media pembelajaran memiliki ciri-ciri yaitu : 

1) ciri fiksatif, menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau 

objek, 2) ciri manipulatif, kemampuan media mentranformasi suatu 

kejadian atau objek dengan waktu yang relatif singkat, 3) ciri 

distributif, kemampuan media untuk memungkinkan suatu objek atau 

kejadian yang ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

dengan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan 

stimulus pengalaman yang relatif sama dengan kejadian tersebut. 

Media pembelajaran menurut (Arsyad & Azhar, 2013) adalah 

alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun diluar kelas, lebih 

lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di 

lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk 

belajar. Sedangkan media pembelajaran dapat dipahami sebagai, segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari 
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sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif. (Yudi & Munadi, 2013). Media pembelajaran 

memiliki manfaat yang besar yaitu dalam memudahkan peserta didik 

untuk mempelajari materi pembelajaran. Jadi pengertian media 

pembelajaran secara umum adalah alat atau sarana atau perantara yang 

digunakan dalam proses interaksi yang berlangsung antara guru dan 

peserta didik untuk mendorong terjadinya proses belajar mengajar 

dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dari apa 

yang dipelajari dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang berkualitas.  

Penggunaan media pembelajaran untuk menyampaikan pesan 

dari pengirim ke penerima dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman & dkk, 

2002). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arif Sadiman, bahwa 

dalam sebuah pembelajaran terdiri dari pengirim pesan, pesan itu 

sendiri dan penerima pesan. Komponen tersebut saling berkaitan satu 

sama lain agar dapat dinamakan sebagai proses belajar. Proses dalam 

penyaluran pesan dari pengirim ke penerima akan berlangsung dengan 

baik jika perantara untuk menyampaikan pesan yang disebut dengan 

media pembelajaran, sehingga pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan setiap individu terangsang atau termotivasi untuk belajar. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah semua bahan dan alat fisik yang dapat digunakan 

untuk mengimplementasikan proses yag terjadi dalam suatu 

pembelajaran dan memfasilitasi prestasi peserta didik terhadap sasaran 

atau tujuan dari pembelajaran. 

Fungsi media pembelajaran menurut (Sudrajat, 2016) 

diantaranya yaitu: a) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki peserta didik b) media pembelajaran dapat 

melampaui batasan ruang kelas c) media pembelajaran memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan d) 

media menghasilkan keseragaman pengamatan e) media dapat 

menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit , dan realistis f) media 

dapat membantu membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk 

belajar g) media memberikan pengalaman yang integral atau 

menyeluruh dari yang kongkrit sampai dengan abstrak. Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk 

membantu mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

(Hamalik & Oemar, Proses Belajar Mengajar, 2011) 

mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta 
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didik. Tujuan utama dari penggunaan media pembelajaran adalah agar   

informasi atau pesan yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap 

semaksimal mungkin oleh peserta didik sebagai penerima informasi. 

2. Tujuan Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran dapat dikatakan sebagai salah 

satu alat dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif, efisien 

dan tidak membosankan bagi peserta didik. Pada tahap penggunaan 

media pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian materi dan isi pelajaran. Menurut 

Hamalik penggunaan media pembelajaran dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru untuk peserta didik, membangkitkan 

motivasi, semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, merangsang 

belajar, dan membawa pengaruh psikologis terhadap peserta didik. 

Tidak hanya digunakan untuk membangkitkan motivasi dan minat 

tetapi media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, serta memudahkan penafsiran data, dan mendapatkan 

informasi. 

Menurut Suryani dan Agung penggunaan media pembelajaran 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan motivasi dalam belajar 

b. Memudahkan penyajian untuk membuat variasi dalam metode 

belajar 
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c. Memudahkan membuat variasi dalam metode belajar 

d. Meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

C. Power Point 

1. Pengertian power point 

Program power point merupakan salah satu software yang 

dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia 

menarik, mudah dalam pembuatan, mudah cara penggunaan dan relatif 

mudah, karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk 

penyimpanan data. Microsoft Office Powerpoint adalah sebuah 

program komputer untuk mempresentasi yang dikembangkan oleh 

Microsoft, disamping Microsoft word dan excel yang telah dikenal 

banyak orang (Rusman & dkk, 2013). 

Dalam program powerpoint terdapat fasilitas untuk penambahan 

slide pembicaraan yang akan disampaikan pada peserta didik. Dengan 

adanya fasilitas yang dimiliki powerpoint yaitu terdapat pilihan 

animasi, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Begitu juga 

dengan adanya fasilitas front picture, sound, dan efect yang dapat 

digunakan dalam membuat suatu slide yang bagus. Sehingga, 

powerpoint dapat mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar 

peserta didik. Program ini dapat mengakomodasi peserta didik yang 

memiliki tipe visual, auditif, maupun kinestetik (Rusman & dkk, 

2013). 
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Sanaky (Sanaky, 2009) berpendapat mengenai media powerpoint 

merupakan salah satu aplikasi presentasi dibawah microsoft office 

program komputer dan tampilan ke layar dengan bantuan LCD 

proyektor. Sedangkan menurut (Mardi & dkk, 2007)  yaitu powerpoint 

adalah salah satu program aplikasi dari microsoft yang dapat 

digunakan presentasi, baik digunakan dalam sebuah rapat maupun 

perencanaan kegiatan lain termasuk sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan dari pendapat berbagai para ahli dapat disimpulkan 

bahwa powerpoint adalah program aplikasi yang digunakan untuk 

presentasi yang merupakan salah satu program aplikasi dibawah 

Microsoft Office yang mudah dan sering digunakan sebagai media 

pembelajaran di sekolah. 

2. Kelebihan dan kelemahan powerpoint: 

Dalam penggunaan powerpoint memiliki kelebihan yaitu: 

a. Penyajian menarik, bisa menampilkan bermacam-macam warna, 

teks, huruf, maupun animasi gambar dan foto. 

b. Pesan informasi pembelajaran secara visual akan lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik.  

c. Praktis, dapat digunakan untuk semua ukuran kelas. 

d. Memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon dari 

penerima pesan. 

e. Memberikan kemungkinan pada penerima pesan untuk mencatat 

f. Dapat diperbanyak dan dapat digunakan berulang-ulang. 
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g. Dapat dihentikan pada setiap belajar karena kontrol sepenuhnya 

pada komunikator. 

Tidak hanya kelebihan tetapi powerpoint juga memiliki kelemahan 

yaitu: 

a. Membutuhkan banyak waktu karena proses desainnya lama. 

b. Apabila layar monitor yang digunakan kecil maka besar 

kemungkinan bagi peserta didik yang berada agak jauh dengan 

layar akan mendapat kesulitan dalam membaca atau mengerti 

pembelajaran. 

c. Para pendidik harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan 

program ini agar jalannya presentasi tidak banyak hambatan. 

d. Perubahan desain yang sangat drastis sehingga mengharuskan 

penggunaan untuk mempelajarinya lagi hingga menjadi terbiasa. 

e. Antar muka yang baru dihadirkan tidak selalu intutif 

f. Tab kontekstual dan style gallery agak mengganggu. 

D. Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran interaktif merupakan program aplikasi (software) 

yang memiliki menu yang menarik dan dapat di modifikasi seperti teks, 

grafis, foto, animasi, video, dan suara yang disajikan dalam media 

pembelajaran. Dari media tersebut terdapat manfaat yaitu proses 

pembelajaran lebih menarik, interaktif, jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar 
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dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar peserta didik 

dapat ditingkatkan (Azhar, 2011). 

Sedangkan media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem 

penyampaian pengajaran yang menyajikan materi video rekaman dengan 

pengendalian komputer kepada penonton (peserta didik) yang tidak hanya 

mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon 

yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan frekuensi 

penyajian (Arsyad, 1997). Media pembelajaran interaktif yang 

dimaksudkan adalah berbentuk Compact-Disk (CD). Disebut media 

dikarenakan bahwa media ini memiliki unsur audio-visual (termasuk 

animasi). Disebut interaktif karena media dirancang dengan melibatkan 

respon pemakai secara aktif  (Widyartono, 2009) 

Berdasarkan pendapat para ahli maka disimpulkan bahwa media 

pembelajaran interaktif yaitu media pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat berbagai fitur text, gambar, suara, animasi serta dapat 

memberikan respon balik terhadap pengguna dari media tersebut untuk 

membantu dalam proses pembelajaran sehingga membuat proses belajar 

mengajar menjadi lebih menarik. 

