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ABSTRAK 

Media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting 

dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber 

belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan siswa. Proses pembelajaran 

di SMA Negeri 1 Jangka dimasa pandemi Covid-19 dilakukan secara daring 

menggunakan aplikasi WhatsApp. Untuk mengembangan media, uji kelayakan 

dan respon siswa pada media pembelajaran video animasi berbasis macromedia 

flash pada materi virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pengembangan Research and Develoment (R&D) dengan 

menggunakan model pengembangan 4-D (Four D-Models). Subjek dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 orang ahli media, 2 orang ahli materi dan seluruh siswa 

kelas X MIPA 1. Instrumen penggumpulan data menggunakan lembar validasi 

media, validasi materi dan lembar angket respon siswa. Hasil penelitian pada 

kelayakan media diperoleh sebanyak 84,3% dengan kriteria layak dan data nilai 

rata-rata keseluruhan kelayakan materi yang diperoleh berdasarkan kedua ahli 

validator sebanyak 77% dengan kriteria layak. Hal ini menjukkan hasil kelayakan 

materi yang diperoleh dari kedua ahli validator sudah layak untuk digunakan bagi 

proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Jangka. respon peserta didik terhadap 

media pembelajaran video animasi berbasis Macromedia Flash terdapat kategori 

positif dengan persentase 84% sehingga media tersebut dapat dikatakan bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Jangka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi secara umum dapat mempengaruhi 

pembelajaran dikarenakan adanya perkembangan dan penemuan-penemuan dalam 

bidang keterampilan dan teknologi.1Seiring berkembangnya zaman maka semakin 

canggih penggunaan IPTEK dalam sebuah pembelajaran.Hal tersebut tampak dari 

pembelajaran saat ini yang semakin berkembang baik secara fisik dan non 

fisik.Pembelajaran dalam sebuah sekolah perlu diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan dunia saat ini yaitu dengan tidak menggunakan metode 

konvensional saja namun juga mencoba berbagai media pembelajaran yang dapat 

membuat pembelajaran lebih efektif.2 

Media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu 

sumber belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan siswa.Berbagai 

bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 

mempermudah penyampaian materi pembelajaran kepada siswa sehingga 

____________ 

1Tumbur Simangunsong dan Mukhtar , Pengembangan Media Pembelajran Berbasis 

Multimedia Pada Mata Pelajaran IPA Smp , Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 

Pendidikan, Vol.2 , No. 1 ,(2015), h. 123 

2Syahroni, Perkembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Computer Dalam 

Pembelajaran Matematika,Materi Bilangan Pada Kelas 3 SD, Jurnal Formatif, Vol.7, No.3, 

(2017), h.262-263 
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mempermudah pencapaian dalam pembelajaran yang telah direncanakan3. 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, dan rangsangan kegiatan belajar 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

kefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. 

Sebagaimana firman Allah SWT mengasih prinsip dasar ilmu pengatahuan dalam 

Al – Quran surah Al – ‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

 

Artinya : 

“Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha pemurah.Yang mengajar (manusia) 

dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya”4 

Dalam surat al-‘Alaq ayat 1-5 menjelaskan bahwa Allah memberikan 

banyangan dasar tentang nilai-nilai kependidikan tentang membaca, menulis, 

meneliti, mengkaji, menelaah sesuatu yang belum diketahui, dan pekerjaan-

pekerjaan tersebut harus senantiasa diawali dengan menyertakan nama tuhan 

(bismillah), meneliti segala sesuatu yang menjadi fenomena dan gejala yang 

terjadi di jagad raya ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan,karena pada 

____________ 

3Steffi Adam,dkk. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi 

Siswa Kelas X Sma Ananda Batam”,  CBIS Journal ISSN, Vol.3, No. 2 ,(2015),79 

4Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya,(Bandung ; Jabal,2020),h. 283  
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dasarnya ilmu pengetahuan adalah pondasi dalam menjalani kehidupan menjadi 

lebih baik.5 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media 

pembelajaran juga ikut berkembang. Media yang berbasis macromedia flash 

merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat gambar-gambar 

animasi berupa materi-materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Animasi 

yang dihasilkan dari aplikasi macromedia flash merupakan alat bantu 

pembelajaran. Adanya media pembelajaran menggunakan macromedia flash yang 

baik maka media tersebut layak digunakan untuk pembelajaran biologi pada 

materi virus, baik itu dikelas maupun pembelajaran mandiri.6 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMAN 1 Jangka 

Kabupaten Bireuen diketahui bahwa kebanyakan siswa kelas X SMAN 1 Jangka 

sulit untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran biologi yang diberikan oleh 

guru.Hal ini dikarenakan selama pembelajaran masa Covid-19 ini, guru hanya 

mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas berpedoman pada buku paket. Guru 

hanya mengintruksikan siswa untuk menyelesaikan tugas berdasarkan halaman 

buku yang sudah difoto dan dikirim oleh guru melalui Grup WhatsApp,  sehingga 

siswa bosan mengerjakan tugas yang dikirim oleh guru.7 

____________ 

5 Ibnu Katsir, Tafsir Juz ‘ Amma diterjemahkan oleh Farizal Tirmizi ( Jakarta: Pustaka  

Azzam, 2002), h.6 

6 Syairful Fahmi,”Pengembangan Multimedia Macromedia Flash Dengan Pendekatan 

Kontekstual dan Keefektifannya Terhadap Sikap Siswa Pada Matematika,” Jurnal Agrisanis 

,Vol.5, No.2,(2014),h.166 

7Hasil Observasi di SMAN 1 Jangka ,Bireusn,Tanggal 28 Januari 2020 



4 

 

 

