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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, dalam proses 

pembelajaran antara pendidik (guru) dan siswa mulai memanfaatkan teknologi 

informasi yang semakin berkembang. Saat ini guru dituntut untuk menyusun 

bahan ajar yang inovatif dimana bahan ajar dapat berupa bahan ajar tercetak, 

audio dan interaktif sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Salah 

satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut Suartama (dalam 

Rofiq, 2019:127) materi pembelajaran merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk memberikan informasi kepada penerima pesan (siswa), sehingga 

membangkitkan minat belajar siswa. Teknologi informasi saat ini sangat penting 

dalam proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran interaktif yang dibuat 

oleh perangkat lunak (komputer).  

Gagne, Briggs dan Wager (dalam Arinda, 2016:302) mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memungkinkan siswa dengan mudah 

mempelajari dan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan oleh guru. Untuk 

mencapai hal tersebut tentunya tidak mungkin dipisahkan antara penggunaan 

media sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Media merupakan sarana 

komunikasi dengan siswa yang dapat meningkatkan keefektifan siswa dalam 

menerima informasi dari guru.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu yang mempelajari fakta, konsep, 

dan fenomena yang berkaitan dengan masalah sosial. Saat ini pembelajaran mata 

pelajaran IPS di SMP Negeri 5 Angkona masih menggunakan metode lama yaitu 

metode pengajaran dengan powerpoint dan buku cetak. Menurut guru yang 

bersangkutan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran teori dengan 

menggunakan  powerpoint dan tanya jawab pendukung dengan buku cetak yang 

disampaikan oleh guru, sehingga siswa cepat bosan mengikuti pembelajaran. 

Materi pembelajaran IPS yang akan digunakan sebagai alat peraga dalam 

penelitian ini adalah materi interaksi sosial dan lembaga sosial semester genap 

untuk siswa kelas VII. Peneliti memilih materi tentang interaksi sosial dan 

lembaga sosial, karena pada materi ini siswa dituntut untuk mampu memahami, 

menjelaskan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan interaksi sosial, 
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jenis interaksi sosial, lembaga sosial dan jenis lembaga sosial. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan sarana pembelajaran dalam ilmu-

ilmu sosial, mata pelajaran interaksi sosial dan lembag sosial.  

Untuk menguji kerentanan tersebut, diperlukan media pembelajaran dengan 

model pembelajaran multimedia interaktif untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya perangkat pendukung proses 

pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, 

memfokuskan perhatian siswa, dan membuat siswa aktif dalam proses 

pembelajara, sehingga berlangsung secara efektif dan efisien dan yang menarik 

adalah membantu siswa memperoleh keterampilan. Oleh karena itu, perlu adanya 

aplikasi multimedia pembelajaran yang dapat memperlancar kegiatan 

pembelajaran dan dapat dimanfaatkan secara wajar dalam kegiatan pembelajaran, 

pemanfaatannya berdampak positif yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bagi siswa.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti termotivasi untuk membuat 

bahan ajar interaktif menggunakan software Adobe Flash CS6 dengan judul 

“Media Pembelajaran Interaktif Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Siswa SMP” 

dengan bantuan belajar ini, kami berusaha untuk dapat mendorong belajar siswa 

secara efektif dan efisien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangdi atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana merancang materi pembelajaran interaktif untuk siswa SMP agar 

materi lebih menarik dan mudah dipahami siswa? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan 

bahan ajar interaktif untuk siswa sekolah menengah pertama. Dengan alat bantu 

belajar ini, siswa lebih mudah memahami materi. 

 

 

 



3 

 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Atas dasar tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini harus 

memiliki manfaat. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Pengguna/Guru  

Media pembelajaran interaktif ini dapat memberikan kemudahan atau 

alternatif bagi guru dengan mendukung proses belajar mengajar dengan 

tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Penulis 

Mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari 

perkuliahan di Universitas Cokroaminoto Palopo dan berkesempatan 

langsung mengaplikasikan aplikasi media pembelajaran IPS sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa dan nantinya menjadi pendidik, dapat 

dijadikan referensi. 

3. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga mengenai 

perancangan aplikasi media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk 

siswa SMP. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Penelitian teoritis menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian 

ilmiah atas dasar teori-teori yang ada. 

1. Media Pembelajaran 

Menurut Gagne (dalam Wibawanto, 2017:5), media adalah berbagai jenis 

komponen lingkungan siswa yang dapat merangsang minat belajar siswa. Senada 

dengan pendapat Gagne (2016), mendefinisikan materi pembelajaran sebagai 

bentuk fisik yang dapat menyajikan informasi yang dapat merangsang belajar 

siswa. Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep media mengacu 

pada penggunaan alat bantu berupa benda-benda untuk mendukung transmisi 

pesan atau informasi. 

Menurut Suartama (dalam Rofiq, 2019:127), media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

dari pengirim kepada penerima pesan atau informasi sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, minat, dan minat siswa terhadap berlangsungnya proses 

pembelajaran. Materi pembelajaran harus mampu menarik perhatian siswa dengan 

cara terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu memotivasi siswa untuk 

mempelajari mata pelajaran yang diperoleh. Menurut Hamalik (dalam 

Wibawanto, 2017:5), media pembelajaran merupakan suatu hubungan 

komunikasi, interaksi akan berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal, 

apabila menggunakan alat yang disebut media. Dalam pengertian komunikasi, 

media adalah sarana penyampaian informasi atau pesan dari satu sumber kepada 

penerima.  

Munir (dalam Suandi, 2019:67) menjelaskan bahwa multimedia adalah 

kombinasi dari banyak media (format file) yang berbeda dalam bentuk teks, 

gambar, grafik, suara, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah 

dikelompokkan bersama dalam file digital, digunakan untuk transmisi atau 

tersedia untuk masyarakat.  

Menurut Surjono (2017) keunggulan multimedia antara lain: kemudahan 

penggunaan, pemahaman konten yang lebih baik, penghematan biaya, dan lebih 



5 

 

 

menyenangkan. Secara umum, elemen multimedia dapat diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu multimedia yang tidak terbatas oleh waktu (diskrit) dan multimedia 

yang berbatas waktu (kontinu). Contoh multimedia berbasis non-waktu termasuk 

teks dan gambar. Informasi dalam jenis media diskrit ini tidak berubah dari waktu 

ke waktu, sehingga multimedia ini bersifat statis. Sedangkan untuk multimedia 

berkelanjutan, informasi berubah dari waktu ke waktu. Contoh jenis multimedia 

kontinu ini antara lain animasi, audio, dan video. Semua jenis multimedia ini 

berperan penting dalam penyajian informasi karena masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  

Menurut Turban, dkk bahwa multimedia adalah kombinasi dari dua atau 

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

animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Sedangkan Vaughan (2006) berpendapat 

bahwa multimedia adalah kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video 

yang disampaikan oleh komputer atau manipulasi digital dan dapat disampaikan 

dan/atau dikendalikan secara interaktif. Fasilitas pembelajaran interaktif 

membantu meningkatkan kualitas mata pelajaran bagi siswa, bertujuan untuk 

membangkitkan kreativitas siswa dalam mempelajari mata pelajaran sesuai 

dengan peraturan mata pelajaran. Bahan ajar interaktif juga merupakan sistem 

pengajaran yang menyajikan materi melalui komputer, sedangkan komponen 

bahan ajar interaktif adalah teks, gambar, suara, video dan animasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa multimedia 

interaktif adalah media yang dapat menggabungkan teks, grafik, video, animasi, 

dan suara, untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi melalui media 

elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. 