Merujuk pada media pembelajaran tersebut maka dapat disimpulkan 

media pembelajaran adalah alat bantu yang daapt digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan atau informasi 

pembelajaran baik dari pendidik kepada peserta didik. Dalam media 

pemeblajaaran terdapat struktur yaitu terdiri dari judul, petunjuk belajar, 
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kompetensi yang akan dicapai, materi yang disampaikan, dan kuis, 

sedangkan kriteria dari media pembelajaran dapat dilihat dari aspek 

tampilan media, aspek pemrograman, aspek pembelajaran, aspek isi dan 

aspek potensi motivasi belajar. Aspek tampilan terdiri dari proporsional 

layout (tata letak teks dan gambar), kesesuaian pilihan background, 

kualitas warna, kualitas gambar atau video, keterbacaan teks, dan 

konsistensi tampilan button. Aspek pemrograman terdiri dari kejelasan 

petunjuk penggunaan, kebebasan memilih materi, dan kemudahan 

memahami tombol button. Aspek pembelajaran terdiri dari kesesuaian KD, 

kesesuaian tema dengan materi, kejelasan sasaran pengguna, kesesuaian 

materi dalam memotivasi pengguna, dan variasi kuis atau soal evaluai. 

Aspek isi terdiri dari kebenaran konsep, kejelasan isi, keruntutan materi, 

dan kesesuaian dengan sasaran pengguna. Aspek potensi motivasi belajar 

terdiri dari munculnya rasa ingin tahu yang dirasakan oleh pengguna, 

minat dan keterlibatan peserta didik; relevansi antara tema, materi dan 

metode dengan kebutuhan pengguna; percaya diri dalam memahami 

materi dan pengerjaan kuis; serta kepuasan dalam hal memahami materi 

dan hasil belajar. 

Adapun jenis-jenis dalam media yaitu: 

a. Media visual, yaitu media yang terdapat gambar, tiruan benda-benda, 

poster, dan lain-lain. 

b. Media audio, yaitu seperti radio, tape recorder, dan lain-lain 
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c. Media audio visual, yaitu seperti televisi, CD pembelajaran audio 

visual, dan lain-lain. 

E. Media 

1. Pengertian Media 

Media adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis 

dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan 

video menurut (Robin & Linda, Pengantar Multimedia Untuk Media 

Pembelajaran, 2001). Sedangkan menurut (Mayer, 2010) Multimedia 

sebagai presentasi materi yang menggunakan kata-kata sekaligus 

gambar-gambar".  

(Turban & kawan, 2002) yaitu kombinasi dari paling sedikit dua 

media input dan output. Media ini dapat berupa audio (suara, musik), 

animasi, video, teks, grafik dan gambar ujar. Menurut definisi dari 

beberapa ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia adalah 

media presentasi yang menggunakan penggabungan antara teks, audio, 

grafik, dan gambar bergerak berupa video dan animasi.  

2. Karakteristik Media 

Daryanto (Daryanto, 2010) berpendapat bahwa media memiliki 

karakteristik yaitu 1) Media memiliki kekonvergenan, yaitu 

penggabungan audio serta audio visual. 2) Bersifat interaktif, yaitu 

media dapat diakomodasikan dengan respon pengguna. 3) Bersifat 

mandiri, yaitu media dapat memberi kemudahan dan kelengkapan isi 
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sehingga pengguna bisa mengoperasikan media tanpa bantuan orang 

lain. 

3. Jenis Media 

Ada jenis-jenis media, yaitu: 

a. Media interaktif dalam hal ini pengguna dapat dioperasikan 

apa dan kapan elemen-elemen multimedia yang akan dikirim atau 

ditampilkan. 

b. Media hiperaktif yaitu suatu struktur dari elemen-elemen yang 

dapat diarahkan oleh pengguna dan memiliki banyak tautan (link) 

yang dapat menghubungkan elemen-elemen yang ada. 

c. Media linear yaitu pengguna hanya dapat menikmati produk yang 

disajikan dari awal hingga akhir. 

4. Kelebihan Media 

Materi yang disajikan dalam media pembelajaran memiliki 

kelebihan apabila dibandingkan dengan materi yang disajikan dengan 

metode ceramah. Kelebihan dari media pembelajaran yaitu: 

a. Berdasarkan penelitian, dalam penyampaian materi dengan 

menggunakan gambar, dan vidio dari pada hanya dengan kata-kata 

peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 

b. Peserta didik yang memiliki kekurangan dalam mengikuti 

pembelajaran dengan cara konvensional atau berupa penggunaan 

media pembelajaran lainnya, dibandingkan dengan penggunaan 

animasi yang akan memberikan stimulus cara berpikir peserta didik 
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atau mampu belajar lebih baik, maka dalam penggunaan animasi 

dapat mempengaruhi cara berpikir peserta didik. 

c. Menurut teori quantum learning, modalitas belajar yang dimiliki 

peserta didik dibedakan menjadi tiga tipe terdiri dari visual, auditif 

dan kinestetik. 

d. Peserta didik memiliki perbedaan individual dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh pendidik melalui media pembelajara 

yang digunakan. Media pembelajaran tersebut juga dapat 

digunakan berkali-kali secara mandiri karena media pembelajaran 

memang dirancang untuk pembelajaran mandiri meskipun tidak 

menutup kemungkinan digunakan dalam pembelajaran kelompok. 

F. Cara Membuat Media Pembelajaran 

Berikut langkah-langkah pembuatan media pembelajaran menggunakan 

powerpoint: 

1. Buka program Microsoft Powerpoint. Kemudian pilih background 

yang diinginkan. 

2. Buat konsep awal untuk judul dengan menuliskan di insert, text 

kemudian pilih wordart. Dan dibagian tulisan menggunakan shapes 

dan pilih bentuk yang diinginkan. Sedangkan untuk audio pilih inset 

lalu audio, pilih recoud audio dan atur menjadi whith previous di 

animations. 

3. Untuk tampilan menu buatlah shapes untuk membuat tombol untuk isi 

di dalam menu, selanjutnya agar tombol pada menu bisa berfungsi 
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lakukan dengan klik tombol lalu klik kanan pilih hyperlink dan 

sesuaikan dengan slide yang diinginkan. 

4. Masuk dalam materi yaitu menggunakan shapes untuk membuat 

animasi pada tulisan. 

5. Pada bagian kuis lakukan agar tanda centang dan silang dapat muncul 

dan hilang dengan menggunakan klik home, pilih select. Klik tanda 

yang ingin dianimasi lalu klik animasi pilih tiger dan animation pane, 

slide selanjutnya lakukan langkah-langkah yang sama.  
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G. Materi 

Materi yang digunakan pada multimedia pembelajaran adalah barisan 

dan deret aritmetika. Adapun rincian kompetensi dasar dan materi barisan dan 

deret aritmetika: 

1. Kompetensi Dasar 

3.5 Menganalisis barisan dan deret aritmetika 

4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan 

deret aritmetika 

2. Barisan dan deret aritmetika 

Sudianto (Sudianto, 2017) mengatakan bahwa komponen dalam materi 

barisan dan deret aritmetika memiliki ciri-ciri yaitu antara bilangan pada suku-

suku yang berdampingan memiliki selisih atau beda yang tetap. 

a. Barisan aritmetika 

Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki beda 

diantara dua suku yang berurutan. Perhatikan contoh barisan aritmetika 

berikut. 

     𝑈1         𝑈2            𝑈3        𝑈4         Suku ke-n (𝑈𝑛) 

 

 4,              6,             8,           12 

       +2           +2           +2        Beda (b) 

Dari barisan di atas, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki 

beda (b) yang sama yaitu 2. Beda dua suku yang berurutan pada barisan 

aritmetika dirumuskan dengan: 
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𝑏 = 𝑈2 − 𝑈1 = 𝑈3 − 𝑈2 = 𝑈4 − 𝑈3 = ⋯ = 𝑈𝑛 − 𝑈𝑛−1  

Keterangan: 

𝑛 merupakan bilangan asli sebagai nomor suku. 

𝑈𝑛 adalah suku ke-n dan 𝑈𝑛−1 adalah adalah suku ke-(𝑛 − 1). 