 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi biologi 

kelas  X SMAN 1 Jangka, peneliti mengetahui bahwa kebanyakan siswa tidak 

mengirimkan tugas sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh 

guru,dikarenakan siswa tidak mengerti tentang tugas yang diberikan meskipun 

mereka semua sudah memiliki buku paket masing- masing.Salah satu materi yang 

sulit dipahami oleh siswa yaitu pada KD 3.3 menerapkan pemahaman tentang 

virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan 

masyarakat.KI 4.3 menyajikan data tentang ciri, replikasi dan peran virus dalam 

aspek kesehatan dalam bentuk model/charta, selain dari sulitnya materi 

dikarenakan pembagian virus terlalu banyak maka siswa susah untuk dipahami 

dan membedakan bentuk-bentuk virus, dan juga disebabkan karena kurangnya 

media pembelajaran.8 

Solusi terhadap permasalahan ini adalah pengembangan media yang 

bervariasi terhadap pembelajaran di SMAN 1 Jangka yaitu dengan penggunaan 

media video animasi berbasis macromedia flash. Media video animasi berbasis 

macromedia flash merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, 

media pembelajaran ini dapat membangkitkan minat siswa belajar konsep dan 

siswa dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan. 

Macromedia flash merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

membuat sebuah animasi, animasi adalah susunan objek yang diatur sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang mampu menarik setiap orang 

____________ 

8Hasil wawancara dengan guru Biologi SMAN 1 Jangka, Bireuen ,Tanggal 28 Januari 

2020 
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untuk melihatnya.9Agar menghasilkan animasi yang menarik yang sesuai dengan 

tujuan penelitian maka media pembelajaran macromedia flash harus dirancang 

dengan baik. Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, 

gambar, animasi, sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. 

Beberapa penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang akan 

diteliti terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohanawati yang telah 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Animasi dengan Macromedia 

Flash pada Materi Struktur Atom”. Menunjukkan hasil pengembangan divalidasi 

oleh 2 validator ahli dan satu praktisi yaitu guru mata pelajaran kimia serta di uji 

cobakan kepada 10 orang siswa SMAN 1 Gangga.Data kuantitatif hasil validasi 

dianalisis dengan rumus persentase dan data kualitatif berupa tanggapan dan saran 

dari validator digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap 

media animasi dengan materi struktur atom. Berdasarkan validitas uji ahli 

diperoleh rata-rata persentase kelayakan yaitu sebesar 84,16%, uji dari guru kimia 

sebesar 82,35%, dan dari 10 orang siswa kelompok terbatas sebesar 80,5%. Jadi 

dapat di simpulkan bahwa media animasi dengan macromedia flash pada materi 

struktur atom sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran10. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kurniadi Hamid yang telah penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 

pada Materi Sel Siswa Kelas XI SMA” menunjukkan hasil keefektifan 

____________ 

9 Sudjana,N dan Rivai,A., Media Pengajaran,(Bandung : CV. Sinar Baru Bandung, 

1992), h.2 

10 Rohanawati, “Pengembangan Media Animasi dengan Macromedia Flash  pada Materi 

Struktur Atom” ISSN  jurnal ilmiah pendidikan kimia “hydrogen”, Vol.2, No.2(2003),h.199 
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pembelajaran berbasis macromedia flash efektif untuk mengajarkan materi sel. 

Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat keefektifan pembelajaran, yaitu : 

ketuntasan belajar secara klasikal terpenuhi. Dari data hasil belajar kelas uji 

keefektifan menunjukkan bahwa 26 siswa dari 28 siswa telah tuntas belajar atau 

92,86% siswa telah tuntas belajar. Aktivitas siswa aktif, berdasarkan pengamatan 

hasil aktivitas siswa selama pembelajaran mencapai toleransi keaktifan, karena 

berada dalam rentang waktu ideal yang telah ditetapkan dalam BAB III, aktivitas 

siswa aktif, respon siswa terhadap pembelajaran positif, berdasarkan kesimpulan 

hasil angket respon siswa rata-rata setiap aspek lebih dari atau sama dengan 70%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran berbasis 

maslah adalah positif11. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Amalia Permata Sari dengan judul 

“Studi Komparasi Model Pembelajaran Stad Dengan Menggunakan Media 

Animasi Macromedia Flash Player Dan Molymod Pada Pembelajaran Kimia 

Materi Pokok Ikatan Kovalen Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas X SMA 

Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran STAD dengan menggunakan media 

animasi macromedia flashplayer dan molymod terhadap prestasi belajar siswa 

pada materi pokok ikatan kovalen yaitu prestasi kognitif dan afektif siswa pada 

____________ 
11 Kurniadi Hamid, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash 

pada Materi Sel Siswa Kelas XI SMA” Jurnal Edukasi E-ISSN, Vol.18, No.1, (2020), h.199 
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pembelajaran STAD dengan media animasi macromedia flashplayer lebih baik 

dari pada molymod.12 

Penelitian di atas jelas berbeda dengan penelitian peneliti di mana terdapat 

perbedaan dari segi tempat, waktu, lokasi, dan bidang kajian .Berdasarkan   latar 

belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian  

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis 

Macromedia Flash Pada Materi Virus  Di SMAN 1 Jangka Kabupaten 

Bireuen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, peneliti 

mengemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran video animasi berbasis 

macromedia flash pada materi Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten 

Bireuen? 

2. Bagaimana hasil uji kelayakan media pembelajaran video animasi 

berbasis macromedia flash pada materi Virus di SMAN 1 Jangka 

Kabupaten Bireuen? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan media 

pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash pada materi 

Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen? 

____________ 
12 Amalia Permata Sari,Dkk. “Studi Komparasi Model Pembelajaran Stad Dengan 

Menggunakan Media Animasi Macromedia Flash Player Dan Molymod Pada Pembelajaran Kimia 

Materi Pokok Ikatan Kovalen Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas X SMAN 2 Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2011/2012”, Jurnal Pendidikan Kimia,Vol 2, No.2,(2013),h.115 
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C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengembangan media pembelajaran video animasi berbasis 

macromedia flash pada materi virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten 

Bireuen. 

