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PENGEMBANGAN MULTIMEDIA MODEL VIRTUAL CLASSROOM 

TOUR (VCT) PADA PEMBELAJARAN PECAHAN DI SEKOLAH DASAR 

NURYADI 

ABSTRACT 

This study was a Research and Development that focuses on how to develop Virtual 

Classroom Tour Multimedia model on fraction instruction and learning supporting tools 

for learning based on multimedia (student’s book, student’s worksheet, and lesson plan) 

for elementary school. The model of tools development used in this research was based 

on 4-D Thiagrajan Model, which consisted of four stages: define, design, develop, and 

disseminate stage. The define stage includes 5 steps: (1) pre-analysis, (2) student’s 

analysis, (3) development need analysis, (4) topic analysis, and (5) task analysis. The 

design stage covers 4 steps: (1) learning design, (2) multimedia software design, (3) 

format selection, (4) the first design of prototype I (multimedia, learning tools support 

and instrument). On development stage, the prototype I was validated by the expert. The 

validation results were then used as input for the development of prototype II. 

Afterwards, the prototype II was tested to get the prototype III. The results of this 

research showed that: (1) the multimedia products have very good quality, (2) the 

developed multimedia and learning tools support are already valid, practical and 

effective, (3) the student’s achievement of learning fraction base on multimedia  was 

categorized high with 76,98 of mean, deviation standard 18,09 and 78% of the students 

accomplished the learning target ; (4) Virtual Classroom Tour (VCT) model contributes 

benefits or impacts for teacher to develop the quality of learning. The final product after 

following the development stage above are interactive multimedia for student and VCT 

model for teacher that is packaged in autorun CD.  
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A. Pendahuluan  

Teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dewasa ini 

berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi menuntut seseorang 

untuk siap secara mental maupun finansial dalam menghadapi segala macam 

bentuk dinamika perubahan. Tidak dapat dipungkiri lagi murid-murid dewasa ini 

tumbuh di dunia yang jauh berbeda dengan di masa ketika guru, dan orang tua 

mereka masih menjadi murid. Anak-anak  sekarang terlahir diera digital dan 

ditengah-tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya, menuntut 

orang tua maupun sekolah untuk mengakomodasi setiap kebutuhan anak yang 

semakin kompleks khususnya dalam pembelajaran. 
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Sekolah sebagai bagian dari masyarakat informasi masa kini, teknologi 

hendaknya harus menjadi bagian yang terintegrasi di sekolah dan pembelajaran di 

kelas. Teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memberikan 

cara bagaimana mentransfer dan mentransformasikan informasi, pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang diperlukan oleh peserta didik.  

Pengaruh perkembangan teknologi tidaklah selalu positif bagi setiap orang 

terlebih bagi peserta didik, banyak anak “terjebak” oleh teknologi, misalnya anak-

anak menghabiskan waktunya berjam-jam untuk bermain games, facebook dan 

mengakses situs-situs yang tidak penting di internet sehingga mereka tidak 

memperhatikan waktu belajarnya. Oleh karena itu, peran sekolah dan tenaga 

pendidik (guru) untuk meminimalis pengaruh negatif teknologi ini adalah sesuatu 

yang merupakan keharusan melalui dunia pendidikan. Guru harus “melek 

teknologi” sehingga dapat mengubah muatan teknologi menjadi sesuatu yang 

dapat memberi kontribusi positif bagi untuk pengembangan pengetahuan peserta 

didik. Salah satu cara yang paling tepat adalah memanfaatkan teknologi dalam 

pembelajaran sehingga dunia anak tetap terfasilitasi sedangkan pembelajaran tetap 

diperhatikan oleh peserta didik sebagai suatu kebutuhan yang mendasar bagi masa 

depannya. 

Mengintegrasikan IT dalam pembelajaran menjadi salah satu kebutuhan 

mendasar di dunia pendidikan sekarang ini. Salah satu cara pengintegrasian IT 

dengan pembelajaran adalah melalui pembelajaran dengan multimedia 

(Multimedia Learning), namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: (1) 

siapa yang menyediakan multimedia? (2) apakah multimedia yang tersedia 
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dipasaran cocok dengan kurikulum dan kebutuhan pengajaran?. Multimedia yang 

tersedia dipasaran tentunya belum tentu cocok bagi kebutuhan pengajaran dan 

karakteristik siswa, oleh karena itu guru hendaknya mampu membuat multimedia 

bagi kebutuhan pembelajaran dan sesuai kebutuhan siswanya.  