 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Ellis (dalam Manik, 2016:43) bahwa tujuan IPS adalah pelajaran 

sosial yang dirancang untuk membantu anak-anak memahami dunia mereka. Yang 

kami maksud dengan organisasi adalah kemampuan untuk memahami dan 

mengkategorikan hal-hal dalam kaitannya dengan cara kerjanya. Adaptasi 

mengacu pada proses beradaptasi dengan lingkungan seseorang. Seorang anak 

memasuki sekolah dengan adaptasi substansial terhadap lingkungan melalui 

ucapan, pakaian, aturan, dll, tetapi sekolah dirancang untuk memperluas adaptasi 
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ini melalui proses pembelajaran formal, sosial, emosional dan fisik. “Social 

studies is designed to help children explain their world. By organization he 

basically meant the ability to understand and classify things with respect to how 

they work. Adaptation refers to the process of accommodating one self to one’s 

environment. A child who enters school has already adapted considerably to the 

environment throught speech, dress, rules at home, and so forth but school is 

designed to expand such adaptation greatly throught formal learning processes, 

social, emotional, and physical”. Tujuan utama IPS adalah untuk 

mengembangkan potensi adaptif siswa, kepekaan terhadap masalah sosial yang 

timbul di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif untuk mengoreksi setiap 

ketidaksetaraan yang terjadi dan memiliki kapasitas untuk memperbaiki setiap 

masalah yang muncul. setiap hari, baik yang datang kepada mereka maupun yang 

datang ke masyarakat. 

a. Interaksi Sosial 

1) Pengertian dan Syarat Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antar individu, antar kelompok orang, 

maupun antara individu dengan kelompok orang. Dalam interaksi sosial, 

hubungan yang terjalin harus dilakukan secara reaktif. Interaksi sosial adalah 

hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya, baik dengan 

individu maupun dengan kelompok. Manusia melakukan interaksi sosial dalam 

kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar (sandang, pangan dan 

papan), kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan pendidikan dan kesehatan, 

kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan. Proses interaksi sosial akan terjadi jika 

pihak-pihak yang berinteraksi menjalin kontak dan komunikasi sosial. Kontak 

sosial dan interaksi sosial merupakan prasyarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa 

dua kondisi ini, tidak akan ada interaksi sosial. Melalui kontak dan komunikasi, 

seseorang akan menjelaskan perilaku orang lain, atau perasaan yang ingin 

disampaikannya kepada orang lain. 

2) Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial  

Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu 

sebagai berikut :  
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(a) Proses-Proses yang Asosiatif 

Proses ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan 

interaksi sosial yang mengarah pada satu kesatuan visi. Proses ini meliputi tiga 

bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi dan asimilasi.. 

(1) Kerja sama 

Kerjasama di sini dipahami sebagai usaha bersama antara individu atau 

kelompok orang untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Bentuk 

kerjasama dalam masyarakat Indonesia ini dikenal dengan gotong royong. Gotong 

royong terutama mencerminkan interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia 

dalam bentuk kerjasama. 

(2) Akomodasi 

Sebagai sebuah proses, akomodasi mengacu pada upaya masyarakat untuk 

meredakan konflik, yaitu upaya untuk mencapai stabilitas. Akomodasi adalah cara 

penyelesaian konflik tanpa merusak pihak lawan agar pihak lawan tidak 

kehilangan kepribadiannya. 

(3) Asimilasi 

Asimilasi adalah cara bersikap dan bersikap dalam menghadapi perbedaan 

guna mencapai kesatuan pikiran dan tindakan. Asimilasi dapat dengan mudah 

terjadi dalam beberapa cara, termasuk toleransi, saling menghormati orang lain 

dan budaya mereka, kesetaraan faktor budaya, dan perkawinan campuran. 

(b) Proses-Proses yang Disosiatif 

Proses ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang terlibat dalam 

interaksi sosial yang berujung pada konflik dan melanggengkan solidaritas 

kelompok. Proses ini meliputi tiga bentuk, yaitu persaingan, kontradiksi dan 

konflik. 

(1) Kompetisi 

Persaingan adalah proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk 

mendapatkan keuntungan di bidang kehidupan tertentu. Misalnya gelar juara, 

prestasi, piala dan penghargaan. Untuk mendapatkannya, Anda harus bersaing. 

(2) Kontravensi 
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Kontravensi adalah sikap mental yang mendasari atau menentang unsur-

unsur budaya dari suatu kelompok tertentu. Jenis tilang ini ditandai dengan gejala 

keraguan diri dan perasaan benci, benci atau ragu yang tersembunyi tentang 

karakter seseorang.. 

(3) Pertentangan 

Konflik (pertentangan) adalah suatu proses dimana individu atau kelompok 

berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara melawan pihak lawan disertai 

dengan ancaman dan kekerasan. Konflik muncul ketika dua pihak dalam ilmu-

ilmu sosial mencoba untuk menggagalkan tujuan yang lain. Konflik 

(pertentangan) disebabkan antara lain oleh perbedaan interpersonal, perbedaan 

budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. 

b. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Pembentukan Lembaga Sosial 

Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa 

interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Pertemuan individu atau 

kelompok dalam kehidupan sosial menciptakan kelompok sosial yang hidup 

berdampingan dan membutuhkan aturan. Oleh karena itu, lahirlah lembaga-

lembaga untuk memenuhi beragam kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga 

terbentuk sebagai hasil dari berbagai aktivitas manusia untuk memenuhi 

kebutuhan melalui interaksi sosial. Peristiwa aktivitas manusia yang berulang 

dalam konteks pemuasan kebutuhan dan pencarian kebutuhan alternatif akhirnya 

dilembagakan dan terikat pada setiap individu.  

Interaksi sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap terbentuknya 

pranata sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Melalui komunikasi sosial, 

manusia bekerja sama, saling menghormati, menghargai, hidup rukun dan bekerja 

sama. Sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan 

sosial, memfasilitasi munculnya pranata-pranata sosial. 

c. Lembaga Sosial 

1) Pengertian Lembaga Sosial 

Dalam pengertian sosiologis, organisasi dapat digambarkan sebagai organ 

yang aktif dalam kehidupan seseorang. Lembaga sosial adalah keseluruhan sistem 

standar yang dibentuk atas dasar tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. 

Kita juga dapat mengatakan bahwa lembaga sosial adalah seperangkat standar 
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yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pembentukan pranata sosial 

diawali dengan kebutuhan masyarakat akan kehidupan bersama yang tertib. 

Institusi sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pembentukan pranata sosial berawal dari kenyataan 

bahwa individu sebagai entitas sosial tidak dapat hidup sendiri tetapi saling 

membutuhkan, hal ini bermuara pada apa yang disebut dengan norma sosial. Pada 

dasarnya, manusia tidak mampu hidup sendiri. Untuk mencapai tujuan, orang 

selalu membutuhkan orang lain, orang perlu berkomunikasi dengan orang lain. 

Sebagai contoh, mari kita lihat bayi bersama-sama sejak lahir sampai ia dapat 

berbicara, dapat berpakaian, dan banyak kemampuan lain yang membutuhkan 

bantuan dari orang-orang di sekitarnya melalui interaksi sosial. 