2. Untuk menganalisis uji kelayakan media pembelajaran video animasi 

berbasis macromedia flash pada materi virus di SMAN 1 Jangka 

Kabupaten Bireuen. 

3. Untuk menjabarkan respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

video animasi berbasis macromedia flashpada materi virus di SMAN 1 

Jangka Kabupaten Bireuen. 

D. Manfaat penelitian 

a. Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

khususnya yang berhubungan dengan proses belajar mengajar IPA Biologi 

pada materi Virus  dengan Pengembangan media pembelajaran video 

animasi berbasis macromedia flash. 

b. Praktis  

1. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

dalam upaya untuk menciptakan proses belajar mengajar yang 

efektif dan menyenangkan. 

2. Bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya media pembelajaran 

buku saku dapat meningkatkan pemahaman siswa khususnya pada 



9 

 

 

 

materi Virus dan mata pelajaran Biologi pada umumnya di SMAN 

1 Jangka. 

3. Bagi peniliti, untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi 

peneliti dalam mempersiapkan diri sebagai calon pengajar dan 

pendidik. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran istilah yang terkandung 

dalam judul proposal ini, maka penulis akan terlebih dahuli menjelaskan istilah-

istilah tersebut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teoritis,teknis,konseptual, dan moral melalui pendidikan, perancangan dan 

latihan. Pengembangan juga merupakan suatu proses desain dalam 

pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menentukan 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran dengan 

memperhatikan potensi dan kompetensi dari peserta didik13. 

Penelitian ini menggunakan model 4D dan metode R&D (Researchand 

Development).Model 4D yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 

tahap, define, design dan develop. Metode R&D ini merupakan metode 

penelitian yang menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji efektifan 

____________ 

13 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005),H.24 
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dan kelayakan produk tertentu.14 Metode penelitian ini yang nanti akan 

menghasilkan sebuah video animasi berbasis macromedia flash sebagai 

penunjang dan pendukung pembelajaran peserta didik yang terdapat pada 

KD 3.3 KI 4.4 materi Virus kelas X di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen. 

2. Media Pembelajaran  

Media Pembelajaran merupakan salah satu unsur yang memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai 

salah satu sumber belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan 

siswa. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru untuk mempermudah  penyampaian materi pembelajran kepada siswa 

sehingga mempermudah pencapaian dalam pembelajaran yang telah 

direncanakan.15Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

media animasi yang berbentuk video yang berbasis macromedia 

flashsebagai penunjang dan pendukung pembelajaran peserta didik pada 

materi Virus. 

3. Media video animasi  

Media video animasi merupakan media berisi kumpulan gambar yang 

diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi 

dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan 

____________ 

14Sugiono ,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Dan R&D,( Bandung: 

Alfabeta,2010),h. 407 

15Steffi Adam,dkk. “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

Bagi Siswa Kelas X Sma Ananda Batam”,  CBIS Journal ISSN, Vol.3, No. 2 ,(2015),79 
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pembelajaran.16 Media video animasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah media yang berisi kumpulan gambar yang menghasilkan gerakan 

pada materi virus, Media tersebut meliputi indikator, materi, LKPD dan 

evaluasi. 

4. Macromedia flash  

Macromedia flash merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk membuat sebuah animasi. Animasi adalah “susunan objek yang di 

atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang mampu 

menarik setiap orang untuk melihatnya”.17Macromedia flash yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk 

mendesain media animasi yang bergerak dari bentuk satu menjadi bentuk 

yang lain dan dari besar menjadi kecil dan dapat merubah warna menjadi 

warna yang lainnya.  

5. Materi virus 

Materi virus pada kelas X di semester ganjil terdapat dalamKD.3.3 

menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan 

peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. KI 4.3 menyajikan data 

tentang ciri, replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk 

model/charta. 

 

____________ 

16 Rara Permata S,”Pengembangan Media Animasi Berbasis Representasi Kimia Pada 

Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit”, Skripsi, (Bandar Lampung : FKIP Universitas 

Lampung, 2014), h.2 

17Astuti, Dwi, Macromedia Flash 8, ( Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006), h.23-25 
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6. Uji kelayakan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) uji kelayakan 

merupakan pengujian terhadap kemampuan kerja. Arti lainnya dari uji 

kelayakan adalah uji kepatutan.Pengembangan media perlu adanya evaluasi 

kelayakan media digunakan supaya media yang diberikan benar-benar 

sesuai dengan tujuan. Kelayakan media meliputi format media, kualitas 

media, dan kesesuaian konsep, sedangkan kelayakan materi meliputi 

kesesuaian isi media dengan tujuan pembelajaran.18 

7. Respon 

Respon adalah reaksi objektif dari pada individu terhadap situasi 

sebagai perangsang, yang wujudnya juga dapat bermacam-macam sekali, 

seperti misalnya,reflex patella,memukul bola, mengambil makanan, 

menutup pintu, dan sebagainya.19 

  

____________ 

18Winarto, dkk, Teknik Evaluasi Multimedia Pembelajaran,(Yogyakarta: Genius Prima 

Media, 2009), h.74 

19Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan ,(Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada,2011),h. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan merupakan sebuah usaha bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, konseptual, moral dan teoritis sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran 

sistematis dan logis untuk menerapkan segala sesuatu yang akan di lakukan dalam 

kegitan pembelajaran dengan melihat potensi guru dan kompetensi peserta didik.20 

Pengembangan yang ideal harus dalam bentuk yang realistis, tidak boleh 

hanya sekedar idealism dalam pendidikan yang sulit untuk diterapkan dalam 

kehidupan. Pengembangan juga harus terencana dengan baik guna mencapai suatu 

kompetensi yang telah ditetapkan, dalam ranah pembelajaran pengembangan 

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan proses pembelajaran, 

baik secara materi, metode maupun substitusinya.  