Misalkan 𝑈1, 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4, 𝑈5, … , 𝑈𝑛 merupakan suku-suku barisan 

aritmetika.  Berdasarkan definisi di atas diperoleh bentuk umum barisan 

arimetika sebagai beriku: 

𝑈1,  𝑈2, 𝑈3, 𝑈4, 𝑈5, … , 𝑈𝑛  

𝑈1 = 𝑎  

𝑈2 = 𝑈1 + 1. 𝑏   

𝑈3 = 𝑈2 + 𝑏 = 𝑈1 + 2. 𝑏    

𝑈4 = 𝑈3 + 𝑏 = 𝑈1 + 3. 𝑏  

𝑈5 = 𝑈4 + 𝑏 = 𝑈1 + 4. 𝑏  

… 

𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏  

Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus suku 𝑘𝑒 − 𝑛 dinyatakan sebagai 

berikut: 

𝑈𝑛 = 𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏  

Keterangan: 

 𝑈𝑛 = Suku ke-𝑛 

𝑎 = Suku pertama 

    𝑏 = Beda atau selisih 
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    𝑛 = menyatakan banyak suku barisan aritmetika 

b. Deret Aritmetika 

Jika suku-suku suatu barisan aritmetika dijumlahkan maka akan 

diperoleh deret aritmetika. Deret aritmetika disebut juga deret hitung. Contoh 

deret aritmetika sebagai berikut. 

10 + 12 + 14 + 16 + ⋯  

Rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika 

𝑆𝑛 =
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏) 

Keterangan: 

𝑆𝑛 = Jumlah suku pertama 

𝑎 = Suku pertama 

𝑏 = Beda 

𝑛 = Banyak suku 

Adapun pembuktian dari rumus jumlah suku pertama deret aritmetika yaitu: 

𝑆𝑛 = 𝑎 + (𝑎 + 𝑏) + (𝑎 + 2𝑏) + ⋯ + [𝑎(𝑛 − 1)𝑏]  

𝑆𝑛 = [𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏] + [𝑎 + (𝑛 − 2)𝑏] + [𝑎 + (𝑛 − 3)𝑏] + ⋯ + 𝑎  

2𝑆𝑛 = [2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏] + [2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏] + [2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏] + ⋯ + [2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏]  

2𝑆𝑛 = 𝑛 × [2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏]  

  𝑆𝑛 =
𝑛

2
(2𝑎 + (𝑛 − 1)𝑏)  
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Suku ke-n barisan aritmetika juga dapat ditemukan menggunaka rumus: 

𝑈𝑛 = 𝑆𝑛 − 𝑆𝑛−1  

Keterangan: 

𝑈𝑛 = Suku ke-𝑛 

𝑆𝑛 = Jumlah 𝑛 suku pertama 

𝑆𝑛−1  = Jumlah (𝑛 − 1) suku pertama 

H. Spesifikasi Produk 

Pada hasil penelitian produk yang dikembangkan yaitu sebuah media 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi powerpoint mata pelajaran barisan 

dan deret aritmetika. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pendidik ke peserta 

didik. Tujuan digunakannya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

untuk merangsang peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dalam penggunaan pembelajaran media tidak hanya digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran tetapi juga dapat memotivasi peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran serta meningkatkan pemahaman peserta didik 

dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Pada era globalisasi, peran 

pendidikan tidak hanya penentu kualitas sumber daya manusia bukan juga 

penentu berkembang tidaknya suatu bangsa. Kemajuan teknologi yang semakin 

canggih menuntut senantiasa mengikuti perkembangan teknologi khususnya 

dalam bidang pendidikan, diantaranya penggunaan media pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran. 
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Pembuatan media pembelajaran dibuat dengan menggunakan program 

powerpoint. Aplikasi powerpoint memiliki program kemampuan yang sangat baik 

dalam penyajian materi presentasi. Media yang dikembangkan diharap dalam 

pengembangan media pembelajaran berupa: Media pembelajaran diaplikasikan 

dengan powerpoint berisi: KD, materi, audio, dan soal-soal. Maka spesifikasi 

produk pengembangan medpen bareta pada materi barisan dan deret aritmetika ini 

adalah media power point yang dapat dijalankan menggunakan PC/Laptop. 
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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Research and Development adalah metode 

penelitian yang dapat menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk tersebut menurut (Sugiyono, 2012). Dalam metode ini juga memiliki 

tujuan utama yaitu metode penelitian yang menggunakan pengembangan guna 

menghasilkan produk media pembelajaran berbasis powerpoint dan kemudian 

divalidasi. 

Penelitian yang menggunakan metode pengembangan ADDIE. Metode 

pengembangan ADDIE dikembangkan oleh dick and carry (1966) dan 

memiliki tahapan dalam pengembangan yaitu ada 5 tahap yang terdiri dari 

Analisis (Analysis), Perancangan (Design), Pengembangan (Development), 

Implementasi (Implementation), Evaluasi (Evaluation). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Pengembangan ADDIE 

Implementation Design 

Development 

Evaluation 

Analysis 
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B. Prosedur pengembangan  

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini meliputi 5 tahap yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

Pada kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu penelitian 

menganalisa pembelajaran dan analisis teknologi atau media yang 

dikembangkan. Berikut uraian dari kegiatan analisis: 

a. Analisis Pembelajaran 

Peneliti menganalisis pembelajaran yang meliputi berdasarkan 

kurikulum sekolah dan proses pembelajaran. Dari analisis 

pembelajaran diperoleh bahwa kurikulum yang digunakan sekolah 

adalah kurikulum K13 dan proses pembelajaran yang dilakukan masih 

menggunakan metode ceramah. 

b. Analisis Teknologi 

Pada tahap ini dilakukan analisis untuk menggunakan dan menguji 

coba multimedia interaktif yang dikembangkan. 

1) Kebutuhan Pengembangan Media 

a) Sistem Operasi: Microsoft Windows 

b) Software: Powerpoint 

c) Kebutuhan Uji Coba: Laptop/Komputer 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu pemilihan 

materi sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tuntutan kompetensi 
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yang ingin dicapai, strategi pembelajaran, bentuk dan metode asesmen 

serta evaluasi.  

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan dilakukan beberapa kegiatan seperti:  

a. Pembuatan produk  

Pada tahap pembuatan produk media pembelajaran yang telah 

disiapkan seperti materi, gambar, audio, yang disusun sesuai dengan 

rancangan atau konsep yang dibuat menggunakan aplikasi powerpoint. 

b. Validasi Ahli dan Praktisi 

Validasi bertujuan untuk menilai dari beberapa aspek mengenai 

materi dan media apakah produk yang dikembangkan layak atau tidak 

untuk gunakan atau diuji cobakan terhadap peserta didik di lapangan. 

Dalam penelitian ini produk media pembelajaran yang dikembangkan di 

validasi oleh ahli media, ahli materi dan praktisi untuk menilai produk 

media pembelajaran yang dikembangkan. 

c. Revisi 

Setelah dilakukan validasi peneliti memperoleh penilaian, saran, 

dan tanggapan dari ahli media dan ahli materi. Berdasarkan hasil dari 

masing-masing validasi tersebut peneliti menjadikan acuan untuk 

melakukan revisi atau perbaikan produk media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. 
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4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Pada tahap ini hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang 

meliputi keefektifan, kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Penerapan 

dilakukan pada kelompok kecil untuk mendapatkan masukan dari dosen 

ahli media, ahli materi dan praktisi sebagai bahan untuk melakukan 

perbaikan draft produk media pembelajaran. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi (evaluation) pada tahap 

evaluasi terdapat 2 tahap yaitu tahap evaluasi yaitu meliputi tahap evaluasi 

formatif dan tahap evaluasi sumatif. Tahap evaluasi formatif bertujuan 

untuk pengumpulan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 

penyempurnaan sedangkan tahap evaluasi sumatif bertujuan pada akhir 

program yang dikembangkan untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran. Pada tahap evaluasi yang 

menggunakan model ADDIE yaitu dilakukan secara bertahap maka 

dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap evaluasi 

formatif, karena jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahapan penelitian 

pengembangan guna dalam perbaiki produk pengembangan media 

pembelajaran yang dihasilkan. 

C. Tahap Validasi dan Uji Coba Produk 

Desain uji coba yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga cara. 