Keberadaan pranata sosial selalu dikaitkan dengan masyarakat manapun. 

Hal ini karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan dasar untuk mencapai 

kewajaran kehidupan bersama, sehingga norma-norma masyarakat terbentuk 

sebagai pedoman perilaku. Beberapa norma tersebut kemudian disebut lembaga 

sosial. Tidak setiap norma atau aturan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai 

pranata sosial, karena untuk menjadi pranata sosial, seperangkat norma harus 

melalui proses yang panjang. Suatu sistem standar atau aturan yang dapat 

digolongkan sebagai pranata sosial harus memiliki persyaratan sebagai berikut:  

(a) Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut.  

(b) Norma menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial.  

(c) Norma memiliki sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat 

2) Jenis dan Fungsi Lembaga Sosial 

Adanya pranata sosial dalam masyarakat yang memiliki peran dan fungsi 

bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic need setiap anggota 

masyarakat. Berbagai lembaga sosial dalam masyarakat memiliki fungsinya 

masing-masing terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Jika demikian, apa sebenarnya fungsi pranata sosial dalam 

masyarakat? Berkenaan dengan upaya masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya, lembaga sosial pada umumnya mempunyai fungsi sebagai berikut: 

(a) Memberikan nasehat kepada anggota masyarakat tentang bagaimana 

seharusnya mereka bersikap atau bersikap dalam menghadapi masalah yang 
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muncul atau berkembang di masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan 

menanggapi kebutuhan mereka. 

(b) Menjaga keutuhan masyarakat yang terlibat. Lembaga sosial dimaksudkan 

untuk menghimpun dan menyatukan anggotanya untuk menciptakan inklusi 

sosial. Namun jika dalam suatu pranata sosial tidak ada lagi perilaku warga 

yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan telah terjadi 

disintegrasi.Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan 

sistem pengendalian sosial (kontrol sosial). Artinya lembaga sosial sebagai 

sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota 

masyarakatnya. 

Institusi sosial dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya, seperti 

institusi keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. 

3. Adobe Flash Cs6 

Adobe Flash adalah software yang dirilis oleh perusahaan Amerika Serikat, 

yaitu Adobe System Incorporated. Adobe Flash menurut Pranowo (dalam Rezki, 

2018:859) adalah software yang digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang 

berkaitan dengan multimedia. Kinerja Flash dapat juga dikombinasikan dengan 

program-program lainnya, Flash dapat diaplikasikan untuk pembuatan animasi 

kartun, animasi interaktif, efek-efek animasi, banner iklan, website, game, 

presentasi, dan sebagainya. Adobe Flash CS6 menampilkan beberapa pembaruan 

yang lengkap dengan user interface/penggunaan lebih menyenangkan. Fasilitas 

seperti 3D Effects atau transformations dapat digunakan untuk membuat efek-efek 

animasi 3 dimensi yang menarik. Adobe Flash CS6 adalah penyempurnaan dari 

versi sebelumnya (CS5). menyediakan sebuah bahasa scripting untuk 

menghasilkan aplikasi-aplikasi dari yang sederhana hingga yang rumit. Bahasa 

scripting dalam Flash disebut Actionscript. Dengan Actionscript dapat 

mempermudah pembangunan suatu aplikasi atau sebuah animasi yang memakan 

banyak frame dan mengontrolnya. Adobe Flash CS6 adalah salah satu perangkat 

lunak komputer yang adalah produk unggulan Adobe System. Adobe Flash CS6 

digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Berkas yang 

dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension, SWF, dan dapat 

diputar di penjelajah web yang telah dipasangi adobe flash player. 
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Adobe Flash CS6 adalah penyempurnaan dari jenis Adobe Flash 

sebelumnya yang merupakan software yang didesain untuk pembuatan animasi 

berbasis vektor dengan hasil yang mempunyai ukuran yang kecil. Adobe Flash 

Creative Suite 6 (CS6) adalah sebuah software yang di desain khusus oleh Adobe 

dan program aplikasi standar yang digunakan untuk membuat animasi dan bitmap 

yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan 

dinamis. Adobe Flash CS6 menyediakan berbagai jenis fitur yang sangat 

membantu animator untuk membuat animasi menjadi semakin mudah 

pembuatannya dan menarik. Berbagai macam software yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran seperti contohnya Microsoft Office Power Point, 

CorelDraw, Macromedia Flash, Adobe Flash Cs6. Penggunaaan media di dalam 

kelas harus sesuai dengan kondisi kebutuhan dan sasaran media yang digunakan 

dalam penelitian ini software yang digunakan yaitu Adobe flash cs 6. 

Adapun tampilan dan fitur yang terdapat di Adobe Flash CS6 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Menu Adobe Flash CS6 

 (Sumber : Reski, 2018) 

a. Fitur Adobe Flash CS6 

Adapun fitur-fitur terbaru dalam Adobe Flash CS6 yaitu: 

1) Object-based animation dapat dengan mudah didesain dalam Adobe 

Flash CS6 Tweens sekarang dapat secara langsung diaplikasikan untuk 

objek-objek dari keyframe. Fitur ini memudahkan dalam membuat 

animasi tween. 

2) Motion Editor Panel, digunakan untuk mengontrol parameter keyframe 

yang meliputi rotasi, ukuran, skala, posisi, filter dan kegunaan editor 

keyframe lainnya. Selain dua fitur tersebut, fitur lainnya adalah motion 
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tween presents, inverse kinematics with the Bone tool, 3D 

Transformations, decorative drawing with the Deco tool, Adobe kuler 

panel, Panel overview, edit in soundbooth, dan new font menus. 

b. Komponen Adobe Flash CS6  

Adapun komponen Adobe Flash CS6 yaitu: 

1) Create from Template : digunakan untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia dalam program Adobe Flash CS6 

2) Open a recent item : berguna untuk membuka kembali file yang pernah 

disimpan atau dibuka sebelumnya 

3) Create new : digunakan untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa 

pilihan script yang tersedia 

4) Learn : digunakan untuk membuka jendela Help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah. 

c. Komponen kerja Adobe Flash CS6 

Adapun komponen Adobe Flash CS6 yaitu: 

1) Toolbox : panel tombol yang berguna untuk membuat animasi dari tombol 

pilihan, pen, pensil, text, 3D rotation, dan lain-lain. 

2) Timeline : berguna untuk menentukan panjang animasi, jumlah layer, frame, 

penempatan script dan beberapa kebutuhan animasi lainnya. Semua animasi 

yang dibuat akan diatur dan ditempatkan pada lapisan di timeline 

3) Stage : adalah spreadsheet yang digunakan untuk membuat atau mendesain 

objek untuk animasi. Objek yang dibuat di lembar kerja bisa menjadi objek 

Vektor, Movie clip, Text, Button, dan lain-lain. 

4) Panel Properties : Berguna untuk menampilkan parameter tombol yang 

dipilih sehingga dapat diubah dan memaksimalkan fungsionalitas tombol. 

Panel properti menampilkan parameter sesuai dengan tombol yang dipilih 

5) Efek Filter : bagian dari panel properti yang menampilkan berbagai jenis 

efek filter yang dapat digunakan untuk meningkatkan tampilan objek. Filter 

hanya dapat diterapkan ke objek Text, Movie clip dan Button. 