Pengembangan materi artinya aspek bahan ajar pembelajaran disesuaikan 

dengan perkembanga ilmu pengetahuan sedangkan pengembangan secara 

metodologis dan substansinya itu berkaitan dengan perencanaan strategi 

pembelajaran, baik secara teori maupun praktiknya.21 

Pengembangan sebuah langkah untuk menghasilkan sebuah produk yang 

baru atau menyempuranakan sebuah produk yang sudah ada yang  nanti dapat 

____________ 

20 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran,( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005),h.24 

21Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan Di Indonesia,( Bandung : Pustaka 

Setia, 2013),h.125.  
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dipertanggung jawabkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan 

sebuah produk yang terbaru melalui pengembangan dan dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

 

B. Media pembelajaran 

1. Pengertian media pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang berarti 

pengantar,tengah dan perantara. dalam bahasa arab media adalah perantara 

atau pengatar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan 

pengertian lain media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran.22 

Definisi-definisi dapat simpulkan bahwa media sesuatu yang bersifat 

menyakinkan pesan atau dapat merangsang perasaan,pikiran,dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran 

pada dirinya.23 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata”instruction”  yang dalam 

bahasa yunani disebut instructus atau intruere yang berati menyampaikan 

____________ 

22Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain , Strategi Belajar Mengajar,( Jakarta : PT. 

Rineka Cipta,2006), h. 136  

23Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran,(Jakarta: Ciputat 

Pers,2002),h.12  
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pikiran jadi arti dari instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide 

yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran.24 

Kata pembelajaran mengandung arti yang lebih pro-aktif dalam 

melakukan kegitan pembelajaran, karena didalamnya bukan hanya pendidik 

dan instruktur yang aktif, tetapi peserta didik merupakan subjek yang aktif 

dalam belajar.25 

Pembelajaran dapat dikatakan proses terjadinya interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik serta media dan sumber belajar yang digunakan, 

dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek afektif,motorik dan kognitif, 

dikarena itu agar aktivitas pembelajaran bermakna bagi peserta didik, 

pendidik perlu mengembangkan media pembelajaran yang bermacam-

macam atau bervariasi dan menarik bagi peserta didik. 

Kesimpulannya media pembelajaran merupakan alat bantu atau segala 

sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian peserta didik.26 

 

 

 

____________ 

24Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan Dan Aplikasinya,(Jakarta: PT. 

Rineka Cipta,2008),h.265 

25Hamzah,Nina Lamatenggo,Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran,(Jakarta: 

PT. Bumi Aksara,2011), h.70 

26Azhar Arsyad, Media Pembelajran,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2013), h.10 
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2. Fungsi media pembelajaran 

Adapun fungsi media pembelajaran adalah sebagi berikut: 

a. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

b. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks mengingatna 

kembali. 

c. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar(atau membaca)teks yang bergambar.27 

3. Manfaat media pembelajaran 

 

Manfaat media dalam pembelajaran: 

a. Pembelajaran dapat diberikan dimanapun dan kapan pun  

b. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan 

c. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku 

d. Pembelajaran bisa lebih menarik 

e. Pembelajaran menjadi lebih interaktif 

f. Sikap positif siswa dalam proses belajar dapat ditingkatkan 

 

____________ 

27Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,…,h.21. 
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g. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.28 

C. Media Animasi Berbasis Macromedia Flash 

1. Definisi macromedia flash 

Salah satu cara yang dapat membuat proses pembelajaran lebih 

menyenangkan, bermanfaat, dan diharapkan dapat menigkatkan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan alat bantu atau sarana pembawa pesan dari 

sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa) sehingga terjadi 

komunikasi dua arah atau lebih, serta mampu mensimulasikan materi secara 

audio visual sehingga kelihatan nyata melalui gambar atau animasi.  

Macromedia flash merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk membuat sebuah animasi. Animasi adalah “susunanobjek yang di atur 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang mampu 

menarik setiap orang untuk melihatnya”.29 Agar mengahasilkan animasi 

yang menarik yang sesuai dengan tujuan penelitian maka media 

pembelajaran macromedia flash harus dirancang dengan baik. Program ini 

dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, gambar, animasi, 

sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. 

 

 

____________ 

28Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda,2013), h.25-

27. 

29Astuti, Dwi, Macromedia Flash 8, ( Yogyakarta : Penerbit Andi, 2006), h.23-25 
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2. Manfaat media animasi macromedia flash 

Pemanfaatan komputer dalam penyampaian materi pelajaran dimana 

siswa dapat menggunakannya karena di dalamnya terdapat materi pelajaran, 

latihan- latihan yang membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

pelajaran, dan siswa dapat mengulang penggunaanya jika belum paham 

terhadap materi pelajaran. 

CAI adalah salah satu metode pengajaran yang digunakan untuk 

membantu siswa belajar dan membantu pengajar mengajarkan materi secara 

interaktif dalam sebuah program tutorial dengan menggunakan suatu 

aplikasi komputer seperti macromedia flash. 

Penggunaan macromedia flash dalam pembelajaran dapat membantu 

guru dalam menjelaskan materi pelajaran di harapkan dapat membantu 

siswa lebih mudah untuk mengingat materi yang di ajarkan, mejawab soal- 

soal latihan sebagai pemantapan pemahaman materi serta memberikan 

pengalaman baru untuk membuat siswa menjadi termotivasi, pemilihan jenis 

huruf yang menarik dalam penyajian materi diharapkan dapat membuat 

siswa lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. 