Dalam penelitian ini, dikembangkan sebuah multimedia pembelajaran 

matematika untuk pembelajaran pecahan di SD dengan Model Virtual Classroom 

Tour.  Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung di sekolah tempat 

peneliti bekerja menunjukkan bahwa pembelajaran pecahan yang merupakan 

materi esensial di SD masih sulit dipahami oleh peserta didik. Kehadiran 

multimedia sebagai media untuk memvisualisasikan konsep abstrak pada pecahan 

dapat membantu guru dalam melakukan komunikasi secara verbal dan visual, 

pada saat yang tepat  guru akan  menyajikan teks, gambar, grafik, video, suara, 

dan animasi, sehingga siswa akan memperoleh pengetahuan sekaligus 

pengalaman yang konkrit. Dengan pengetahuan dan pengalaman konkrit 

diharapkan dapat membangun persepsi belajar positif dan meningkatkan hasil 

belajar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan 

dan hasil pengembangan multimedia Model Virtual Classroom Tour (VCT) pada 

pembelajaran pecahan yang berkualitas. 
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B. LANDASAN TEORI 
 

1. Teknologi  dan Pembelajaran  

Teknologi adalah satu kesatuan yang kompleks antara manusia, mesin, 

idea, prosedur dan manajemen. Teknologi adalah suatu kesatuan antara 

“hardware”, “software”, dan“brainware”, yang jika berjalan sendiri-sendiri tidak 

akan menjadi teknologi. Teknologi merupakan bagian penting dari dunia 

pendidikan, karena teknologi sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan. 

Teknologi memberikan nuansa baru dalam penyajian informasi, khususnya 

informasi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dilingkungan pendidikan 

khususnya lingkungan kelas dapat digunakan untuk mendobrak isolasi kelas 

tradisional, murid didorong untuk berkomunikasi  secara elektronik dengan 

komunitas pembelajaran diluar dinding kelas.  

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mengubah iklim 

pembelajaran di kelas tradisional, yaitu murid umumnya hanya mendengar, 

melihat, menirukan apa yang dikatakan guru dan teks dalam buku, dengan 

teknologi murid dapat menerima informasi yang bukan saja dari guru, dan buku 

teks, tetapi juga media lain yang interaktif sehingga murid dapat mengkontruksi 

pengetahuan dan pemahamannya secara sosial, dengan demikian murid dapat 

mengubah alur pemikirannya, merevisi dan mengkomunikasikannya lebih lanjut 

bukan hanya dengan guru tetapi dengan pakar dan para ahli lainnya dengan 

menggunakan media teknologi seperti e-mail dan chatting. 

 Penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika dapat mengubah 

peran siswa dari pasif menjadi aktif dan siswa mempunyai peran kontrol yang 
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lebih luas dalam pembelajaran matematika. Hal senada diungkapkan oleh Bell 

(1981, 363) bahwa:  

 When students use a computer to study mathematics, they are able to 

control what the computer does; that is, the computer responds to each 

their actions. In this sense a computer-augmented learning environment 

permits each student to take an active role in his or her learning,....    

Tentunya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana aplikasi 

komputer dalam pembelajaran matematika?  Computer-Managed Instruction 

(CMI) merupakan salah satu cara penggunaan komputer yang tidak langsung 

didalam kelas karena siswa biasanya tidak mempunyai banyak peran kontrol atau 

kontak langsung dengan komputer. Di dalam CMI komputer digunakan sebagai 

seorang manager dalam lingkungan pembelajaran, komputer lebih banyak 

digunakan untuk kepentingan administrasi, penilaian, penskoran, menyediakan 

feedback untuk siswa, mengumpulkan data dan lain-lain.  