6) Motion Editor : berguna untuk mengontrol animasi yang sudah dibuat, 

seperti menyesuaikan gerakan, mengubah, mengisi warna, filter, dan 

parameter animasi lainnya. 
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7) Motion Presets : Panel prasetel gerak menyimpan format animasi yang 

dihasilkan dan siap digunakan kapan saja jika diperlukan. Ada pilihan 

animasi yang berbeda di panel motion presets, seperti sprila-3D, smoke, fly-

out-top, dan lain-lain. 

4. CorelDraw 

(Rais et al., 2017) Corel Draw adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh 

Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berasal dari Ottawa, Kanada. 

Versi terakhirnya versi 15 yang dinamai X5 dirilis pada tanggal 23 Februari 2008. 

Corel Draw pada awalnya dikembangkan untuk menjalankan sistem operasi 

Windows 2000 dan yang lebih baru. Versi Corel Draw untuk Linux dan Mac OS 

pernah dikembangkan, namun berhenti karena tingkat penjualannya yang rendah. 

Versi CorelDRAW X5 memiliki tampilan terbaru serta beberapa aplikasi baru 

yang tidak ada pada CorelDRAW versi sebelumnya. Beberapa aplikasi terbaru 

yang ada, di antaranya Quick Start, Table, Smart Drawing Tool, Save as 

Template, dan lain sebagainya. 

CorelDRAW adalah editor grafik vektor yang dibuat oleh corel, sebuah 

perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Versi terakhirnya 

versi 17 yang dinamai X7 dirilis pada tanggal 27 Maret 2014. Sedangkan 

CorelDRAW X3 dirilis 17 Januari 2006. CorelDRAW pada awalnya dikembangkan 

untuk dijalankan pada sistem operasi windows 2000 dan yang lebih baru. Versi 

CorelDRAW untuk Linux dan Mac OS pernah dikembangkan, tetapi dihentikan 

karena tingkat penjualannya rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan lembar kerja CorelDraw 

(Sumber: Anggraini, 2020) 
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 Menurut Enterprise (2018) Menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di 

dalam tampilan CorelDRAW yaltu: 

a. Title Bar, menampilkan judul atau nama dokumen yang sedang aktif.  

b.  Menu Bar, berisi opsi menu dan submenu.  

c.  Toolbar, berisi ikon-ikon yang berfungsi sebagai shortcut sebuah perintah.  

d.  Property Bar, menampilkan informasi tentang tool yang sedang aktif di 

dalam lembar kerja.  

e.  Docker, berisi informasi tentang tool atau perintah- perintah di dalam 

CorelDRAW.  

f.  Color Palette menampillkan macarn-macam warna untuk mewarnai objek.  

g.  Status Bar, menampilkan informasi mengenai posisi mouse, ukuran objek. 

tipe objek, dan profil warna yang digunakan pada objek  

h.  Navigator, terdapat di sebelah bawah dan kanan lembar kerja yang 

berfungsi untuk memudahkan Anda menggerakkan lembar kerja.  

l.  Drawing Page, berfungsi sebagal lembar kerja untuk menggambar atau 

menambahkan sebuah objek.  

j.  Document Navigator, menunjukkan jumlan halaman area kerja dan anda 

juga bisa menambah halaman atau bepindah deri halaman satu halaman 

yang lain  

k.  Drawing Window, bagian luar lembar kerja yang dibatas oleh scroll bar 

l.  Rulers, berada di sebelah kiri dan atas lembar kerja yang akan memutuskan 

ukuran dan posisi objek dalam lembar kerja  

m.  Toolbox, berisi alat-alat bantuan untuk membuat dan memodifikasi objek 

5. Microsoft Visio 2007 

Microsoft Visio (atau sering disebut Visio) adalah sebuah program aplikasi 

komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram alir 

(flowchart), brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft 

Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat 

diagramdiagramnya. Microsoft Visio adalah salah satu program aplikasi komputer 

yang sering digunakan untuk membuat diagram, dan tidak terbatas hanya pada itu 

namun juga dapat digunakan dalam membuat brainstorm dan skema jaringan. 
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Sketsa yang dibuat di Visio dapat disimpan dalam empat kategori file sesuai 

dengan jenis dan tujuannya.  

a. File gambar  

File gambar adalah file visio yang berisi gambar yang dibuat dan bentuknya. 

File gambar ini menggunakan ekstensi file * .vsd. 

b. File stensil  

File stensil adalah file visio yang berisi bentuk tertentu yang dapat 

digunakan dengan menyeret bentuk master ke halaman gambar. File 

template ini terbuka secara otomatis saat membuka lembar gambar baru 

berdasarkan template tertentu, juga dapat membuka file template satu per 

satu tanpa harus membuka template. File template ini menggunakan 

ekstensi * .vss. 

c. File template  
File template adalah file visio yang berisi satu atau beberapa template 

dengan bentuk, gaya, dan pengaturan yang dapat  digunakan untuk 

mendesain gambar tertentu. File template ini menggunakan ekstensi * .vst.  
d. Format lain, selain ketiga kategori di atas, diagram yang dibuat dengan visio 

dapat disimpan dalam format lain seperti. File AutoCAD (* .dwg atau * 

.dwf), file web (* .htn atau * .html.), dan gambar (* .jpg, * .bmp, * .png, 

dll). 
 

6. Microsoft Word  

Microsoft Word adalah salah satu software / pengolah kata yang dibuat oleh 

Microsoft dan termasuk dalam kaset Microsoft Office yang meliputi Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Office Publisher, 

Microsoft Office Access, dan banyak lagi. Microsoft Word adalah pengolah kata 

yang paling sering digunakan dan dapat diandalkan untuk pengguna komputer.  

Microsoft Word telah dalam beberapa versi sejak diperkenalkan pada tahun 1983.  

Beberapa versi memang didesain untuk sistem operasi Windows seperti: 

a. Microsof Word 97,  

b. Microsoft Word 2000,  

c. Microsoft Word XP,  

d. Microsoft Word 2003,  
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e. Microsoft Word 2007, 

f.  Microsoft Word 2010,  

g.  Microsoft Word 2013, 

h. Microsoft Word 2016, 

Semuanya memiliki keunggulan berdasarkan pengembangan versi 

sebelumnya. Fitur utama dari Microsoft Word adalah perangkat lunak / pengolah 

kata untuk pengguna. Microsoft Word menyertakan banyak fitur dan alat pengolah 

kata yang mudah dipahami. Pengguna dapat membuat dokumen Word seperti 

yang mereka inginkan hanya dengan menggunakan alat untuk melakukan 

tindakan. Microsoft Word menguntungkan dunia teknologi yang berkembang 

dalam banyak hal pengolah kata untuk kegiatan produktif dan pendidikan, dan 

banyak hal lain yang membutuhkan aplikasi pengolah kata yang kuat seperti 

Microsoft Word 2013.  

7. Pengujian Black Box 

Black Box Testing berfokus pada fitur perangkat lunak. Penguji dapat 

menentukan serangkaian prasyarat dan menjalankan pengujian terhadap 

spesifikasi fungsional program. Black Box Testing bukanlah alternatif dari White 

Box Testing, tetapi menguji hal-hal yang tidak tercakup oleh White Box Testing.  

 Tujuan metode ini adalah untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak atau 

aplikasi berfungsi dengan baik dan efektif melayani pengguna setelah fase akhir 

proyek. Penguji biasanya mencari fungsi yang hilang atau salah, antarmuka, 

kinerja, inisialisasi program dan kesalahan terminasi, termasuk kesalahan struktur 

data atau kesalahan akses database eksternal. 