Macromedia flash juga mengenalkan bagaimana cara membuat movie 

clip, animasi frame, animasi tweenmotion, serta perintah action script-nya, 

adapun beberapa kemampuan macromedia flash lainnya adalah sebagai 

berikut:  
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a. Dapat membuat animasi bergerak (motion tween) perubahan bentuk  

dan perubahan transparansi warna. 

b. Dapat membuat animasi masking (efek menutupi sebagian objek 

yang terlihat) dan animasi motion guide (animasi mengikuti jalur). 

c. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek 

yang lain. 

d. Dapat membuat animasi logo, animasi form, presentasi multimedia, 

game, kuis interaktif, simulasi/visualisasi.30 

 

D. Metodepengembangan research and development (R&D) 

1. Teori model pengembangan 4D 

Model 4D merupakan singkatan dari define, design, development, and 

dissemination yang dikembang oleh Thiagarajan mengulas di dalam 

bukunya, 4D memiliki kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap 

pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Define (pendefinisian) 

Kegiatan pada tahap ini ialah menetapkan dan mendifinisikan syarat-

syarat pengembangan.Tahap ini biasanya dinamakan analisis kebutuhan. 

Kegiatan pada tahap ini adalah kegiatan analisis kebutuhan 

____________ 

30Dwi Arum Anggraeni, “Penerapan Media Berbasis Macromedia Flas Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Diklat Kearsiapan ( Kelas XII Administrasi Perkantoran 

SMK Yos Sudarso Rembang)”,  Skripsi, (Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang,2013), h.12 
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pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna serta model penelitian yang cocok untuk digunakan 

b. Design (perancangan) 

Tahap perancangan ini, peneliti sudah membuat produk awal 

(prototype) atau rancangan dari produk.Pada pengembangan media 

pembelajaran peneliti membuat rancangan produk dengan kerangka isi 

hasil analisis kurikulum dan materi.Sebelum rancangan (design) 

dilanjutkan pada tahap selanjutnya peneliti terlebih dahulu melakukan 

validasi pada kerangka rancangan design.Validasi produk dilakukan oleh 

ahli media atau dosen, Karena ada kemungkinan rancangan produk perlu 

diperbaiki. 

c. Development  (pengembangan) 

Tahap pengembangan terdapat dua kegiatan yaitu expert appraisal 

dan development testing.Exper appraisal merupakan teknik yang 

digunakan untuk memvalidasi atau menilai kelayakan dari rancangan 

produk.Tahap pengembangan dimaksudkan untuk mengevaluasi 

rancangan produk oleh ahlinya.Selanjutnya development testing 

merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang 

sesungguhnya.Uji coba ini bermaksud untuk mencari data respon, reaksi 

atau komentar dari sasaran pengguna model. 

Pada tahap ini pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan 

cara menguji isi dan kejelasan dari media kepada pakar yang terlibat pada 

saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan untuk 
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revisi agar media pembelajran benar-benar memenuhi kebutuhan dari 

pengguna, serta mengetahui efektivitas dari media pembelajran. 

d. Dissemination (penyebarluasan) 

Thiagarajan membagi tahap disseminationdalam tiga kegiatan yaitu 

validation testing, packaging, diffusion and adoption. Tahap validation 

testing merupakan tahap dimana produk sudah direvisi pada tahap 

pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang 

sesungguhnya. Selanjutnya dilakukan  pengukuran ketercapaian tujuan 

untuk mengetahui efektivitas dari produk yang dikembangkan. 

Kegiatan terakhir dari tahap ini adalah melakukan packaging 

(pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilkukan agar produk 

dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Produk yang dikembangakan 

dikemas, missal pencetakan modul, pencetakan CD pembelajran, dan 

nilai-nilai. Setelah dikemas produk disebarluaskan supaya dapat diserap 

(diffusi) atau dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) oleh orang 

lain. 

2. Teori model pengembangan ADDIE 

Model pengembangan selanjutnya, yaitu ADDIE. Merupakan singkatan 

dari Analysis, Design, Development Or Production, Implementation or 

Delivery And Evaluations. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and 

Carry untuk merancang sistem pembelajaran. Selain itu model ini dapat 

digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti 

model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. 
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Berikut ini diberikan contoh kegiatan yang dilakukan pada setiap 

pengembangan model ADDIE: 

a. Analysis 

Kegiatan utama yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis 

latar belakang atau perlunya pengembangan media pembelajaran dan 

menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan media 

pembelajaran. Setelah menganalisis perlunya pengembangan dilakukan. 

Peniliti juga perlu melakukan analisis pada kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan media pembelajaran.Analisis ini dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan apabila media pembelajran tersebut digunakan. 

b. Design 

Tahap ini merupakan tahap perancangan dari media 

pembelajaran.Kegiatan ini merupakan tahapan sistematik yang dimulai 

dari menetapkan tujuan media pembelajran, merancang materi atau 

kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi dari pembelajaran. Rancangan 

ini bersifat konseptual untuk mendasari proses pengembangan 

berikutnya. 

c. Development  

Tahap development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk. Pada tahap sebelumnya rancangan yang telah disusun 

direalisasikan menjadi produk yang siap diimpelementasikan. 

d. Implementation 
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Rancangan dan produk yang telah selesai direalisasi 

diimplementasikan pada situasi dan kelas yang nyata. Dari implementasi 

yang telah dilakukan akan didapatkan evaluasi awal untuk memberi 

umpan balik pada penerapan media pembelajaran tersebut. 

e. Evaluation  

Tahap evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu formatif dan 

sumatif.Evaluation formatif dilaksankan ketika setelah tatp muka 

sedangkan sumatif dilakukan stelah semua kegiatan pembelajran 

berakhir.Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur kompetensi akhir 

dari mata pelajran pada pengembangan media pembelajaran.Hasil 

evaluasi digunakan untuk member umpan balik kepada pihak pengguna 

media pembelajran.31 

 