Model Computer-Assisted Intruction (CAI), merupakan salah satu model 

penggunaan komputer dalam pembelajaran yang lebih banyak menfasilitasi siswa 

untuk kepetingan belajarnya, seperti latihan, eksplorasi konsep, dan menguji 

keterampilan matematikanya. Penggunaan komputer dalam pengajaran 

matematika seperti pada program CAI ini memberi banyak kesempatan kepada 

guru lebih sebagai fasilitator dan observer dalam pembelajaran, karena komputer 

telah menyediakan banyak resources untuk digunakan peserta didik untuk 

mengeksplorasi pengetahuannya. Salah satu aplikasi model CAI dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran matematika adalah pembelajaran berbasis 

multimedia.  
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 Dalam pembelajaran matematika, multimedia dapat digunakan sebagai 

media persentase konsep maupun media pembelajaran mandiri. Penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar (SD) dapat 

membantu guru menvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam matematika 

yang sulit dipahami siswa sehingga menjadi lebih mudah. Aplikasi komputer 

dalam pembelajaran yang saat ini menjadi standar pengembangan strategi dan 

metode pembelajaran masa kini telah diteliti oleh banyak para ahli pendidikan 

sebelumnya.  Beberapa teori-teori belajar yang mendukung yang dijadikan 

landasan berpikir dalam pengembangan pembelajaran berbasis komputer, 

misalnya teori pemprosesan informasi yang dikemukakan oleh Gagne, teori 

perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, teori belajar bermakna 

Ausebel,  dan teori belajar penemuan yang dikemukakan oleh Bruner.  

Teori pemprosesan informasi menekankan pada proses belajar yaitu 

sebagai perubahan pengetahuan yang tersimpan dalam memori. Seperti yang 

dikemukakan oleh Munir (2008:147) bahwa belajar merupakan proses kognitif 

untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang di simpan dalam memori 

jangka panjang. Proses belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi 

yang meliputi tiga tahap, yaitu perhatian (attention), penulisan dalam bentuk 

simbol (encoding) dan mendapatkan kembali informasi (retrieval). Teori 

pemprosesan informasi sangat berkaitan erat dengan teori kognitif multimedia 

yang dikemukakan oleh Mayer (2009:64) bahwa desain multimedia harus cocok 

dengan tata cara manusia belajar. Pendeknya, prinsip-prinsip desain multimedia 

harus sensitif terhadap sesuatu yang kita ketahui tentang cara orang memproses 



7 
 

informasi. Menurut Mayer (2009:64) karya sentral multimedia learning 

berlangsung dalam memori kerja atau working memory. Memori kerja digunakan 

untuk penyimpanan sementara dan memanipulasi pengetahuan dalam kesadaran 

pikiran aktif. Teori kognitif tentang multimedia learning dapat digambarkan 

dalam diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Sisi kiri dari Memori Kerja mewakili materi mentah yang masuk ke 

dalam memori kerja; yakni, citra visual berupa gambar dan citra suara 

berupa kata-kata. 

2. Sisi kanan kotak Memori Kerja mewakili pengetahuan yang sudah 

terkonstruksi di memori kerja – model –model mental verbal dan visual 

serta keterkaitan diantara mereka. 

3. Kotak diujung sebelah kanan diberi label Memori Jangka Panjang saling 

terkait dengan gudang pengetahuan si murid. Tidak seperti memori 

kerja, memori jangka panjang ini bisa menampung sangat banyak 

pengetahuan dalam periode yang sangat lama. 
 

Teori belajar bermakna (Ausebel) dan teori belajar Bruner memusatkan 

perhatian pada masalah apa yang dilakukan manusia dengan informasi yang 

diterimanya, dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi itu untuk 

mencapai pemahaman yang memberikan kemampuan padanya. Teori belajar ini 

merupakan salah satu teori yang mendukung bagaimana pembelajaran dapat 

dikontruksi sendiri secara aktif oleh siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna, yang didasarkan pada dua asumsi yaitu (1) perolehan pengetahuan 
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merupakan suatu proses interaktif, (2) orang mengkontruksi pengetahuannya 

dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan 

yang diperoleh sebelumnya.  