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

a. Fungsi yang salah atau hilang. 

b. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

c. Struktur data dan kesalahan akses database. 

d.  Kesalahan performansi (performance errors).  

e. Inisialisasi dan kesalahan shutdown. 

Ujian dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:  

a. Bagaimana fitur divalidasi?  

b. Jenis input apa yang merupakan kasus uji yang baik?  
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c. Apakah sistem sensitif terhadap input tertentu? 

d. Bagaimana cara memisahkan kumpulan data ?  

e. Berapa jumlah rata-rata data dan berapa banyak data yang dapat ditangani 

sistem?  

f. Bagaimana kombinasi tertentu dari data yang diproses dapat mempengaruhi 

operasi sistem? 

Saat ini terdapat banyak metode atau teknik untuk melaksanakan Black Box 

Testing, antara lain: 

a. Equivalence Partitioning, pisahkan input menjadi beberapa bagian. 

b. Boundary Value Analysis/Limit Testing, metode ini berfokus pada apakah 

ada kesalahan eksternal atau internal pada perangkat lunak, dan batas-batas 

nilai kesalahan minimum atau maksimum yang diterima. 

c. Fuzzing, metode untuk menemukan bug atau masalah dalam perangkat 

lunak menggunakan injeksi data, yang dianggap tidak akurat atau semi-

otomatis. 

d. Cause-Effect Graph, metodologi pengujian menggunakan sebagai referensi 

grafik yang menggambarkan hubungan antara efek dan penyebab kesalahan 

dalam grafik ini. 

e. Orthogonal Array Testing, ini dapat digunakan ketika ukuran area input 

relatif kecil. 

f. All Pair Testing, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendapatkan 

pasangan test case yang memuat semua pasangan tersebut. 

g. State Transition, berguna untuk menguji kesehatan mesin dan menavigasi 

antarmuka pengguna dalam format grafis. 

h. Uji Ketahanan (Endurance Testing)  

i. Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing). 

 

8. Storyboard  

Menurut Binanto (dalam Mahardika 2014:103) storyboard memegang 

peranan yang sangat penting dalam perkembangan multimedia interaktif. 

Storyboard ini digunakan sebagai alat selama fase desain multimedia interaktif. 

Storyboard adalah komposisi grafis, seperti serangkaian ilustrasi atau gambar, 

yang ditampilkan secara berurutan untuk rendering awal file, animasi, atau 
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rangkaian urutan media interaktif, termasuk interaksi di web. Storyboard biasanya 

digunakan dalam film, animasi, teater, fotomatika, komik, bisnis, dan media 

interaktif. Vidiastuti (2012:43) juga mengemukakan bahwa storyboard adalah 

cara untuk mentransfer ide cerita kepada orang lain karena storyboard adalah 

sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah, dan 

storyboard dapat memaksa imajinasi untuk mengikuti gambar yang disajikan 

untuk menghasilkan persepsi yang sama. agar lebih mudah untuk diteruskan ke 

Sedangkan menurut Dhimas (dalam Winarni, 2019: 7071), storyboard adalah 

keseluruhan desain sebuah aplikasi, ditata secara berurutan berdasarkan layar dan 

dilengkapi dengan deskripsi dan spesifikasi untuk setiap gambar, layar, dan teks. 

Berdasarkan uraian storyboard di atas, dapat disimpulkan bahwa storyboard 

adalah rangkaian kata-kata yang berisi gambaran dari setiap plot sampai selesai, 

yang akan menjadi rangkaian ilustrasi yang digambar tangan secara detail/lengkap 

yang akan menjadi fragmen. 

Langkah-langkah pembuatan storybord menurut Rahardja (dalam Winarni, 

2019:71) sebagai berikut: 

a. Catat poin, ide, dan konsep penting yang akan muncul di storyboard.  

b. Storyboard pada dasarnya adalah sekumpulan gambar yang menggambarkan 

semua langkah dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan 

pembuatan film atau cerita.  

c. Buat sketsa kasar visual di setiap bingkai. 

d. Rekaman sebenarnya menunjukkan adegan utama. 

e. Storyboard dapat dibuat di atas kertas coretan dan ditulis dengan tangan atau 

menggunakan alat seperti Microsoft Word. 

Keuntungan dari storyboard adalah mempercepat proses pembuatan film, 

menunjukkan visi artistik dari sebuah film atau produk multimedia, dan 

memberikan komposisi visual dari suatu adegan, misalnya jika dilihat melalui 

lensa kamera. Selain itu, tujuan dari storyboard adalah sebagai panduan bagi para 

pemangku kepentingan seperti sutradara, penulis skenario, dan juru kamera. 

Memungkinkan sutradara untuk mewujudkan ide-ide mereka. Ini adalah alat 

untuk menyampaikan konsep keseluruhan film dan menjelaskan alur naratif 

sebuah cerita.  
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9. UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Windu, Grace (dalam Hendri, 2016:108-111 ), Unified Modeling 

Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang digunakan untuk 

mendokumentasikan, menentukan, dan membangun perangkat lunak. UML adalah 

metodologi untuk mengembangkan sistem berorientasi objek dan alat untuk 

mendukung pengembangan sistem. Alat-alat yang digunakan dalam perancangan 

berorientasi objek berbasis UML adalah sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan model perilaku (behavior) dari suatu 

sistem informasi. Skenario penggunaan digunakan untuk mengetahui 

kapabilitas apa yang dimiliki sistem informasi dan siapa yang dapat 

menggunakan kapabilitas tersebut. Berikut ini merupakan contoh penggunaan 

dari Use Case Diagram dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

 

Gambar 3. Use Case  

(Sumber : Prasti dan Kasma, 2019) 

Simbol-simbol yang digunakan dalam Use case diagram. 

Tabel 1. Simbol-simbol diagram use case 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Use Case 

Use case menjelaskan fungsionalitas yang 

disediakan oleh sistem sebagai perangkat 

untuk bertukar pesan antara perangkat dan 

peserta. 

2 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi  akan 

dibuat di luar sistem informasi  itu sendiri. 



20 

 

 

(Sumber : Hendini, 2016) 

b. Diagram Aktivitas (Activity Diagram)  

Activity diagram (diagram aktivitas) menggambarkan alur kerja atau 

aktivitas dari suatu sistem atau proses bisnis. Diagram aktivitas atau 

diagram aktivitas memungkinkan analis untuk memodelkan proses  sistem 

informasi. Diagram aktivitas dapat digunakan untuk memodelkan alur 

kerja, kasus penggunaan individu, atau logika keputusan yang terkandung 

dalam metode individu. Diagram aktivitas juga menyediakan pendekatan 

untuk proses pemodelan paralel. Diagram aktivitas bahkan lebih mendasar, 

diagram aktivitas lanjutan dan merupakan diagram aliran data  terbaru. 

Secara teknis, diagram aktivitas menggabungkan ide pemodelan proses 

dengan berbagai teknik, termasuk pemodelan peristiwa, diagram keadaan, 

dan grid Petri. Berikut adalah contoh penggunaan diagram aktivitas yang 

dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini. 

 

Gambar 4. Activity Diagram 

 (Sumber : Hendini, 2016) 

No Gambar Nama Keterangan 

 

3 

 

 
Association 

Hubungan antara aktor dan use case. 

diilustrasikan oleh garis tanpa panah yang 

menunjukkan siapa atau apa yang  secara 

langsung membutuhkan dialog. 