E. Pengertian Respon 

Kata respon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat 

diartikan sebagai tanggapan, reaksi atau jawaban, sedangkan menurut kamus 

psikologi adalah proses otot dapat muncul akibat adanya rangsangan atau 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada angket. Respon peserta 

didik bisa diukur menggunakan skala likert positif dan negatif, bisa dikatakan 

bernilai positif jika peserta didik dan guru merasa senang terhadap media 

____________ 
31Endang Mulyantiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan.(Bandung : 

Alfabeta, 2012),h.178-200 
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pembelajaran dan sebaliknya respon negatif jika peserta didik dan guru 

merasa tidak senang terhadap media pembelajaran.32 

Respon adalah reaksi objektif dari pada individu terhadap situasi sebagai 

perangsang, yang wujudnya juga dapat bermacam-macam sekali, seperti 

misalnya,reflex patella,memukul bola, mengambil makanan, menutup pintu, 

dan sebagainya. Titik berat perhatian Watson sebenarnya tidak terletak pada 

analisis tingkah laku menjadi respon-respon muscular dan glandular yang 

sederhana, melainkan pada apa yang dikerjakan oleh individu pada situasi 

tertentu, tujuan psikologi adalah menetapkan data-data dan hukum-hukum 

sedemikian rupa, sehingga kalau kita tahu perangsangnya dapat meramalkan 

respon-respon dan sebaliknya kalau tahu responnya dapat mencari 

perangsang yang menyebabkanya.33 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe respon 

dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Kognitif, adalah respon yang sangat berkaitan erat dengan ilmu 

pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang tentang sesuatu. 

Respon ini ada apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami 

ole khalayak. 

2. Afektif, merupakan respon yang berhubungan dengan menilai 

seseorang,emosi dan sikap terhadap sesuatu. 

____________ 
32 J.P.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Cet.Ke-9, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 432 
33Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan ,(Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada,2011),h. 
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3. Behavioral, merupakan respon yang berhubungan dengan tingkah 

laku nyata meliputi tindakan dan kebiasaan.34 

 

F. Pengertian Kelayakan Media 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) uji kelyakan merupakan 

pengujian terhadap kemampuan kerja, maksud lainnya  dari uji kelayakan 

adalah uji kepatutan.Pengembangan media perlu adanya evaluasi kelayakan 

media digunakan supaya media yang diberikan benar-benar sesuai dengan 

tujuan. Kelayakan media meliputi format media, kualitas media, dan 

kesesuaian konsep, sedangkan kelayakan materi meliputi kesesuaian isi media 

dengan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kelayakan kedua aspek tersebut 

dihasilkan multimedia interaktif yang layak secara teoritik dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Menurut winanto ada beberapa aspek untuk menilai multimedia 

pembelajaran, diantaranya subject matter, auxiliary information, affective 

considerations, interface, navigation, pedagogy, dan robustness sehingga 

media tersebut dikatakan layak digunakan.35Analisis penilaian kelayakan 

media pembelajaran multimedia interaktiif dapat diukur dengan criteria 

____________ 

34 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cet.Ke 3, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004), h.64 

35Winarto, dkk, Teknik Evaluasi Multimedia Pembelajaran,(Yogyakarta: Genius Prima 

Media, 2009), h.74 
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interpretasi skor skala likert, multimedia interaktif akan dikatakan layak 

apabila rata-rata skor perolehan sebanyak ≥ 71.36 

 

 

G. Materi virus 

Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 menerapkan pemahaman tentang 

virus berkaitan tentang ciri, 

replikasi, dan peran virus dalam 

aspek kesehatan masyarakat. 

3.3.1peserta didik mampu menjelaskan 

pengertian virusmelaui media 

dengan tepat 

3.3.2peserta didik mampu menjelaskan 

ciri-ciri virus melaui media dengan 

tepat 

3.3.3 peserta didik mampu menjelaskan 

struktur tubuh virus melaui media 

dengan tepat 

3.3.4 peserta didik mampu menjelaskan 

replikasi virus setelah mengamati 

video pada media   dengan 

tepatdan benar 

3.3.5peserta didik mampu menjelaskan 

peran virus yang menguntungkan 

dan merugikanmelaui media 

dengan tepat 

4.3 menyajikan data tentang ciri, 

replikasi dan peran virus dalam 

aspek kesehatan dalam bentuk 

model/charta, 

4.13.1  peserta didik mampu membuat 

peta konsep tentang ciri, 

replikasi dan peran virus dalam 

kehidupan menyajikan  

model/charta 

4.13.2  peserta didik mampu 

mempresentasikan tentang ciri, 

replikasi dan peran virus dalam 

aspek kesehatan dalam bentuk 

model/charta  

 

____________ 

36
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,(Bandung: Alfabeta,2007), 

h.76 
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1. Peta konsep materi virus37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
37Arif Priadi dan Yanti Herlanti, Biologi Kelas XI, (Jakarta : Yudhistira, 2017), h. 133 
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2. Pengertian virus 

Menurut Matthews (1992), virus adalah satu set dari satu atau lebih 

molekul genom berupa molekul RNA atau DNA, biasanya dibungkus oleh 

selubung pengaman berupa protein selubung (coat protein ) atau 

lipoprotein dan hanya dapat memperbanyak diri dalam sel inang yang 

sesuai dengan memanfaatkan metabolisme, materi, dan energi dari sel 

inang.38 

Ukuran virus sekitar 20-300 milimikron (1 milimikron = 1ˣ10-6 mm), 

jadi ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bakteri yang berukuran 10 

mikron ( 1 mikron = 1ˣ10-3 mm ) karena ukurannya yang kecil, virus hanya 

dapat diamati menggunakan mikroskop electron.39 

 

3. Bentuk virus 

Saat ini telah diketahui bahwa virus memiliki bentuk yang bermacam-

macam, ada yang berbentuk memanjang (batang), oval, bulat dan ada pula 

yang berbentuknya sperti huruf T (virus T). Ciri lain virus yang tidak 

dimiliki makhluk hidup adalah tubuh virus hanya tersusun atas selubung 

atau kapsid yang tersusun ats molekul protein dan bagian ini tersusun atas 

asam nukleat.  