Kedua asumsi di atas juga relevan dengan teori  pembelajaran berbasis 

multimedia seperti yang dikemukakan Mayer (2009:80) bahwa orang yang belajar 

harus melibatkan diri kedalam lima proses kognitif yaitu (1) memilih kata-kata 

yang relevan untuk pemprosesan dalam materi kerja verbal, (2) memilih gambar-

gambar yang relevan untuk pemprosesan dalam materi kerja visual, (3) menata 

kata-kata yang terpilih kedalam model mental verbal, (4) menata gambar-gambar 

yang terpilih kedalam model mental visual, (5) memadukan representasi verbal 

dan visual dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. 

 

2. Multimedia Pembelajaran 

Multimedia merupakan media pengajaran dan pembelajaran yang efektif 

dan efesien yang menggunakan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, grafik, animasi  dan video, untuk menjalin komunikasi antara 

guru dan peserta didik secara interaktif dalam mengkontruksi pengetahuan. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 
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memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dll.  

Multimedia mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 

media lain. Menurut Munir (2008:235) beberapa keistimewaan multimedia itu 

adalah: (1) multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan 

kemudahan umpan balik, (2) multimedia memberikan kebebesan kepada pelajar 

dalam menentukan topik pembelajaran, (3) Multimedia memberikan kemudahan 

dan kontrol yang sistematis dalam proses pembelajaran. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan 

penggunaan multimedia pembelajaran harus mmperhatikan karakteristik 

komponen  lain, seperti: tujuan, materi, strategi dan juga evaluasi 

pembelajaran.  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.  Selain memenuhi ketiga 

karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi 

sebagai berikut: (1) mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan 

sesering mungkin, (2) mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri, (3) memperhatikan bahwa siswa 

mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan, (4) mampu memberikan 
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kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa 

jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan lain-lain. 

Keefektifan dan keefisienan dari sebuah multimedia tergantung jenis 

multimedia yang dikembangkan dan relevansinya. Multimedia tidak dibuat hanya 

untuk membuat pembelajaran menjadi menarik tetapi harus lebih menjadikan 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya pengembangan multimedia pembelajaran 

harus memperhatikaan beberapa prinsip pengembangan multimedia. Richard E. 

Mayer (2009:93), membagi beberapa prinsip-prinsip desain multimedia sebagai 

berikut. 

1. Prinsip multimedia: murid-murid bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan              

gambar-gambar daripada kata-kata saja. 

2. Prinsip kedekatan ruang: murid-murid bisa belajar lebih baik saat kata-kata 

dan gambar-gambar terkait disajikan saling berdekatan daripada saat disajikan 

saling berjauhan dalam halaman atau layar. 

3. Prinsip keterdekatan waktu: Murid-murid bisa belajar lebih baik saat kata-kata 

dan gambar-gambar terkait disajikan secara simultan dari pada bergantian. 

4. Prinsip koherensi: Murid-murid bisa belajar lebih baik jika materi ekstra 

disisihkan daripada dimasukkan. Prinsip ini dijabarkan menjadi tiga versi yang 

saling melengkapi, yaitu (1) pembelajaran si murid akan terganggu jika kata-

kata dan gambar-gambar menarik, namun tidak relevan, ditambahkan ke 

presentasi multimedia, (2) pembelajaran murid terganggu jika suara dan musik 

menarik, namun tidak relevan ditambahkan ke presentasi multimedia, (3) 
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Pembelajaran murid meningkat jika kata-kata, yang tidak diperlukan 

disingkirkan dari persentase multimedia. 

5. Prinsip modalitas: Murid bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi 

daripada dari animasi dan teks on-screen, yakni, murid-murid bisa belajar 

lebih baik saat kata-kata dalam pesan multimedia disajikan sebagai teks yang 

terucapkan daripada teks yang tercetak. 

6. Prinsip redudansi: Murid bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi 

daripada dari animasi, narasi dan teks. 

7. Prinsip perbedaan individu: Pengaruh desain lebih kuat bagi murid-murid 

berpengetahuan  rendah daripada murid-murid bepengetahuan tinggi, dan bagi 

murid-murid dengan kemampuan spatial tinggi daripada spatial rendah. 