Adapun cara-cara yang dilakukan sebagai berikut: 
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a. Validasi ahli media, bertujuan untuk mendapatkan data penelitian yang 

berupa komentar dan saran yang membangun terhadap produk media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. 

b. Validasi ahli materi, bertujuan untuk mendapatkan penilaian terhadap isi 

materi dan penggunaan bahasa yang digunakan peneliti dalam 

pengembangan media pembelajaran. 

c. Validasi media dan isi oleh praktisi, bertujuan untuk mendapatkan 

penilaian dilihat dari aspek media dan materi. Pengujian ini dilakukan 

kepada guru matematika yang bertujuan untuk melihat kualitas media 

pembelajaran yang dikembangkan. 

Dari ketiga tahap uji coba yang dilakukan, selanjutnya dilakukan revisi 

atau perbaikan sesuai dengan komentar dan saran yang membangun dari 

praktisi terhadap media pembelajaran. 

D. Lokasi dan Subjek Validasi 

1. Lokasi 

Lokasi validasi yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu 

berada di Universitas Nusantara PGRI Kediri dan SMK Taruna Bakti 

Kertosono  

2. Subjek  

a. Dosen  

b. Media  

c. Praktisi 
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E. Uji Coba Model/Produk  

Uji coba produk adalah tahapan yang sangat penting, karena dapat 

digunakan untuk melihat produk yang benar-benar berkualitas. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu: 

1.  Desain uji coba 

Penelitian dan pengembangan yakni kegiatan pengembangan yang 

dilakukan secara individu. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

mulai dari melakukan observasi lapangan, mambuat media pembelajaran 

kemudian menguji kemenarikan media kepada ahli media, ahli materi, 

dan praktisi. 

2. Subjek Validasi 

Subjek validasi yaitu seorang dosen yang berkompeten dalam 

media pembelajaran. Penelitian ini mengambil dosen dari Program Studi 

Pendidikan Matematika dan divalidasi oleh guru SMK Taruna Bakti 

Kertosono. 

F. Validasi Model/Produk 

Dalam validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baru yang dirancang tersebut. Maka dari itu, media pembelajaran yang 

selesai dikonsultasikan serta diperbaiki, maka media pembelajaran dapat 

diserahkan kembali kepada ahli media untuk diberikan penilaian atau 

validasi terkait aspek kevalidan. Validasi ini dilakukan oleh ahli materi, 

ahli media, dan praktisi. 
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G. Jenis Data 

Validasi merupakan tindakan pembuktian sesuai dengan bahan, 

proses, dan sistem yang bertujuan untuk mendapatkan menilai dari produk 

yang dikembangkan. Validasi produk dilaksanakan dengan berbagai ahli 

yang berpengalaman di bidang yang dikembangkan untuk menilai produk 

yang dikembangkan. Setiap ahli diminta untuk menilai media 

pembelajaran tersebut sehingga peneliti dapat mengetahui kelemahan dan 

kekuatan dari produk. Validasi pada penelitian ini dilakukan berbagai ahli 

yaitu ahli media, ahli materi, dan praktisi. 

H. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada dasarnya melakukan penelitian berarti melakukan suatu 

pengukura, maka dalam penelitian ini harus ada tolak ukur yang baik, 

maka dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat 

yang dipergunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang 

diamati guna untuk mengumpulkan sebuah data. (Sugiyono, 2012) 

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk mengetahui proses perkembangan media pembelajaran yang 

memanfaatkan software powerpoint dan dapat mengetahui pengembangan 

media pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti. 
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a. Pengembangan Instrumen 

Teknik pengembangan instrumen yang digunakan dalam penelitian 

bertujuan untuk menunjang pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Validasi Produk 

a) Lembar Validasi Ahli Materi 

Lembar validasi bertujuan untuk mendapat nilai dari materi 

yang digunakan akan diisi oleh dosen matematika sebagai ahli 

materi dengan tujuan untuk mendapat nilai dan mengetahui 

kesesuaian isi materi yang digunakan dalam pengembangan 

media pembelajaran yang berkaitan dengan aspek isi dan 

pembelajaran. Instrumen yang terdapat dalam bentuk lembar 

validasi digunakan untuk mengukur validitas materi, berikut 

adalah kisi-kisi lembar validasi ahli materi. 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Validasi Produk Ahli Materi. 

Aspek Indikator 

Pembelajaran  a. Kesesuain isi dengan kompetensi dasar 

(KD) 

b. Ketepatan Bahasa 

c. Keruntutan uraian materi 

d. Pembahasan evaluasi/quiz 

e. Peningkatan keterampilan 

f. Kebenaran dan kemudahan uraian materi 

g. Kemenarikan penyajian materi 

Isi  a. Kebenaran dan kemudahan uraian materi 

b. Kemenarikan dari penyajian materi 

c. Kesesuaian materi, contoh, dan evaluasi 

dengan materi 

d. Kualitas evaluasi 

e. Keefektifan materi mencapai kompetensi 

 

b) Lembar Validasi Ahli Media 

Lembar validasi bertujuan untuk mendapat nilai dari media 

yang dikembangkan dan diisi oleh dosen teknik informatika 

sebagai ahli media dengan tujuan untuk mendapat nilai dan 

mengetahui yang di isi oleh dosen sebagai ahli media dengan 

tujuan untuk menilai media pembelajaran yang menggunakan 

software powerpoint yang berkaitan dengan aspek penyajian, 

tampilan dan pemrograman yang terdapat dalam lembar validasi 

digunakan untuk mengukur validitas media, berikut adalah kisi-

kisi dari lembar validasi ahli media. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Produk Ahli Media 

Aspek Indikator 

Tampilan  a. Pemilihan background media 

b. Pemilihan dan keterbacaan font 

c. Kejelasan suara 

d. Kualitas animasi 

e. Ketepatan penempatan tombol 

Pemrograman  a. Kejelasan petunjuk penggunaan 

b. Kemudahan pengoperasian 

c. Tingkat interaktsi langsung pengguna 

dengan media 

 

c) Lembar validasi media untuk praktisi 

Lembar validasi terhadap praktisi bertujuan untuk 

mendapat nilai dan mengetahui berdasarkan materi dan media 

yang dikembangkan untuk diberikan kepada guru matematika 

sebagai praktisi. Lembar validasi digunakan untuk melihat 

kevalitan media pembelajaran yang dikembangkan yang berkaitan 

dengan masing-masing aspek kelayakan dari isi materi dan media 

pembelajaran. Berikut adalah kisi-kisi lembar validasi praktisi. 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Validsi Praktisi 

Aspek  Indikator  

Media  a. Pemilihan background media 

b. Pemilihan dan keterbatasan font 

c. Kejelasan suara 

d. Kualitas animasi 

e. Kemudahan penggunaan 

f. Tingkat interaksi langsung pengguna dan 

media 

Materi/isi a. Ketepatan Bahasa 

b. Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar 

c. Penyajian materi 

d. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan 

e. Kesesuaian materi, contoh, evaluasi 

dengan materi. 

f. Kualitas evaluasi 

g. Keefektifan materi mencapai kompetensi 

 

I. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu tahap dimana untuk menuju teknis aalisis 

data yang selanjutnya dalam penelitian, tahap ini dapat dilakukan setelah 

seluruh data terkumpul. Analisis data ini menggunakan teknik 

pengembangan yaitu teknik analisis dimana teknik ini sebagai acuan yang 

digunakan peneliti untuk merevisi produk yang dikembangkan secara 

deskriptif kualitatif. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari 

masukan validator pada tahap validasi, masukan dari ahli materi, ahli 

media dan praktisi. Sedangkan kuantitatif adalah data yang memaparkan 
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hasil pengembangan produk yang berupa media pembelajaran interaktif 

powerpoint. Dalam tahap ini data-data tersebut dikumpulkan untuk 

disimpulkan dan dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki produk yang 

di kembangkan oleh peneliti, sehingga dalam proses perbaikan merupakan 

hasil dari proses revisi produk media pembelajaran. Revisi produk yang 

dikembangkan akan dijelaskan secara rinci dan bertahap dengan melihat 

dari tahapan-tahapan revisi yang dilakukan berdasarkan hasil uji coba baik 

sebelum media pembelajaran direvisi maupun sesudah direvisi. 