Virus tidak memiliki sitoplasma sperti ada sel, serta tidak memiliki 

organel sehingga virus tidak melakukan metabolism, karena itu virus tidak 

____________ 

38Hasriadi Mat Akin, Virology Tumbuhan,(Yogyakarta : Kanisius, 2006), h. 21 

39Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006),h.193  
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digolongkan sebagai sel atau organism.Ukuran virus yang sangat kecil tidak 

memungkinkannya untuk memiliki struktur sebagaimana struktur sel. Satu 

unit lengkap virus yangmampu menginfeksi organism hidup disebut 

virion.40 

 

4. Susunan tubuh virus 

a. Kapsid  

Kapsid merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun 

atas protein. Kapsid terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu 

sama lain dengan ikatan nonkovalen. Fungsi kapsid adalah untuk 

member bentuk virus, sebagai pelindung virus dari kondisi 

lingkunganyang dapat merugikan dirinya, mempermudah proses 

penempelan pada proses penembusan ke dalam sel.41 

Kapsid dapat berbentuk betang ( lebih tepatnya heliks),polyhedral, 

atau bentuk yang lebih kompleks tergantung pada tipe virus tersebut. 

Kapsid terbentuk dari banyak subunit (kapsomer), namun jumlah jenis 

proteinnya biasanya sedikit.Virus mozaik tembakau misalnya, memiliki 

kapsid batang yang kaku yang terbuat dari seribu molekul tetapi dari 

satu jenis protein saja.42 

 

____________ 

40 Koes Irianto, Mikrobiologi,…, h. 191-192 

41Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum,( Malang : UMM Press, 2007 ), h. 228-229 

42 Neil A Campbell ,ddk, Biologi , ( Jakarta : Erlangga , 2002 ), h. 342 
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b. Isi  

Terdapat di sebelah dalam kapsid berupa materi genetic, yaitu suatu 

molekul pembawa sifat keturunan.Materi genetik ini berupa ARN atau 

AND. Virus berbeda dengan organisme lainnya, karena virus hanya 

memilki satu asam nukleat. Ada yang memiliki meteri genetic ARN saja 

dan ada yang hanya AND saja. Asam nukleat sering kali bergabung 

dengan protein sehingga disebut nucleoprotein.43 

 

c. Kepala dan Ekor  

Ekor virus berfungsi melekatkan tubuh pada inang.Struktur virus ada 

2 macam yaitu virus telanjang dan virus terselubung.Virus telanjang 

terdiri dari 15 kelompok yaitu piconavirus, reovirus, adenovirus, 

papovavirus, dan parvovirus. Sedang virus lain di luar dari kapsid 

terdapat selubung luar (envelope) yang terdiri dari protein dan lipid.44

 

Gambar 2.1Susunan Tubuh Virus 45 

____________ 

43Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum,…, h. 229 

44Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum,( Malang : UMM Press, 2007 ), h. 229 

45Mades  Fifendy, Mikrobiologi, (Depok:KENCANA, 2017), h. 32 
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Tubuh virus misalnya bekteriofag T4 (virus penginfeksi bakteri) 

merupakan virus yang paling kompleks, terdiri atas kepala dan ekor 

dengan serabut ekor yang dapat mengenal dan menancap pada dinding 

sel inangnya. Kepala memiliki bentuk bersegi delapan yang di dalamnya 

mengandung inti virus dan dikenal sebagai kepala virus. 

Selubung memanjang (tubus) yang muncul dari kepala virus disebut 

ekor virus.Pada ujungnya di tumbuhi serabut-serabut ekor.Ujung serabut 

ekor merupakan penerima rangsang (reseptor).Ekor berfungsi sebagai 

alat penginfeksi.46 

 

d. Cara Hidup Virus  

Virus bersifat sebagai parasit obligat, jadi dia tidak dapat hidup di 

alam secara bebas, tetapi harus berada di dalam makhluk hidup lain. 

Apabila hidup di dalam makhluk hidup maka virus akan berkembang 

biak, misalnya di dalam sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan tingakt 

tinggi. Dasar inilah yang digunakan untuk membedakan jenis- jenis 

virus.Jenis virus ada tiga, yaitu virus bakteri, virus hewan, dan virus 

tumbuhan. 

Virus hewan terdapat asam nukleat DNA dan RNA, sedangkan virus 

tumbuhan berisi RNA, pada DNA umumnya berantai ganda terpilih 

contoh virus ini antara lain virus influenza, virus herpes, virus alat 

kelamin, virus belek dan virus ang yang menyebabkan kanker.  

____________ 

46Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 192 



32 

 

 

 

DNA yang berantai tunggal contohnya virus yang berhubungan 

dengan cacar, untuk virus RNA baik yang berantai ganda atau tunggal 

semuanya tidak terpilin, contoh virus RNA antara lain TMV (Tobacco 

Mozaic Virus) virus polio, virus HIV.47 

e. Reproduksi Virus 

Virus tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat bermetabolisme, 

maka virus tidak dapat melakukan reproduksi sendiri. Untuk berkembang 

biak virus harus menginfeksi sel inang. Inang virus berupa makhluk 

hidup lain yaitu bakteri, sel tumbuhan. Maupun sel hewan. Virus akan 

“memerintahkan” sel inang untuk mebentuk virus-virus baru.  

Tahap-tahap yang dilakukan dalam reproduksi virus adalah adsorpsi 

(fase penempelan), virus pada sel inang, injeksi (fase memasukkan asam 

inti), sistensi (fase pembentukan), perakitan dan lisis (fase pemecahan sel 

inang). Berdasarkan tahapan-tahapan itu daur hidup virus dapat 

dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik.48 

1) Daur litik 

a) Fase adsorpsi merupakan tahap penempelan (attachment) virus 

pada dinding sel inang. Virus menempelkan sisi temple atau 

reseptor site ke dinding sel bakteri. Fase adsorpsi ditandai dengan 

melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus menempel 

____________ 

47 Idun Kistinah dan Ending Sri Lestari, Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Untuk 

SMA/MA Kelas X, ( Surakarta : CV Putra Nugraha, 2007), h. 66 

48 Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 198 
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hanya pada tempat-tempat khusus, yakni pada permukaan dinding 

sel bakteri yang memiliki protein virus sangat khas, mirip kunci 

dan gembok. Virus dapat menempel pada sel- sel tertentu yang 

diinginkan karena memiliki reseptor pada ujung-ujung serabut 

ekor, setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisozim 

(enzim penghancur) sehingga terbentuk lubang pada dinding 

bakteri atau sel inang.49 

b) Fase injeksi, setelah reseptor site bagian ini kemudian 

mengeluarkan enzim untuk membuka dinding sel bakteri. 