4 
  

 Extend 
Extend adalah perpanjangan/perluasan dari 

use case lain jika kondisi terpenuhi. 

5 

 

Include 

Include, artinya di dalam atau termasuk use 

case lain (required) atau pemanggilan use 

case oleh use case lain. contohnya adalah 

memanggil fungsi program 
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Simbol-simbol yang digunakan dalam activity Diagram yaitu: 

Tabel 2. Simbol-simbol Activity Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 
Start Point 

Status awal operasi sistem,  diagram 

aktivitas dengan status awal. 

2 

 
 

Fork/percabangan 

Asosiasi afiliasi atau jika ada beberapa 

opsi aktivitas. 

3 
  

Actifity 
Operasi yang dilakukan oleh sistem 

biasanya dimulai dengan kata kerja. 

4 
 

 
 

 End Point Point 
Status akhir di mana sistem berjalan, 

diagram aktivitas memiliki  status akhir. 

5 

 
 

Penggabungan/join 

Konsolidasi asosiasi di mana beberapa 

kegiatan digabungkan menjadi satu. 

6 

 
 

Swimlane 

Pemisahan organisasi komersial yang 

bertanggung jawab atas aktivitas yang 

terjadi. 

(Sumber : Rosa & Shalahuddin (2018) 

c. Diagram Sequence 

Sequence diagram menggambarkan perilaku objek dalam use case dengan 

menggambarkan masa hidup objek dan pesan yang dikirim dan diterima antara 

objek.. Simbol-simbol yang digunakan dalam Sequence diagram yaitu: 

Tabel 3. Simbol-simbol Diagram Sequence 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Entity Class 

Bagian dari suatu sistem yang berisi 

kumpulan kelas-kelas sebagai entitas 

yang membentuk citra awal sistem dan 

menjadi dasar untuk menyusun database.  

2 

 

Boundary 

Class 

Berisi sekumpulan kelas yang bertindak 

sebagai antarmuka atau interaksi antara 

satu atau lebih peserta dalam suatu 

sistem, seperti menampilkan formulir 

input dan formulir yang dapat dicetak. .  

3 
 

Message 
Simbol mengirim pesan antar class 

4 

 

Control 

class 

Objek yang berisi logika aplikasi yang 

tidak bertanggung jawab atas entitas, 

seperti perhitungan dan aturan bisnis 

yang melibatkan banyak objek.  

5 
 

Recursive 
Cara mengirim pesan ke diri sendiri.  
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 (Sumber : Hendini, 2016) 

Berikut ini adalah contoh penggunaan dari Sequence Diagram dapat dilihat 

pada gambar 5 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sequence Diagram  

(Sumber : Hendini, 2016) 

d. Diagram Kelas (Class Diagram) 

Adalah hubungan antar kelas dan menggambarkan secara rinci setiap 

lapisan dalam model desain  suatu sistem, juga menunjukkan aturan dan tanggung 

jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Diagram kelas juga menunjukkan 

properti dan operasi kelas dan kendala yang terkait dengan objek yang terhubung..  

 

Gambar 6. Class Diagram  

(Sumber : Hendini, 2016) 

No Simbol Nama Keterangan 

6 

 

Lifeline 

garis putus-putus yang terhubung ke 

suatu objek , sepanjang lifeline terdapat 

activation 

7 

 

Activation 

Menunjukkan pelaksanaan tugas pada 

objek, panjang bidang ini berbanding 

lurus dengan durasi aktivasi tugas. 
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Berikut ini Simbol-simbol yang digunakan dalam Sequence diagram yaitu: 

Tabel 4. Simbol-simbol Class Diagram. 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Class 
Kumpulan objek dengan properti dan 

aktivitas yang sama. 

2 
 Association 

Asosiasi yang menghubungkan objek ke 

objek lain. 

3 
 Realization 

 

Operasi aktual yang  dilakukan oleh objek 

4 
 Dependency 

 

Hubungan antar kelas dalam arti saling 

ketergantungan antar kelas. 

5 

 

Interface 

identik dengan konsep antarmuka dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

6 

 

Generalization 

Hubungan antar kelas dengan semantik 

generalisasi-spesialisasi 

(generalizations). 

7 
 

Aggregation  
Hubungan antar kelas membawa arti 

semua bagian (Whole). 

 (Sumber : Hendini, 2016) 

e. Deployment Diagram 

Diagram Deployment  digunakan untuk menggambarkan secara rinci 

bagaimana komponen diatur dalam infrastruktur sistem. 

Tabel 5. Simbol-simbol Deployment Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Deployment 

diagram 

Dalam diagram penyebaran, komponen 

yang ada ditempatkan di dalam node untuk 

mengamankan posisinya 

2 

 

Node 

Node menggambarkan komponen 

perangkat keras dari sistem. Simbol 

titik direpresentasikan sebagai kubus 

tiga dimensi. 

3  
Association 

 

Asosiasi direpresentasikan sebagai 

garis yang menghubungkan dua node 

dan menunjukkan jalur komunikasi 

antara elemen fisik. 

(Sumber : Hendini, 2016) 

Berikut ini merupakan contoh penggunaan dari Deployment Diagram dapat 

dilihat pada gambar 5 berikut ini. 
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Gambar 7. Deployment Diagram 

 (Sumber : Hendini, 2016) 

2.2  Penelitian yang Relevan 

Di bawah ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti  berikut ini: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq (2019), dengan judul penelitian 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Pada Mata Pelajaran Ips 

Terpadu”. Perkembangan teknologi informasi khususnya multimedia sangat 

pesat, oleh karena itu diperlukan materi pembelajaran yang interaktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1)  mendeskripsikan desain pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPS, (2) untuk 

mengetahui validitas pengembangan multimedia pembelajaran media 

interaktif pada mata pelajaran IPS, (3) untuk mengetahui keefektifan 

pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. pengembangan 

pembelajaran multimedia pada mata pelajaran sosiologi. Penelitian ini 

merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADDIE 

(analyze, design, development, implementasi, evaluation). Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, statistik kuantitatif, dan inferensi. 

Hasil penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan desain pengembangan, nilai 

hasil pengembangan multimedia dan keefektifan hasil pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPS. Desain 

Pengembangan Media menciptakan skenario pembelajaran multimedia  

interaktif untuk mata pelajaran sosial. (2) Kualitas hasil TTTT menurut  ahli 

dan siswa, khususnya: (a) 90% ahli isi pembelajaran, termasuk kategori sangat 
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baik; (b) 86,67% mempelajari profesional desain dalam kategori presisi; (c) 

92% mempelajari profesional komunikasi, dalam kategori paling atas; d) 

Ujian pribadi mencapai 92,67% dengan kategori sangat baik; (e) 93,3% tes 

kelompok kecil, sangat baik; (f) dan 94,2% uji coba lapangan  sangat baik. (3) 

Keefektifan hasil pengembangan bahan ajar multimedia  interaktif topik 

penelitian sosial menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 

thitung = 12,72 > ttabel = 2,004. Artinya pembelajaran multimedia interaktif 

pada mata pelajaran sosiologi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.. 