Butir instrumen yang digunakan penelitian untuk dijadikan 

klasifikasi terdiri dari empat pilihan yaitu dapat diukur dari setiap 

indikator yaitu skor skala 1 – 4 terdiri dari 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 

(kurang baik), 1 (sangat kurang) 

TabeL 3.4 Penskoran 

No Kategori Skor 

1 Sangat baik 4 

2 Baik 3 

3 Kurang baik 2 

4 Sangat kurang  1 

 

1. Analisi data validator 

Rumus untuk menghitung presentase per item: 

𝑃 =
𝑁

𝑛 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑡𝑒𝑚
× 100% 

Keterangan: 
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P: presentasi per item 

N: jumlah jawaban skor oleh validator dalam per item 

n: banyak validator 

Rumus untuk menghitung presentase seluruh item (Arikunto S. , 

2009) : 

𝑃 =
∑ 𝑁

𝑛 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
× 100% 

Keterangan: 

P; presentase per item 

∑ 𝑁: jumlah jawaban skor oleh validator dalam keseluruhan aspek 

n: banyak validator 

Kemudian nilai tersebut dikonversikan dengan kriteria persentasi 

berikut: 

Tabel 3.5 Kualifikasi Penilaian 

Presentase  Kriteria  

84 – 100 Sangat menarik. Tidak perlu revisi  

71 – 83 Menarik. Tidak perlu revisi 

61 – 70  Cukup menarik. Perlu sedikit revisi 

41 – 60  Kurang menarik. Perlu banyak revisi 

0 – 40  Tidak menarik. Revisi total 

(Arikunto S. , 2009) 

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan produk pengembangan tersebut dapat 

dikatakan menarik atau layak untuk digunakan apabila kriteria yang dicapai 

mendapat kriteria minimal menarik. 
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BAB IV 

DESKRIPSI, INTERPRESTASI, PEMBAHASAN 

A. Hasil studi pendahuluan 

1. Desain awal (draft) Media 

Desain awal dari media pembelajaran atau draft multimedia dilakukan 

sebelum divalidasi dan sebelum data terkumpul, baik validasi yang 

dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi. Desain awal dari 

multimedia pembelajaran interaktif barisan dan deret aritmetika adalah 

sebagai berikut: 

a. Judul media pembelajaran 

 

Gambar 4.1 judul media pembelajaran 

b. Tampilan menu utama media pembelajaran. 

 

Gambar 4.2 tampilan menu utama 
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c. Tampilan Kompetensi Dasar (KD) 

 

Gambar 4.3 Tampilan Kompetensi Dasar (KD) 

d. Bagian dari materi pembelajaran 

1. Tampilan Materi Pembelajaran 

 

Gambar 4.4 Tampilan Awal Pada Materi 

 

 

Gambar 4.5 Konsep Awal Materi 
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Gambar 4.6 Materi Barisan Aritmetika 

 

 

Gambar 4.7 Materi Barisan Aritmetika 

 

Gambar 4.8 Materi Baris Aritmetika 
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Gambar 4.9 Materi Deret Aritmetika 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Awal Contoh Soal 

 

 

Gambar 4.11 Contoh Soal 

 



48 
 

 

 

Gambar 4.12 Pembahasan Contoh Soal 

e. Tampilan kuis 

 

Gambar 4.13 Tampilan Kuis   

 

Gambar 4.14 Tampilan Penutup Kuis 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

f. Tampilan profil pengembangan media 

 

Gambar 4.15 Tampilan Profil Pengembang 

Dari desain awal (draft) media diatas merupakan desain 

tampilan awal media powerpoint medpen bareta. Peneliti 

menggunakan background warna kuning. Pada gambar terlihat 

bahwa untuk pembuka media yaitu berisi tentang nama materi, 

nama media, dan tombol menu untuk menuju ke tampilan menu 

untuk mengetahui keseluruhan isi media. Di bagian tampilan menu 

berisi tombol-tombol untuk menuju ke profil, KD, materi, contoh 

soal, dan kuis. Media dilengkapi dengan materi, 3 contoh soal 

beserta penjelasan dan dilengkapi dengan 10 soal. Dalam 

pemilihan jenis font menggunakan jenis font yang sama, pada 

bagian penutup peneliti memilih menggunakan kata “Thank You”.  
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B. Model Validasi 

1. Deskripsi hasil uji validasi  

a. Ahli materi 

Tabel 4.1 Penilaian Ahli Materi 

Validator Presentase Kriteria  

Validasi ke-1 78,33% Menarik. Tidak perlu revisi 

Validari ke-2 90% Sangat menarik. Tidak perlu revisi 

Validasi oleh ahli materi ini dilakukan untuk mengetahui 

kesesuaian materi serta latihan soal yang akan digunakan dalam 

media pembelajaran medpen bareta. Validasi ini dilakukan pada 

tanggal 14 Juni 2021 kepada salah satu dosen matematika 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berdasarkan penilaian yang 

dilakukan oleh ahli materi didapatkan hasil dari indikator kriteria 

untuk aspek pembelajaran pada ketepatan pemilihan bahasa dalam 

memberikan uraian materi dan evaluasi dikategorikan baik. 

Kejelasan petunjuk belajar dikategorikan baik. Ketepatan benrtuk 

uraian materi, contoh soal, dan evaluasi dikategorikan baik. 

Pembahasan yang diberikan dalam evaluasi dikategorikan sangat 

baik. Membantu meningkatkan ketrampilan dan penegtahuan 

dikategorkan baik. Penggunaan Bahasa yang tepat dan konsisten 

dikategorikan baik. Sedangkan pada aspek isi dalam indikator 

kebenaran uraian materi dikategorikan baik. Kedalaman isi materi 

dikategorikan baik. Kejelasan dalam uraian materi dikategorikan 
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baik. Kemudahan dalam pemahaman materi dikategorikan sangat 

baik. Pemaparan materi yang logis dikategorikan baik. Kesesuaian 

contoh dalam materi dikategorikan baik. Kesesuaianevaluasi 

dengan materi dikategorikan baik. Kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar dikategorikan baik. Kualitas bentuk evaluasi dan 

penilaian dikategorikan baik. Untuk kecakupan materi dan evaluasi 

untuk pencapaian kompetensi dikategorikan baik. Dari ahli materi 

terdapat komentar dan saran untuk jawaban pada contoh soal ditulis 

dengan lebih sistematis. Maka dari hasil penilaian ahli materi 

mendapat nilai 78,33% dengan keterangan menarik tidak perlu 

revisi. 

Validasi ahli materi yang kedua dilakukan pada tanggal 18 

Juni 2021. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

yang kedua terdapat peningkatan maka didapatkan hasil dari 

indikator kriteria untuk aspek pembelajaran pada kesesuaian materi 

dengan kompetensi dasar dikategorikan baik dengan keterangan 

materi yang digunakan sudah memenuhi dengan Kompetensi 

Dasar. Ketepatan pemilihan bahasa dalam memberikan uraian 

materi dan evaluasi dikategorikan baik. Kejelasan petunjuk belajar 

dikategorikan sangat baik. Ketepatan bentuk uraian materi, contoh 

soal, dan evaluasi dikategorikan sangat baik. Pembahasan yang 

diberikan dalam evaluasi dikategorikan baik. Membantu 

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dikategorikan sangat 
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baik. Penggunaan Bahasa yang tepat dan konsisten dikategorikan 

sangat baik. Sedangkan pada aspek isi dalam indikator kebenaran 

uraian materi dikategorikan baik. Kedalaman isi materi 

dikategorikan baik. Kejelasan dalam uraian materi dikategorikan 

sangat baik. Kemudahan dalam pemahaman materi dikategorikan 

sangat baik. Kesesuaian contoh dalam materi dikategorikan sangat 

baik. Kesesuaian evaluasi dengan materi dikategorikan sangat baik. 

Kesesuaian materi dengan kompetensi belajar dikategorikan baik. 

Untuk kecakupan materi dan evaluasi untuk pencapaian 

kompetensi dikategorikan baik. Dari hasil validasi kedua yang 

dilakukan oleh ahli materi mendapat nilai 90% dengan keterangan 

sangat menarik tanpa revisi. Maka dapat disimpulkan dari validasi 

pertama dan kedua bahwa materi yang digunakan sangat menarik 

tanpa revisi maka materi dapat digunakan. 

b. Ahli Media  

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Media 

Validator Presentase  Kriteria  

Validasi ke-1 67% Cukup menarik. Perlu sedikit revisi 

Validasi ke-2 82% Menarik. Tidak perlu revisi 

Validasi oleh ahli media dilakukan untuk mengetahui 

kemenarika media yang telah dibuat agar dapat digunakan dalam 

media pembelajaran Medpen Bareta. Validasi ini dilakukan pada 

tanggal 22 Juni 2021 kepada salah satu dosen Sistem Informatika 
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Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berdasarkan penilaian yang 

dilakukan oleh ahli media didapatkan hasil dari aspek tampilan pada 

ketepatan pemilihan warna background dapat dikategorikan baik. 