 

 

3. Model Virtual Classroom Tour (VCT) 

Model Virtual Classroom Tour (VCT) didasarkan pada pemahaman bahwa 

guru-guru belajar dari guru-guru sejawat adalah sebuah katalisator bagi kemajuan 

sekolah. VCT  didesain sebagai media berbagi informasi dan pengetahuan 

(knowledge sharing) secara virtual (batas maya) mengenai keberhasilan guru 

dalam pengajaran dan kemajuan sekolahnya. Didalam program ini guru 

memperoleh kesempatan merefleksikan dan menciptakan pengetahuan baru 

berdasarkan pengalamannya dan membagikan pengetahuan itu dengan teman 

sejawat (guru lain).  
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Model VCT pertama kali diperkenalkan oleh Michael Fullan. Model VCT 

yang dikembangkan ini didasarkan pada kebutuhan akan sharing  informasi 

tentang  pengalaman keberhasilan pengintegrasian teknologi dalam pengajaran 

dikelas sehingga dapat ditiru oleh guru-guru yang lain demi kemajuan pendidikan. 

Isi dari model VCT yang dikembangkan  sebagai media sharing  pengetahuan 

yaitu gambaran umum tentang proyek pembelajaran, perencanaan guru dan 

manajemen kelas (3) refleksi guru, sumber belajar, penilaian, panduan 

pelaksanaan guru (teacher guide), dan Informasi sekolah tempat penelitian. 

VCT dapat mendorong guru untuk selalu termotivasi membagi 

pengetahuan dan pengalaman mengajarnya, semakin banyak guru berinisiatif 

untuk selalu berinovasi akan memberikan iklim perubahan yang sangat cepat bagi 

kemajuan pendidikan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

menggunakan model Virtual Classroom Tour (VCT) sebagai media sharing 

informasi dan pengetahuan terangkum dalam gambar berikut. 

C. METODE PENELITIAN 

 

Pengembangan multimedia pembelajaran  model VCT dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and Development) 

yang mengacu pada model 4-D Thiagarajan dengan 4 tahapan yaitu: 

1. Tahapan Pendefinisian (define): terdiri dari analisis awal, analisis kebutuhan 

pengembangan, dan studi literatur. 

2. Tahapan perancangan (design): terdiri dari pengembangan desain 

pembelajaran (analisis kurikulum dan materi) dan pengembangan   desain 

software  (pembuatan template, flowchart, dan storyboard. 
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3. Tahapan pengembangan (develop): terdiri dari validasi desain awal, perbaikan 

desain, ujicoba produk, revisi atau penyempurnaan produk akhir,  dan 

pengemasan produk akhir dalam bentuk CD autorun. 

4. Tahapan penyebaran (disseminate): terdiri dari pendistribusian produk akhir 

dalam jumlah terbatas kepada guru dan orangtua siswa sebagai salah satu 

sarana dalam pengisian angket respons terhadap multimedia yang 

dikembangkan dan sosialisasi hasil pengembangan (produk akhir) dan hasil 

ujicoba lapangan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD YPS Singkole tahun pelajaran 

2009/2010 dengan subyek ujicoba adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 28 orang 

siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk melihat kualitas 

multimedia (kevalidan, kepraktisan dan keefektifan) dalam penelitian ini 

meliputi: (1) lembar validasi, (2) lembar respons siswa, guru dan orang tua, (3) 

lembar pengamatan aktivitas siswa, (4) lembar pengamatan aktivitas guru, dan 

(5) tes prestasi belajar. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif dengan menentukan terlebih dahulu kriteria 

penilaian setiap instrumen yang dikembangkan dan kemudian menghitung 

deskripsi hasil penelitian berdasarkan criteria yang telah ditetapkan misalnya 

rata-rata, persentase, kategori dan deskripsi umum dari hasil komentar siswa, 

guru dan orangtua siswa. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Kualitas produk multimedia hasil validasi ahli materi dan ahli media 
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Aspek-aspek yang diperhatikan dalam melakukan evaluasi terhadap 

kualitas multimedia adalah aspek instruksional, aspek tampilan dan aspek 

pemprograman. Hasil evaluasi oleh ahli materi dan ahli media secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Rangkuman hasil evaluasi ahli terhadap kualitas multimedia 

