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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi pembelajaran materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

yang diajarkan di SDN Gampeng III kelas IV masih menggunakan media gambar yang ada di 

buku.Hasilnya, siswa bosan dan tidak memperhatikan pembelajaran dengan baik.Selain itu, 

ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran cenderung pasif karena guru hanya menggunakan 

media gambar yang ada di buku dan berukuran kecil. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 

prosedur pengembangan media pembelajaran multimedia berbasis macromedia flash 8 untuk 

menentukan jaring-jaring balok dan kubus pada siswa kelas IV Sekolah Dasar, (2) mendeskripsikan 

kevalidan media pembelajaran multimedia berbasis macromedia flash 8 untuk menentukan jaring-

jaring balok dan kubus pada siswa kelas IV Sekolah Dasar, (3) mendeskripsikan respon siswa untuk 

materi menentukan jaring-jaring balok dan kubus dengan menggunakan multimedia 

berbasismacromedia flash 8 pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan mengacu pada model 

pengembangan ADDIE yang dilakukan melalui 5 tahapan yaitu (1) analisis kebutuhan, (2) desain, (3) 

pengembangan, penelitian ini hanya dilakukan pada tahap Development dikarenakan keterbatasan 

waktu dan biaya. Desain ujicoba yang digunakan adalah ujicoba terbatas dan ujicoba luas.Data hasil 

uji validasi media dan uji validasi materi dianalisis menggunakan teknik deskriptif presentase. Hasil 

pengembangan ini menghasilkan produk berupa multimedia berbasis macromedia flash 8. Hasil 

penelitian ini adalah (1) hasil pengembangan multimedia berbasis macromedia flash 8 didesain dengan 

kombinasi dari media yang menggunakan audio, video, grafis, bersifat interaktif, dan dengan animasi 

dan warna yang menarik, (2) multimedia berbasis macromedia flash 8 layak digunakan, hal ini 

terbukti dengan hasil validasi media 94% dan materi 97% yang termasuk dalam kriteria sangat valid, 

(3) respon siswa pada saat pembelajaran serta dari hasil ujicoba diperoleh hasil 88% dengan kriteria 

sangat baik. 

 

KATA KUNCI  :pengembangan, multimedia berbasis macromedia flash 8, jaring-jaring balok dan 

kubus. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Matematika merupakan salah satu 

komponen pendidikan dasar dalam bidang-

bidang pendidikan. Matematika diperlukan 

untuk proses perhitungan dan proses 

berfikir yang sangat dibutuhkan orang 

dalam menyelesaikan masalah. Salah 

satunya adalah materi menentukan jaring-

jaring balok dan kubus. Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan, siswa 
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kurang menguasai materi jaring-jaring 

balok dan kubus karena guru hanya 

mengacu pada buku yang tersedia sebagai 

sumber belajar dengan pembelajaran 

langsung dan kurang memanfaatkan 

penggunaan media, sehingga siswa kurang 

berkonsentrasi dan melakukan aktifitas lain 

yang tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. Untuk itu perlu adanya 

inovasi baru dalam pembelajaran yaitu 

dengan penggunaan media pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, media 

sering kali diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau alat elektronik 

yang berfunsi untuk menangkap, 

memproses, dan meyusun kembali 

informasi visual atau verbal. Menurut Wati 

(2016:3) media merupakan sasuatu yang 

bersifat meyakinkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan audiens atau siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar 

pada diri siswa tersebut. Manfaat media 

pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai 

dalam Arsyad (2007:24) adalah (1) 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, (2) bahan pembelajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran, (3) metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada 

setiap jam pelajaran, (4) siswa dapat lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, 

tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan 

lain-lain. Dari pengertian dan manfaat 

media dapat disimpulkan bahwa dengan 

media pembelajaran dapat mengubah 

pelajaran yang membosankan menjadi 

menarik, menyenangkan dan siswa lebih 

aktif. 