Keseraian warna background dengan warna tulisan dikategorikan 

baik. Keserasian warna background dengan jenis dan ukuran huruf 

dikategorikan baik. Ketepatan suara dapat dikategorikan baik. Untuk 

sajian animasi dapat dikategorikan cukup baik. Ketepatan ukuran 

tombol dan penempatannya dikategorikan baik. Kejelasan suara 

dalam penjelasan contoh soal. Sedangkan pada aspek pemrograman 

dilihat dari kejelasan petunjuk penggunaan dikategorikan cukup 

baik. Kemudahan penggunaan tombol dikategorikan baik. Untuk 

tingkat interaktifitas siswa dengan media dikategorikan baik. Pada 

hasil penilaian yang dilakuka oleh ahli mendapat nilai 67% dengan 

keterangan cukup menarik perlu sedikit revisi. 

Hasil validasi yang kedua dilakukan pada tanggal 25 Juni 

2021. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli terdapat 

peningkatan berdasarkan media didapatkan hasil dari aspek tampilan 

pada ketepatan pemilihan warna background dapat dikategorikan 

sangat baik. Keseraian warna background dengan warna tulisan 

dikategorikan baik. Keserasian warna background dengan jenis dan 

ukuran huruf dikategorikan baik. Ketepatan suara dapat 

dikategorikan sangat baik. Untuk sajian animasi dapat dikategorikan 

baik. Ketepatan ukuran tombol dan penempatannya dikategorikan 
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baik. Kejelasan suara dalam penjelasan contoh soal dikategorikan 

sangat baik. Sedangkan pada aspek pemrograman dilihat dari 

kejelasan petunjuk penggunaan dikategorikan baik. Kemudahan 

penggunaan tombol dikategorikan baik. Untuk tingkat interaktifitas 

siswa dengan media dikategorikan baik. Pada hasil penilaian yang 

dilakukan oleh ahli media mendapat nilai 82% dengan keterangan 

menarik tidak perlu revisi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dari 

validasi pertama dan kedua bahwa dalam validasi terdapat 

peningkataan, maka media yang digunakan sangat menarik tanpa 

revisi maka media sudah dapat digunakan. 

c. Ahli Praktisi 

Tabel 4.3 Penilaian Ahli Praktisi 

Validator Presentasi  Kriteria  

Validasi ke-1 66,6% Cukup menarik. Perlu sedikit revisi 

Validasi ke-2 75% Kurang Menarik. Tidak perlu revisi 

Validasi ke-3 80% Menarik. Tidak perlu revisi 

Validasi ke-4 85% Sangat menarik. Tidak perlu revisi 

Validasi ahli praktisi dalam hal ini mengambil guru 

matemtika dari SMK Taruna Bakti Kertosono. Validasi praktisi yang 

pertama dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021. Berdasarkan hasil 

validasi praktisi didapatkan hasil aspek ketepatan pemilihan warna 

background dikategorikan baik. Keserasian warna background 

dengan wara tulisan dikategorikan baik. Keserasian warna 



55 
 

 

background dengan jenis dan ukuran huruf dikategorikan baik. 

Kejelasan suara dikategorikan cukup baik. Sajian animasi 

dikategorikan baik. Ketepatan penggunaan tombol penggunaan 

tombol dikategorikan cukup baik. Tingkat interaktifitas siswa 

dengan media dikategorikan cukup baik. Sedangkan pada aspek 

materi pada indikator bahasa yang dilakukan sudah baku 

dikategorikan baik. Dalam Bahasa yang mudah dipahami 

dikategorikan cukup baik. Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar sudah dikategorikan baik. Ketepatan bentuk uraian uraian 

materi, contoh dan evaluasi dikategorikan baik. Kemenarikan 

penyajian materi dikategorikan cukup baik. Membantu 

meningkatkan ketrampilan dan penegtahuan dikategorikan baik. 

Kesesuaian contoh dalam materi dikategorika baik. Untuk 

kesesuaian evaluasi dengan materi dikategorikan baik. Dari hasil 

peneilaian praktisi didapat nilai 66,6% maka dari hasil tersebut dapat 

di katakana cukup v menarik perlu sedikit revisi. 

Hasil validasi yang kedua dilakukan pada tanggal 26 Juni 

2021. Berdasarkan penilaian yang dilakukan praktisi terdapat 

peningkatan yaitu mendapat hasil dari indikator aspek media untuk 

ketepatan pemilihan warna background dikategorikan sangat baik. 

Keserasian warna background dengan wara tulisan dikategorikan 

baik. Keserasian warna background dengan jenis dan ukuran huruf 

dikategorikan baik. Kejelasan suara dikategorikan baik. Sajian 
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animasi dikategorikan sangat baik. Ketepatan penggunaan tombol 

penggunaan tombol dikategorikan baik. Tingkat interaktifitas siswa 

dengan media dikategorikan cukup baik. Sedangkan pada aspek 

materi pada indikator bahasa yang dilakukan sudah baku 

dikategorikan baik. Dalam bahasa yang mudah dipahami 

dikategorikan cukup baik. Kesesuaian materi dengan kompetensi 

dasar sudah dikategorikan sangat baik. Ketepatan bentuk uraian 

uraian materi, contoh dan evaluasi dikategorikan baik. Kemenarikan 

penyajian materi dikategorikan cukup baik. Membantu 

meningkatkan ketrampilan dan penegtahuan dikategorikan baik. 

Kesesuaian contoh dalam materi dikategorika baik. Untuk 

kesesuaian evaluasi dengan materi dikategorikan baik. Dari hasil 

penilaian praktisi validasi yang kedua didapat nilai 75% maka dari 

hasil tersebut dapat di katakan menarik tidak perlu revisi. 

Hasil validasi yang ketiga dilakukan pada tanggal 28 Juni 

2021. Berdasarkan penilaian yang dilakukan praktisi terdapat 

peningkatan yaitu mendapat hasil dari indikator aspek media untuk 

ketepatan pemilihan warna background dikategorikan sangat baik. 

Keserasian warna background dengan wara tulisan dikategorikan 

baik. Keserasian warna background dengan jenis dan ukuran huruf 

dikategorikan baik. Kejelasan suara dikategorikan baik. Sajian 

animasi dikategorikan sangat baik. Ketepatan penggunaan tombol 

penggunaan tombol dikategorikan baik. Tingkat interaktifitas siswa 
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dengan media dikategorikan baik. Sedangkan pada aspek materi 

pada indikator bahasa yang dilakukan sudah baku dapat 

dikategorikan baik. Dalam bahasa yang mudah dipahami 

dikategorikan baik. Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

sudah dikategorikan sangat baik. Ketepatan bentuk uraian materi, 

contoh dan evaluasi dikategorikan baik. Kemenarikan penyajian 

materi dikategorikan cukup baik. Membantu meningkatkan 

ketrampilan dan pengetahuan dikategorikan baik. Kesesuaian contoh 

dalam materi dikategorika sangat baik. Untuk kesesuaian evaluasi 

dengan materi dikategorikan baik. Dari hasil penilaian praktisi 

validasi yang kedua didapat nilai 80 % maka dari hasil tersebut dapat 

di katakan menarik tidak perlu revisi. 

Validasi yang ke-empat oleh praktisi dilakukan pada tanggal 

30 Juni 2021. Berdasarkan penilaian yang dilakukan praktisi terdapat 

peningkatan yaitu mendapat hasil dari indikator aspek media untuk 

ketepatan pemilihan warna background dikategorikan sangat baik. 

Keserasian warna background dengan wara tulisan dikategorikan 

baik. Keserasian warna background dengan jenis dan ukuran huruf 

dikategorikan baik. Kejelasan suara dikategorikan sangat baik. 