pembelajaran   pecahan  
 

No Komponen Penilaian   Persentase  Kriteria 

1. Aspek instruksional 4,5 90% Sangat Baik 

2. Aspek tampilan 4,7 93,3% Sangat Baik 

3. Aspek pemrograman 4,5 90% Sangat Baik 

Rata-rata 4,56 91,1% Sangat Baik 

2. Kualitas produk multimedia hasil ujicoba lapangan 

Hasil penilaian siswa (user) terhadap kualitas multimedia dalam ujicoba 

lapangan dapat ditunjukkan pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 1. Rangkuman hasil penilaian siswa (pengguna) terhadap kualitas 

multimedia pembelajaran pecahan 

 

No Komponen Penilaian Rata-rata Persentase Kriteria 

1 Aspek Intruksional 4,4 87,6 % Sangat Baik 

2 Aspek tampilan 4,4 87,2% Sangat Baik 

3 Aspek Pemprograman 4,3 86,3% Sangat Baik 

Rata-rata 4,36 87,1% Sangat Baik 

 

Selanjutnya, rangkuman hasil analisis deskriptif prestasi belajar siswa, 

frekuensi penyebaran prestasi belajar siswa dan respons siswa terhadap 

multimedia dan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. Rangkuman hasil analisis deskriptif prestasi belajar matematika 

Statistik Nilai Statistik 

Subjek 27 

Skor Ideal 100 

Skor Tertinggi 100 

Skor Terendah 29 
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Rentang Skor 71 

Skor rata-rata 76,98 

Variansi 

Standar Deviasi 

357,48 

18,907 

Tabel 4. Frekuensi penyebaran skor hasil belajar siswa 

Interval Kategori f Persentase Keterangan 

0-34 Sangat Rendah 1 4% Tidak Tuntas 

35-54 Rendah 5 19% Tidak Tuntas 

55-64 Sedang 0 0% Tidak Tuntas 

65-84 Tinggi 8 30% Tuntas 

85-100 Sangat Tinggi 13 48% Tuntas 

Jumlah 27 100%  

Tuntas = 21 siswa 

Tidak Tuntas = 6 siswa 
Tingkat ketuntasan = 78% 

 

Tabel. 5. Data respon siswa terhadap multimedia dan perangkat  pendukung 

pembelajaran (buku siswa dan LKS) 

       

Aspek  
Jenis 

Respon 

Respon Positif Siswa 

Software 

Multimedia 

Buku 

Siswa 
LKS 

Suasana 

Pembela-

jaran 

Cara 

Mengajar 

Guru 

Ketertarikan siswa 

terhadap komponen 

Pembelajaran 

Ya/ 

Tidak 
100% 93% 81% 63% 81% 

Pendapat siswa 

terhadap komponen 

pembelajaran (baru atau 

tidak) 

Baru/ 

Tidak 
100% 85% 74% 67% 78% 

Pendapat siswa 

terhadap kejelasan 

bahasa yang digunakan 

Jelas/ 

Tidak 
85% 89% 81% 

  

Tingkat pemahaman 

siswa terhadap masalah 

yang disajikan 

Mengerti 

/Tidak 
85% 85% 81% 

Ketertarikan siswa 

terhadap tampilan 

komponen 

Pembelajaran 

Tertarik/ 

Tidak 
93% 78% 78% 

Rata-rata 93% 86% 79% 65% 80% 

Respon Positif Positif Positif Positif Positif 

Rata-rata keseluruhan  81% 
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3. Hasil Pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran 

 

Hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran pada ujicoba 

lapangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Rangkuman hasil pengamatan keterlaksanaan multimedia dan perangkat  

pendukung pembelajaran 

 

Komponen 
Rata-rata 

Pengamatan 
Kualifikasi 

Sintaks 

Interaksi sosial 

Prinsif reaksi 

Unsur pendukung 

2,9 

2,8 

2,9 

2,8 

Terlaksana seluruhnya 

Terlaksana seluruhnya 

Terlaksana seluruhnya 

Terlaksana seluruhnya 

Rata-rata 2,87 Terlaksana seluruhnya 

 

E. PEMBAHASAN 

 

1. Kualitas software multimedia  

 Kualitas produk hasil pengembangan multimedia dapat ditinjau dari 

kualitas setiap aspek yaitu aspek instruksional, aspek tampilan dan aspek 

pemprograman. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan baik terhadap 

penilaian ahli maupun  pengguna (user) diperoleh informasi sebagai berikut. 