Salah satu media pembelajaran 

dalam bentuk software adalah macromedia 

flash 8. Macromedia flash 8 merupakan 

software yang tepat untuk membuat sajian 

visual yang dapat menginterprestasikan 

berbagai media, seperti video, animasi, 

gambar dan suara. Software ini sangat 

handal dalam pembuatan berbagai macam 

aplikasi tutorial yang interaktif dan 

menarik. Kelebihan macromedia flash 8 

adalah menarik minat siswa untuk belajar 

dikarenakan materi lebih mudah dipahami. 

Mereka dapat melihat animasi berjalan 

sendiri, jadi yang mereka bayangkan dapat 

dilihat secara visual (Utama, 2012) dalam 

Khairani dan Febrinal (2016:96). 
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Menurut (Munir, 2012:19) 

multimedia adalah penggunaan berbagai 

jenis media (teks, suara, grafik, animasi, 

dan video) utnuk menyampaikan 

informasi, kemudian ditambahkan elemen 

atau komponen interaktif. Karakteristik 

multimedia pembelajaran adalah (1) 

memiliki lebih dari satu media yang 

konvergen, misalnya menggabungkan 

unsur audio dan visual, (2) bersifat 

interaktif, dalam pengertian memiliki 

kemampuan untuk mengakomodasi respon 

pengguna, (3) bersifat mandiri, dalam 

pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga 

pengguna bisa menggunakan tanpa 

bimbingan orang lain (Hamdani, 

2011:192). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka tujuan penelitian ini adalah (1) 

mendeskripsikan prosedur pengembangan 

media pembelajaran multimedia berbasis 

macromedia flash 8 untuk materi 

menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

pada siswa kelas IV sekolah dasar, (2) 

mendeskripsikan kevalidan media 

pembelajaran multimedia berbasis 

macromedia flash 8 pada materi 

menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

pada siswa kelas IV sekolah dasar, (3) 

mendeskripsikan respon siswa untuk 

meteri menentukan jaring-jaring balok dan 

kubus dengan menggunakan multimedia 

berbasis macromedia flash 8 pada siswa 

kelas IV sekolah dasar. 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (research and 

development). Model pengembangan yang 

digunakan dalam mengembangkan media 

pembelajaran ini adalah model ADDIE 

yang dikemukakan oleh Brach dalam 

(Sugiono, 2015:38) yang merupakan 

perpanjangan dari Analysis, Design, 

Development, Implementation, dan 

Evaluation.Penelitian pengembangan 

media berbasis macromedia flash 8 hanya 

dilakukan pada tahap Devolepment 

dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya 

dalam penelitian ini. 

Lokasi penelitian ini di Sekolah 

Dasar Negeri Gampeng III yang terletak di 

Kecamatan Ngluyu, Kabupaten 

Nganjuk.Subjek penelitian adalah siswa 

kelas IV SDN Gampeng III yang 

berjumlah 12 siswa.Desain ujicoba yang 

digunakan adalah ujicoba terbatas dan 

ujicoba luas.Ujicoba terbatas dilakukan 

oleh 5 siswa yang dipilih secara acak dan 

ujicoba luas dilakukan oleh seluruh siswa 

kelas IV SDN Gampeng III. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

angket, pedoman wawancara, dan 

pedoman observasi. Menurut Arikunto 
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(2014:194), teknik angket adalah sejumlah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadi dirinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi 

angket untuk ahli media, ahli materi dan 

angket respon siswa.Pedoman wawancara 

yang dimaksud adalah pedoman 

wawancara kebutuhan guru dan siswa pada 

studi pendahuluan. 

Teknik analisis data yang digunakan 

bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan 

multimedia berbasis macromedia flash 8 

yang layak digunakan dalam pembelajaran 

matematika.Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pengembangan media pembelajaran 

berbasis macromedia flash 8 ini dibuat 

dengan menggunakan program Adobe 

Flash Profesional CS6. 