Sajian animasi dikategorikan sangat baik. Ketepatan penggunaan 

tombol penggunaan tombol dikategorikan baik. Tingkat interaktifitas 

siswa dengan media dikategorikan baik. Sedangkan pada aspek 

materi pada indikator bahasa yang dilakukan sudah baku dapat 
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dikategorikan baik. Dalam bahasa yang mudah dipahami 

dikategorikan baik. Kesesuaian materi dengan kompetensi dasar 

sudah dikategorikan sangat baik. Ketepatan bentuk uraian materi, 

contoh dan evaluasi dikategorikan sangat baik. Kemenarikan 

penyajian materi dikategorikan baik. Membantu meningkatkan 

ketrampilan dan pengetahuan dikategorikan baik. Kesesuaian contoh 

dalam materi dikategorika sangat baik. Untuk kesesuaian evaluasi 

dengan materi dikategorikan sangat baik. Dari hasil penilaian 

praktisi validasi yang kedua didapat nilai 85% maka dari hasil 

tersebut dapat di katakan sangat menarik tidak perlu revisi. 

2. Interprestasi Hasil Uji Coba Validasi 

Setelah dilakukannya uji coba terbatas pada produk, maka dari 

hasil tersebut diperoleh komentar dan saran dari masing-masing ahli 

materi, ahli media, dan praktisi yang berkaitan dengan media 

pembelajaran berbasis powerpoint. Komentar dan saran tersebut 

digunakan untuk acuan peneliti guna merevisi atau membuat desain 

tampilan media yang baru. Berikut adalah desain model produk media 

pembelajaran dari hasil uji coba yang dilakukan kepada para ahli: 

a. Revisi berdasarkan ahli media  

1. Berdasarkan bagian menu utama tidak ada petunjuk 

penggunaan. 

 



59 
 

 

    

Gambar 4.16 Tampilan menu petunjuk penggunaan sebelum dan 

sesudah revisi. 

2. Untuk tampilan KD menunjukkan bahwa tidak ada animasi, 

hanya ada isi KD dan tampilan home untuk kembali ke menu 

utama. 

            

Gambar 4.17 Tampilan KD sebelum dan sesudah revisi 

3. Pada bagian konsep pola bilangan gambar yang digunakan 

terlihat gelap sehingga tidak bisa dilihat dari kejauhan atau dari 

samping. 

          

Gambar 4.18 Tampilan gambar sesudah dan sebelum revisi 
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4. Bagian penulisan penjelasan dengan rumus terlihat sama tidak 

ada perbedaan penulisan. 

  

Gambar 4.19 Tampilan animasi pada rumus 

5. Pemilihan animasi diusahakan tidak membuat siswa/pengguna 

menunggu. 

Revisi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengganti animasi 

transition yang semula menggunakan curtains diganti dengan 

shape, sehingga dalam perpindahan slide tetap ada animasi. 

6. Pada tampilan penyelesaian terlihat pada gambar sebelum revisi 

terdapat tombol home untuk kembali ke menu utama dan tidak 

ada tombol untuk menuju ke slide selanjutnya untuk menuju ke 

soal/kuis. 

7. Bagian contoh soal dan kuis diberi slide untuk pembeda antara 

contoh soal dan kuis. 

Revisi yang dilakukan oleh peneliti dengan menambah slide dan 

memberikan ulasan materi dan penambah slide untuk petunjuk 

penggunaan kuis. 
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b. Revisi berdasarkan praktisi 

1) Pada menu materi masih ada gambar dan teks definisi dari materi 

barisan aritmetika 

  

Gambar 4.20 Tampilan materi barisan aritmetika sebelum dan 

sesudah revisi 

2) Pada materi barisan dan deret aritmetika untuk penjelasan materi 

masih terlalu banyak menggunakan teks. 

  

Gambar 4.21 Tampilan barisan aritmetika 

3) Penggunaan angka pada contoh soal terbilang sulit. 

Peneliti melakukan revisi dengan cara mengganti angka soal 

yang lebih kecil dan tidak menggunakan angka negatif dan 

pembagian. 

4) Pada latihan soal terdapat soal yang sulit. 

Peneliti melakukan revisi dengan cara mengganti latihan soal 

dengan soal-soal yang lebih mudah. 
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5) Pengulangan penjelasan di slide 5 

Revisi yang dilakukan peneliti dengan meringkas materi dengan 

menjelaskan pada audio dalam satu slide. 

6) Pada bagian audio dalam slide ada penjelasan yang kurang dan 

masih ada noice yang terekam. 

Revisi yang dilakukan peneliti dengan mengulang hingga hanya 

ada suara penjelasan. 

7) Suara kurang jelas, pembawaan kurang lugas. 

Revisi yang dilakukan peneliti dengan memperbaiki cara 

pembawaan sehingga peneliti melakukan ulang dalam penjelasan 

di audio tersebut. 

c. Revisi berdasarkan materi 

1) Jawaban pada contoh soal ditulis dengan lebih sistematis 

Revisi yang dilakukan peneliti dengan menambah cara tersebut 

agar mudah dipahami. 

C. Validasi Model 

1. Deskripsi Hasil Uji Validasi 

Validasi dilakukan untuk melihat kemenarikan/kelayakan 

multimedia pembelajaran interaktif powerpoint yang dikembangkan. 

Media divalidasi dengan 1 ahli media, 1 ahli materi dan 1 praktisi. Pada 

ahli media dan materi terdapat 1 kali revisi sedangkan praktisi terdapat 3 

kali revisi. 

a. Validasi ahli media 
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Berdasarkan hasil validasi ahli media pada validasi pertama 

memperoleh nilai 67,5% yang berarti multimedia cukup menarik perlu 

sedikit revisi. Revisi yang dilakuan peneliti berdasarkan komentar dan 

saran yaitu urutan penjelasan, contoh dan materi dibuat lebih berurutan 

dan saling berkaitan. Contoh soal dibuat sesederhana dan variasi soal 

beragam. Perlu slide untuk pembeda antara contoh soal dan kuis. Petunjuk 

penggunaan di bagian kuis.  Pemilihan animasi diusahakan tidak membuat 

siswa/pengguna menunggu. Pada validasi kedua yang dilakukan ahli 

media tidak terdapat revisi dan mendapat nilai 82% yang berarti 

multimedia menarik tanpa revisi. 

b. Validasi ahli materi 

Berdasarkan hasil validasi ahli media pada validasi pertama 

memperoleh nilai 78,33% yang berarti multimedia menarik tidak perlu 

revisi. Tetapi terdapat saran dari ahli materi bahwa dalam penulisan 

jawaban contoh soal kurang sistematis. Revisi yang dilakuan peneliti 

berdasarkan komentar dan saran yaitu jawaban pada contoh soal ditulis 

dengan lebih sistematis. Pada validasi kedua yang dilakukan ahli media 

tidak terdapat revisi dan mendapat nilai 90% yang berarti multimedia 

sangat menarik tanpa revisi. 

c. Validasi praktisi  

Berdasarkan hasil validasi ahli media pada validasi pertama 

memperoleh nilai 66,6% yang berarti multimedia cukup menarik perlu 
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sedikit revisi. Revisi yang dilakuan peneliti berdasarkan komentar dan 

saran yaitu materi, contoh soal dikemas lebih kontekstual. Diberikan 

animasi yang berkaitan dengan materi. Pada soal no 1 termasuk sulit. 

Validasi yang ke dua memperoleh nilai 75% yang berarti menarik tanpa 

revisi. Revisi yang dilakukan peneliti berdasarkan komentar dan saran 

yaitu penjelasan pada materi lebih diperjelas dan runtut. Pada validasi 

ketiga memperoleh nilai 80% yang berarti menarik tanpa revisi. Revisi 

yang dilakukan peneliti berdasarkan komentar dan saran yaitu pada saat 

menjelaskan ada noice yang masuk. Pengulangan penjelasan pada slide 5. 

Pada penjelasan materi audio kurang jelas cara pembawaan kurang lugas. 

Pada validasi yang keempat pada tahap revisi ini praktisi tidak 

memberikan revisi dan dalam validasi ini mendapat nilai 85% dan 

dikatakan sangat menarik tanpa revisi. 