2. Penelitian yang dilakukan Nurhayati dan Lamnidar (2020), dengan judul 

penelitian “Aplikasi Pembelajaran Interaktif Ilmu Pengetahuan Sosial pada 

SMP Negeri 1 Carita”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat 

sebuah aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran IPS. Pada penelitian ini akan 

diimplementasikan aplikasi pembelajaran interaktif  IPS dengan menggunakan 

pendekatan pengembangan aplikasi yaitu MDLC (Multimedia Development 

Life Cycle). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat digunakan 

secara fungsional  dan dapat meningkatkan minat belajar siswa serta 

membantu dalam memahami topik penelitian sosial. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hotimah (2020), dengan judul penelitian 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Materi Pokok Persebaran Flora Dan 

Fauna Di Indonesia Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas Vii 

Di Smpn 2 Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

multimedia interaktif untuk mendokumentasikan persebaran flora dan fauna di 

Indonesia dalam IPS dengan kategori yang sesuai untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau 

Research and Development (R & D) dengan model pengembangan ADDIE 

(Analysis, Design, Develop, Implementation, dan Evaluation). Pengembangan 

multimedia interaktif ini dirancang sebagai salah satu alternatif sumber belajar 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII  SMPN 2 Surabaya. 

Media ini dapat digunakan pada komputer atau laptop yang dirancang secara 

interaktif dan menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk 

memudahkan pemahaman siswa terhadap materi ini. Pendampingan 
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dokumentasi sebagai panduan memudahkan siswa dalam menggunakan media  

secara mandiri. Teknik analisis data kelayakan pengembangan media 

menggunakan rumus persen Arikunto. Hasil analisis data dari ahli materi dan  

media dideskripsikan berdasarkan saran dan masukan dari materi dan media. 

Dengan presentasi Kelayakan Produk RPP yang diajarkan oleh 100% Ahli 

Desain, Kelayakan Materi oleh Ahli Materi 90,59%, Kelayakan Materi oleh 

guru mata pelajaran 100%,  Ahli Media 100% mempelajari produk multimedia 

dan 100% Ahli Media mempelajari kelayakan dokumentasi yang 

menyertainya produk. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Qadar (2017), dengan judul penelitian 

“Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Flash Cs6 

Professional Pada Pembelajaran Kesetimbangan Kimia” Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat produk multimedia interaktif berbasis Adobe Flash 

CS6 Professional yang sesuai untuk pembelajaran konsep stoikiometri pada 

siswa SMK dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media  

dalam pembelajaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. 

Subjek  penelitian ini adalah 34 siswa  kelas XI SMK di Samarinda. Data 

penelitian diperoleh dari angket kelayakan multimedia yang telah divalidasi 

oleh ahli media, ahli materi dan praktisi, dan angket respon siswa  multimedia. 

Penelitian ini menghasilkan multimedia interaktif yang dapat digunakan pada 

komputer dan handphone yang menjalankan sistem operasi Android. Respon 

siswa terhadap metode multimedia interaktif stoikiometri yang digunakan 

adalah positif 97,8%. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa multimedia 

yang dibuat layak digunakan dalam pembelajaran stoikiometri di SMK dan 

mendapat respon positif dari siswa.. 

5. Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Primasatya (2020), dengan judul 

penelitian “Pengembangan Multimedia Interaktif Macromedia Flash Berbasis 

K-13 Sebagai Inovasi Pembelajaran Tematik Untuk Siswa Sekolah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk multimedia interaktif 

berbasis K13 sebagai inovasi pembelajaran tematik yang bernilai di sekolah 

dasar. Jenis penelitian ini adalah  penelitian dan pengembangan (R&D) 

dengan mengadaptasi model pengembangan ADDIE. Kami mengatakan itu 
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beradaptasi karena  penelitian  berhenti pada tahap pengembangan, yaitu 

dalam hal nilai produk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan angket, sedangkan analisis data dalam penelitian 

ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Validitas produk didasarkan pada 

penilaian profesional desain grafis  87 pada kriteria kelayakan. Sedangkan 

menurut ahli ilmu bahan, produk ini mendapat nilai 86 dengan kriteria valid. 

Ahli MTK memberikan skor 86, ahli  bahasa Indonesia memberikan skor 90, 

dan untuk dokumen PKN mendapat skor 89 dengan informasi yang valid. 

Menurut penilaian ahli materi, PJOK meraih skor 93 dengan kategori sangat 

valid. Dari segi bahasa, multimedia ini dinilai sangat tepat dan sesuai dengan 

tingkat perkembangan kognitif anak dengan nilai validitas 92. K13 dinilai 

valid dan layak digunakan. 
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Tabel 6. Perbandingan Penelitian 

 

 

No Judul Peneliti, Media 

Publikasi, dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau 

Kelemahan 

Perbandingan 

1 Pengembangn 

Multimedia 

Pembelajaran 

Interaktif Pada 

Mata 

Pelajaran Ips 

Terpadu 

Abdul Rofiq, 

Luh Putu Putrini 

Mahadewi, 

Desak Putu 

Parmit, Journal 

of Education 

Technology, 

2019. 

Mendeskripsikan 

desain 

pengembangan 

multimedia 

interaktif 

pembelajaran  IPS, 

menentukan 

validitas 

pengembangan 

multimedia 

interaktif 

pembelajaran  IPS, 

menentukan 

efektifitas 

konsekuensi 

pengembangan 

multimedia 

interaktif 

pembelajaran  IPS. 

Pengembangan media 

Multimedia 

Pembelajaran dalam 

penelitian ini 

menggunakan model 

pengembangan 

ADDIE (Analysis, 

Design, Development, 

Implementation, and 

Evaluation). Karena 

model ADDIE yang 

sistematis sehingga 

dapat menghasilkan 

media Multimedia 

Pembelajaran yang 

menarik, sesuai dengan 

karakteristik 

pengguna, dan efektif 

dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa 

Kelas VII pada mata 

pelajaran IPS. 

Meski tidak 

sempurna,  

beberapa ahli 

mengatakan bahwa 

pengguna  cukup 

puas dengan kinerja 

sistem, berharap 

mereka dapat 

mengembangkan 

aplikasi 

pembelajaran yang 

lebih menarik. . 

Metode yang digunakan 

dalam pengembangan 

dengan menggunakan 

model AAID, analisis 

data yang digunakan 

adalah statistik deskriptif 

kualitatif, kuantitatif, dan  

inferensial. Sedangkan 

penelitian  dilakukan 

dengan menggunakan 

metode R&D dan 

menggunakan Adobe 

Flash Cs6. 
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No Judul Peneliti, Media 

Publikasi, dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau 

Kelemahan 

Perbandingan 

2 Aplikasi 

Pengembang

n Interaktif 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Pada 

SMPN 

Negeri 1 

Cerita 

Sri Nurhayati, 

Lamnidar 

Muharamsah, 

journal of 

Information 

System, 2020. 

Membuat aplikasi 

pembelajaran 

interaktif yang 

dapat digunakan 

sebagai alat bantu 

dalam proses 

pembelajaran 

IPS. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa aplikasi 

dapat digunakan 

secara fungsional  

dan dapat 

meningkatkan 

minat belajar 

siswa serta 

membantu dalam 

memahami topik 

penelitian sosial.. 

Berdasarkan 

pengujian yang telah 

dilakukan, aplikasi 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan 

dengan 

menggunakan 

metode MDLC ini 

dapat digunakan 

sebagai alat bantu 

dalam proses 

pembelajaran IPS 

bagi guru dan siswa, 

sekaligus 

memberikan 

kemudahan bagi 

guru dan siswa 

dalam  pembelajaran 

IPS. untuk 

mengobati.. 