1. Menu utama 

 

Gambar 1 menu utama 

 

 

 

2. Menu petunjuk 

 

Gambar 2 menu petunjuk 

3. Menu kompetensi 

 

 
Gambar 3 menu kompetensi 

 

4. Menu materi 
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Gambar 4 menu materi 

 

 

 

 

 

5. Menu latihan 

 

Gambar 5 menu latihan 

 Multimedia berbasis macromedia 

flash 8 setelah selesai dibuat, media ini 

divalidasi terlebih dahulu kepada para ahli 

media dan ahli materi.Hasil validasi media 

adalah 94% dengan kriteria sangat valid 

dan validasi materi adalah 97% dengan 

kriteria sangat valid.Setelah media 

pembelajaran dinyatakan layak oleh ahli 

media dan ahli materi maka media dapat 

diuji cobakan.Ujicoba yang pertama 

dilakukan dengan ujicoba terbatas atau 

kelompok kecil.Hasil ujicoba terbatas 

untuk kemampuan dalam memahami 

materi menentukan jaring-jaring balok dan 

kubus setelah menggunakan media 

macromedia flash 8 memperoleh rata-rata 

88.Selanjutnya untuk mengetahui 

kepraktisan media, siswa diberikan angket 

respon siswa.Angket diisi oleh siswa 

sebanyak 5 orang.Hasil ujicoba untuk 

respon siswa diperoleh rata-rata 9,4 dengan 

kriteria sangat baik. 

 Setelah ujicoba terbatas maka 

dilakukan ujicoba perluasan.Ujicoba luas 

dilakukan pada siswa kelas IV SDN 

Gampeng III yang berjumlah 12 siswa. 

Untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menentukan jaring-jaring balok dan 

kubus ini menggunakan soal post test. 

Hasil nilai post test ujicoba luas diperoleh 

rata-rata 86,7 dan untuk mengetahui respon 

siswa setelah menggunakan media ini 

maka diberi angket respon siswa. Hasil 

angket respon siswa diperoleh hasil 88% 

yang termasuk dalam kriteria sangat baik 

digunakan. 

 Pengembangan multimedia 

berbasis macromedia flash 8 pada materi 

menentukan jaring-jaring balok dan kubus 

bertujuan untuk membantu dan 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran khususnya 

matematika.Oleh sebab itu multimedia 

berbasis macromedia flash 8 yang 

dihasilkan harus mampu menarik minat 

dan motivasi belajar siswa. 

 Validasi dilakukan dengan dua ahli, 

yaitu ahli madia dan ahli materi.Dari hasil 

validasi media diperoleh 94% dan validasi 

materi 97%. Berdasarkan kedua hasil 

validasi tersebut diperoleh rata-rata 

keseluruhan 95,5 dengan kriteria sangat 

valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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multimedia berbasis macromedia flash 8 

telah sesuai dengan materi pembelajaran 

dan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 

 Penelitian tentang pengembangan 

multimedia berbasis macromedia flash 8 

banyak dilakukan seiring dengan 

perkembangan teknologi.Salah satu 

diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh (Haryono 2015) pada 

pembelajaran IPS meteri koperasi berbasis 

multimedia interaktif di kelas IV sekolah 

dasar dapat digunakan secara efektif. Hasil 

ujicoba awal mendapat skor 3.79 dan 

meningkat pada ujicoba lapangan sebesar 

4,28. 

 Penelitian yang lainnya dilakukan 

oleh (Maknun 2018) pada pembelajaran 

IPA materi menggolongkan hewan 

berbasarkan makanannya menggunakan 

multimedia interaktif di kelas IV sekolah 

dasar dapat digunakan secara efektif dan 

praktis. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

analisis ujicoba produk menunjukkan 

tingkat kepraktisan produk mencapai 4,8 

(ujicoba draf awal produk) dan 4,8 

(ujicoba produk utama), serta keefektifan 

produk mencapai 94. Hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

multimedia berbasis macromedia flash 8 

sangat efektif dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 
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