1. Penilaian ahli terhadap kualitas produk multimedia ditinjau dari rata-rata 

ketiga aspek adalah sangat baik dengan rata-rata penilaian 4,56 dari skor ideal 

5 atau persentase 91,1% 

2. Penilaian pengguna (siswa) terhadap kualitas produk multimedia pada ujicoba 

lapangan ditinjau dari rata-rata ketiga aspek adalah sangat baik dengan rata-

rata penilaian 4,3 dari skor ideal 5 atau persentase 87,1%. 
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2. Nilai Kepraktisan Multimedia 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan bahwa multimedia dikatakan praktis 

apabila dapat digunakan dalam pembelajaran dengan keterlaksanaan minimal 

terlaksana seluruhnya ditinjau dari aspek sintaks, interaksi sosial, prinsif reaksi 

dan unsur pendukungnya. Dari hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat 

diperoleh hasil penelitian bahwa rata-rata keterlaksanaan perangkat adalah 2, 87 

dari skor ideal 3 yang berarti bahwa keterlaksanaan multimedia dalam 

pembelajaran berada pada kategori terlaksana seluruhnya.  

 

3. Nilai Keefektifan  

 Multimedia dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa criteria yaitu (1) 

siswa berhasil dalam belajar apabila memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu 65. Dan minimal 75% siswa dari jumlah berada pada kategori tuntas 

belajar, dan (2) respons siswa positif terhadap multimedian dan pelaksanaan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 di 

atas menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100, dan skor 

terendah adalah 29. Rata-rata (mean) hasil tes prestasi belajar adalah sebesar 

76,98, median (nilai tengah data) adalah 82,14, dan  modus (mode) adalah 86. 

Standar deviasi adalah 18,9. Terdapat 21 siswa dinyatakan tuntas belajar dan 6 

siswa tidak tuntas belajar. Terdapat seorang siswa yang nilainya sangat rendah, 5 

orang siswa berkategori rendah, 8 orang siswa berkategori tinggi dan 13 orang 

siswa berkategori sangat tinggi. Persentase tingkat ketuntasan siswa dalam 

memahami materi pecahan adalah 78%. Demikian juga, respon siswa positif 
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terhadap komponen pembelajaran yang dikembangkan baik dari segi software 

multimedia, buku siswa, LKS, suasana pembelajaran dan cara mengajar guru di 

kelas. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di 

bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Multimedia dan 

perangkat pendukung pembelajaran (buku siswa, LKS, dan RPP) dikembangkan 

dengan mengacu pada model 4-D Thiagarajan, yang terdiri dari tahapan 

pendefenisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate), (2) Kualitas Software multimedia model VCT hasil 

pengembangan termasuk sangat baik dan terbukti dapat meningkatkan prestasi 

dan antusias belajar siswa, (3) Multimedia pembelajaran yang dikembangkan 

adalah valid, praktis dan efektif, (4) Prestasi belajar siswa dengan menggunakan 

multimedia dalam pembelajaran pecahan termasuk pada kategori tinggi dengan 

rata-rata 76,98 dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 18,09 dan 78% siswa 

mencapai kategori tuntas dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65 

dari skor penilaian ideal 100. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: (1) Multimedia yang dikembangkan berkualitas sangat baik, 

dengan demikian disarankan dapat digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran 
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baik sebagai media pembelajaran di kelas maupun sebagai media pembelajaran 

mandiri, (2) Spesifikasi minimal yang harus dimiliki komputer dalam 

menjalankan CD autorun multimedia  adalah sebagai berikut:  prosessor  minimal 

Pentium 4, DDR RAM 512 Mb, memiliki CD Room, memiliki speaker/Head 

Phone, minimal program Microsoft Office 2003, memiliki program Windows 

Media Player, memiliki Ms. Office Reader dan Adobe Reader 
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