2. Desain Akhir Model 

Desain akhir model dilakukan revisi berdasarkan saran dari validator 

sebagai berikut: 

a. Judul multimedia pembelajaran interaktif 

 

Gambar 4.22 Desain Akhir Judul Multimedia 
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b. Menu utama 

 

Gambar 4.23 Desain Akhir Menu Utama 

c. Kompetensi Dasar 

 

Gambar 4.24 Desain Akhir Kompetensi Dasar 

d. Materi 

 

Gambar 4.25 Desain Akhir Materi 

 

e. contoh soal 
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Gambar 4.26 Desain Akhir Contoh Soal 

 

f. Petunjuk Kuis 

 

Gambar 4.27 Desain Akhir Petunjuk Kuis 

g. Kuis 

 

Gambar 4.28 Desain Akhir Kuis 

 

h. Profil Pengembang 
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Gambar 4.29 Desain Akhir Profil Pengembang 

D. Pembahsan hasil spesifikasi produk 

1. Spesifikasi produk 

Multimedia pembelajran interaktif Medpen Bareta ini memuat 

materi barisan dan deret aritmatika. Dalam penyajian materi terdapat 

beberapa teks, animasi dan suara/audio penjelasan. 

Multimedia ni memeuat menu KD, materi, contoh soal beserta 

penyelesaian, dan kuis. Dalam media ini terdapat 10 latihan soal. Media 

ini dapat dibuka melalu laptop dengan system windows. 

2. Keunggulan, dan kelemahan model 

Dalam sebuah media pembelajaran memiliki keunggulan dan 

kelemahan pada suatu produk. Berikut akan dijelaskan keunggulan dan 

kelemahan dari media Powerpoint. 

a. Keunggulan 

1. Memudahkan pembuatan slide presentasi. Karna kita bisa 

mengambil icon dari Powerpoint dan berkualitas baik. 
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2. Dilengkap banyak tools seperti image import, video import, 

animasi import, text art yang tersedia dalam Powerpoint. Sehingga 

pembuat tidak kesulitan dalam pembuatannya. 

3. Guru dapat merubah atau mengedit media pembelajaran interaktif 

sewaktu-waktu apabila ada perubahan dalam materi 

4. Bisa digunakan atau diaplikasikan untuk materi lain. 

b. Kelemahan  

1. Media pembelajaran powerpoint hanya dapat dibuka di perangkat 

lunak. 

2. Latihan soal dari media tersebut hanya pilihan ganda dan dapat 

dioperasikan pada Microsoft powerpoint. 

3. Pembuatan latihan soal belum bisa menggunakan timmer dan 

bervariasi. 

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi model 

Dalam mengimplementasikan media pembelaran tidak lepas dari 

factor yang dapat mendukug dan menghambat media. Berikut adalah 

faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi media medpen 

bareta. 

a. Pendukung 

1. Untuk fitur berupa konten-konten suara, animasi, gambar yang 

dapat dicari di internet. 

2. Siswa lebih senang apabila materi diringkas dan cara penyampaian 

materi tidak hanya teks tertulis saja. 
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b. Penghambat  

1. Hanya dapat dioperasikan di pc/laptop. 

2. Apabila untuk pembelajara daring maka harus memiliki kuota 

untuk mengirim dan mendownloadnya. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pengembangan media pembelajaran yang dibuat menggunakan powerpoint 

yang bernama Medpen Bareta disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Media 

Medpen Bareta ini memuat materi barisan dan deret aritmetika. Didalam 

media ini terdapat materi barisan dan deret aritmetika dan juga 3 contoh soal 

serta pembahasannya. Hasil akhir media Medpen Bareta ini berupa media 

pembelajaran. Media yang dikembangkan ini kemudian divalidasi ke 

beberapa ahli yaitu ahli materi, ahli media dan ahli praktisi. Ahli materi dan 

ahli media yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini yaitu dosen 

matematika Universitas Nusantara PGRI Kediri, sedangkan untuk ahli 

praktisi terdiri dari 1 orang guru yaitu dari SMK Taruna Bakti Kertosono. 

Hasil validasi kepada ahli materi, materi Medpen Bareta ini mendapat 

penilaian sebesar 90% yang menunjukkan bahwa media ini tergolong 

kedalam kategori sangat menarik. Hasil validasi kepada ahli media 

menunjukkan nilai 82% sehingga tergolong kedalam kategori menarik, dan 

hasil validasi kepada ahli praktisi menunjukkan nilai 85%, oleh karena itu 

media Medpen Bareta tergolong kedalam kategori sangat menarik. Sehingga 

diperoleh sebuah pengembangan media Medpen Bareta pada materi barisan 

dan deret aritmetika. Maka media pembelajaran interaktif pada materi barisan 

dan deret aritmetika menarik untuk digunakan (layak digunakan). 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, media pembelajaran yang 

memanfaatkan Medpen Bareta dapat dijadikan sebagai berikut, yaitu:  

1. Bagi mahasiswa Pendidikan Matematika dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang media 

pembelajaran. 

2. Bagi guru pendidikan matematika dapat dijadikan masukan untuk 

media dalam pengembangan pembelajaran dalam kelas. Guru menjadi 

lebih kreatif dalam menggunakan media Medpen Bareta dalam materi 

Barisan dan Deret Aritmetika.  

3. Bagi peserta didik, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran oleh 

siswa saat kegiatan belajar mengajara maupun belajar secara mandiri 

yaitu pada materi barisan dan deret aritmetika. Dengan adanya media 

Medpen Bareta ini diharapkan dapat menarik perhatian siswa agar 

termotivasi dan lebih giat dalam belajar matematika.  

4. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya, yaitu dapat dijadikan acuan untuk mengkaji 

pengembangan Medpen Bareta dalam materi Barisan dan Deret 

Aritmetika  

C. Saran-saran 

Berdasarkan pengembangan media pembelajaran yang dilakukan 

peneliti yaitu medpen bareta berbasis powerpoint pada materi barisan dan 
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deret aritmetika pada kelas X peneliti memiliki saran guna kepentingan 

perbaikan dan penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Untuk peneliti yang menggunkan software yang sama/sejenis dapat 

melakukan penelitian hingga ditahap evaluasi sehingga peneliti dapat 

mengetahui keefektifan dari penggunaan media pembelajaran. 

2. Penerapan media pembelajaran Medpen Bareta sebagai salah satu 

upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi 

Barisan dan Deret Aritmetika dan memacu siswa agar lebih aktif 

dalam proses belajar mengajar sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi belajar matematika disemua jenjang 

pendidikan dan khususnya jenjang sekolah menengah kejuruan kelas 

X. 

3. Peneliti mengharap kepada peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan media yang lebih baik, menarik, dan lebih 

interaktif. 
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Lampiran 1 

Storyboard Media Pembelajaran  

No. Tampilan Isi 

1 Tampilan Pembukaan 

 

 
 

Pada bagian utama terdapat nama 

media, nama materi, dan terdapat 

tombol menu untuk menuju ke 

tampilan menu. 

2 Tampilan Menu 

 

 
 

Tampilan menu pada media 

interaktif meliputi: 

 Profil  

 Kompetensi Dasar 

 Materi 

 Contoh Soal 

 Kuis 

3 Tampilan KD 

 

 
 

Pada menu KD terdapat beberapa 

hal sebai berikut: 

Kompetensi Dasar (KD) 

merupakan kemampuan minimal 

yang harus dicapai siswa yang 

mengacu pada kompetensi inti. 

5  

 
 

Isi yang terdapat pada bagian 

materi: 

 Konsep pola bilangan 

 Materi barisan dan deret 

aritmetika. 

 Contoh soal barisan dan 
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deret aritmetika. 

 Terdapat tanda panah kanan 

dan kiri, panah dengan arah 

kekiri menunjukkan untuk 

ke slide sebelumnya dan 

untuk tanda panah arah 

kekanan untuk melanjutkan 

slide berikutnya. 

 Audio untuk mendengarkan 

penjelasan materi. 

6 Tampilan cara penggunaan kuis 

 

 
 

Tampilan cara petunjuk kuis 

7 Kuis 

 
 

 Pada kuis terdapat 10 soal 

bebentuk pilihan ganda. 

 Semua soal harus 

dikerjakan oleh siswa 

hingga memenuhi kriteria 

kelulusan. Jika nilai kurang 

atau sisiwa ingin 

mengerjakan lagi siswa 

dapat mengulang kuis. 

8 Profil pengembang 

 

Pada bagian ini berisi tentang data 

diri pengembangan multimedia 

pembelajaran interaktif. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6
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Lampiran 7
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Lampiran 8 
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Lampiran 9
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Lampiran 10
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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