Diharapkan dapat 

dikembangkan 

lebih banyak lagi 

aplikasi 

pembelajaran 

interaktif yang 

menarik, salah 

satunya adalah 

kombinasi antara 

animasi 3D dan 

suara (dubbing). 

Selain itu, model 

pembelajaran 

dinamis juga dapat 

diterapkan 

(dynamic learning). 

Metode 

pengembangan yang 

digunakan dengan 

menggunakan model 

MDLC (Multimedia 

Development Life 

Cycle), sementara 

penelitian ini 

menggunakan 

metode R&D 

(Reseach and 

development). 
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No Judul Peneliti, Media 

Publikasi, dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau Kelemahan Perbandingan 

3 Pengembangan 

Multimedia 

Interaktif Materi 

Pokok 

Persebaran Flora 

Dan Fauna Di 

Indonesia Pada 

Mata Pelajaran 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial Kelas Vii 

Di Smpn 2 

Surabaya 

Husnul 

Hotimah, 

Lamijan Hadi 

Susarno, 

Lamijan Hadi 

Susarno, 2020 

Pengembangan 

multimedia 

interaktif untuk 

dokumentasi 

persebaran flora 

dan fauna di 

Indonesia dalam 

IPS dengan 

kategori yang 

sesuai untuk 

digunakan dalam 

proses 

pembelajaran . 

Penelitian ini telah 

dinyatakan layak 

untuk digunakan 

dalam kegiatan 

akademik. Kelayakan 

Media merupakan 

hasil uji kelayakan 

materi  ahli mata 

pelajaran dan guru 

mata pelajaran, uji 

kelayakan media 

yang diselenggarakan 

oleh ahli media dan 

uji kelayakan rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPP)  

ahli Desain 

Pembelajaran dengan 

memperoleh 

beberapa entri yang 

kemudian 

dimodifikasi 

berdasarkan entri 

tersebut. 

Agar alat bantu 

pembelajaran 

multimedia interaktif 

dapat digunakan secara 

optimal, sebaiknya 

guru  memberikan 

bimbingan awal dalam 

penggunaannya agar 

siswa tidak menemui 

kendala saat mulai 

menggunakannya, 

lebih mudah 

digunakan siswa dan 

siswa dapat memiliki 

harapan awal yang 

baik  saat 

menggunakan media 

pembelajaran 

multimedia interaktif. 

media. 

Model pengembangan 

AAID menggunakan 

penelitian R&D, 

sedangkan penelitian 

yang dilakukan 

menggunakan metode 

penelitian R&D dan  

pengembangan 

perangkat lunak 

waterfall. 
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No Judul Peneliti, Media 

Publikasi, dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau 

Kelemahan 

Perbandingan 

4 Pengembangan 

Multimedia 

Interaktif 

Berbasis Adobe 

Flash Cs6 

Professional 

Pada 

Pembelajaran 

Kesetimbangan 

Kimia 

Iskan Qadar, 

Yeni R. 

Saselah, 

Muhammad 

Amir M, Jkpk 

(Jurnal Kimia 

Dan 

Pendidikan 

Kimia), 2017. 

Menghasilkan  

produk multimedia 

interaktif berbasis 

Adobe Flash Cs6 

Professional yang 

cocok untuk 

pembelajaran 

konsep 

stoikiometri bagi 

siswa SMK dan 

untuk reaksi siswa 

terhadap 

penggunaan media  

dalam 

pembelajaran 

Penelitian ini berhasil 

menghasilkan produk 

multimedia interaktif 

pada konsep 

kesetimbangan kimia 

dengan hasil sangat 

layak. Sehingga 

multimedia yang 

dihasilkan layak 

digunakan pada 

pembelajaran kimia, 

baik di kelas maupun 

belajar mandiri 

Agar dapat 

menghasilkan sebuah 

media pembelajaran 

berbasis Adobe Flash 

Cs6 yang lebih baik 

dan telah di uji oleh 

orang yang benar ahli 

dalam bidang 

multimedia. 

Terdapat pada 

penerapan aplikasi 

nya yaitu berbasis 

android, sedangkan 

penelitian ini 

penerapannya 

berbasis dekstop. 
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No Judul Peneliti, 

Media 

Publikasi, dan 

Tahun 

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau 

Kelemahan 

Perbandingan 

5 Pengembangan 

Multimedia 

Interaktif 

Macromedia 

Flash Berbasis K-

13 Sebagai 

Inovasi 

Pembelajaran 

Tematik Untuk 

Siswa Sekolah. 

Nurita 

Primasatya 

Bagus Amirul 

Mukmin,Jurna

l Pendidikan 

Dasar 

Nusantara, 

2020. 

Menghaslkan produk 

multimedia interaktif 

berbasis K-13 

sebagai inovasi 

pembelajaran tematik 

di sekolah dasar yang 

valid. 

 

Multimedia interaktif 

macromedia flash 

berbasis K13 layak 

digunakan untuk  

pembelajaran tematik 

siswa sekolah dasar. 

Selain itu produk ini 

merupakan sumber  

belajar yang inovatif 

bagi siswa sekolah 

dasar karena masih 

sedikit sumber 

belajar K13 yang 

memanfaatkan TIK 

di sekolah. 

 

Agar Media 

nantinya 

memberikan 

kebaharuan terkait 

sumber belajar yang 

ada di SD 

memberikan 

dampak yang 

positif bagi 

pembelajaran 

tematik yang ada di 

sekolah dasar. 

 

Jenis penelitian 

dan 

pengembangan 

(R&D) dengan  

mengadaptasi 

model 

pengembangan 

ADDIE, 

pembuatan 

aplikasi 

menggunakan 

macromedia 

flash. Sementara 

penelitian 

menggunakan 

metode R&D, 

pengembangan 

waterfall, 

menggunakan 

aplikasi Adobe 

Flash cs6 
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Penelitian ini dilakukan di SMA Angkona 5  yang terletak di  Kabupaten 

Angkona, Kabupaten Luvu Timur. 

Permasalahan yang dihadapi sekolah masih berkaitan dengan ruang kelas atau 

sarana prasarana pendidikan di sekolah yang menyampaikan materi secara 

manual atau menggunakan buku cetak dan powerpoit. 

Dalam situasi ini, untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar dengan 

menggunakan teknologi, maka diperlukan suatu alat peraga yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Peneliti berharap model pembelajaran baru ini dapat memaksimalkan 

pembelajaran dan meningkatkan minat belajar siswa. 

2.3 Kerangka Pikir 

Permasalahan yang di jumpai di sekolah, proses pembelajaran masih 

menggunakan cara manual yaitu  buku cetak dan powerpoint, sehingga mengurangi 

minat belajar siswa  dan membuat siswa  cepat bosan dengan materi tersebut. 

Sehingga diperlukan  media untuk membantu proses pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi solusi yang didapatkan adalah peneliti 

ingin memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dengan 

mengembangkan media pembelajaran yang berisi materi pembelajaran  Interaksi 

Sosial dan Lembaga Sosial dengan memanfaatkan aplikasi Adobe flash cs 6 sehingga 

dapat digunakan Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan perangkat 

pembelajaran interaktif berbasis interaksi sosial dan lembaga sosial untuk SMP Kelas 

VII yang praktis dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 