Molekul asam nukleat (ARN dan AND ) virus bergerak ke luar 

melalui dinding sel yang terbuka tersebut, proses penyusupan 

pada virus telanjang terjadi dengan cara agositosis virion 

(viropexis), sedangkan pada virus berselubung dapat terjadi 

dengan cara fusi yang diikuti masuknya nukleokapsid ke 

sitoplasma. Setelah terbentuk lubang, kapsid virus berkontraksi 

untuk memompa asam nukleatnya (DNA atau RNA ) masuk ke 

dalam sel. Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri, jika 

telah kosong kapsid terlepas dan tidak berfungsi lagi.50 

c) Fase sintesis, virus tidak memiliki “mesin” biosintetik sendiri 

sehingga virus menggunakan mesin biosintetik inang (misalnya 

bakteri) untuk melakukan kehidupannya. Karena itu, pengendali 

____________ 

49Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum,( Malang : UMM Press, 2007 ), h. 231-232 

50Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 199 
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mesin biosintetik enzim penghancur. Enzim penghancur 

akanmenghancurkan DNA bakteri, tapi tidak menghancurkan 

DNA virus. Dengan demikian, bakteri tidak mampu 

mengendalikan mesin biosintetiknya sendiri.51 

d) Fase perakitan, kapsid yang disintesis mula-mula terpisah antara 

bagian kepala,ekor,dan serabut ekor. Bagian-bagian  kapsid itu 

kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang untuh kemudian 

DNA virus masuk di dalamnya dan terbentuklah tubuh virus 

yang utuh.52 

 

Gambar 2.2Perakitan Virus53 

e) Fase litik. Ketika perakitan virus selesai, virus telah memproduksi 

enzim lisozim lagi, yakni enzim yang akan menghancurkan 

dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri hancur dan bakteri 

mengalami lisis (pecah), dan virus-virus baru akan keluar untuk 

____________ 

51Koes Irianto, Mikrobiologi,…, h. 200 

52Koes Irianto, Mikrobiologi, …, h. 200 

53Mades  Fifendy, Mikrobiologi, (Depok:KENCANA, 2017), h. 33 
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mencari inang yang lain. Fase ini merupakan fase lisisnya sel 

bakteri namun bagi virus merupakan fase penghamburan virus.54 

 

 

Gambar 2.3Ilustrasi Daur Litik55 

2) Daur lisogenik 

Berlawanan dengan daur litik yang membunuh sel inang, daur 

lisogenik mereplikasi virus tanpa menghancurkan inang. Virus yang 

dapat melakukan kedua cara bereproduksi di dalam suatu bakteri 

disebut virus temparat.56 

Daur ini diawali dengan fase adsorpsi dan fase injeksi seperti 

pada daur litik.Setelah itu virus masuk ke fase penggabungan, 

____________ 

54Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 2000  

55Mades  Fifendy, Mikrobiologi, (Depok:KENCANA, 2017), h. 33 

56 Neil A Campbell dkk, biologi,(Jakarta : erlangga, 2002), h. 413 
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dilanjutkan fase pembelahan, fase sintesis, fase perakitan dan fase 

litik. 

1. Fase adsorpsi, sama dengan yang terjadi pada fase litik. 

2. Fase injeksi, sama dengan yang terjadi pada fase litik. 

3. Fase penggabungan, ketika memasuki fase injeksi, DNA virus 

masuk ke dalam tubuh bakteri. Selanjutnya DNA virus masuk ke 

dalam DNA bakteri atau melakukan peggabungan. DNA bakteri 

berbentuk silinder, yakni seperti kalung yang tidak berujung dan 

pangkal, DNA tersebut berupa benang ganda yang berpilin.Mula-

mula DNA bakteri putus, kemudian DNA virus menggabungkan 

diri di antara benang yang putus tersebut, dan akhirnya terbentuk 

DNA sirkuler baru yang telah dilapisi DNA virus, sehingga dapat 

dikatakan bahwa di dalam DNA bakteri mengandung materi 

genetik virus.57 

4. Fase pembelahan, DNA virus tidak aktif dalam keadaan 

tersambung dikenal sebagai profag. Karena DNA virus menjadi 

satu dengan DNA bakteri maka jika DNA bakteri melakukan 

replikasi.Maka terbentuklah dua sel bakteri sebagai hasil 

pembelahan dan di dalam setiap sel anak bakteri terkandung profag 

yang identik.Demikian seterusnya hingga prose pembelahan bakteri 

berlangsung berulang kali sehingga setiap sel bakteri yang 

____________ 

57Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 200 
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terbentuk di dalamnya terkandung profag.Dengan demikian, jumlah 

profag mengikuti jumlah sel bakteri yang ditumpanginya.58 

5. Fase sintesis, apabila adanya radiasi atau pengaruh zat kimia 

tertentu, profag tiba-tiba aktif profag tersebut memisahkan diri dari 

DNA bakteri. DNA virus mereplikasi diri berulangkali dengan 

jalan megkopi diri membentuk DNA virus dalam jumlah banyak. 

Selanjutnya DNA virus tersebut melakukan sintesis protein virus 

yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom bakteri 

dan enzim- enzim bakteri. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya 

itu disintesis DNA virus dan protein yang akan dijadikan kapsid 

virus, dalam kendali DNA virus.59 

6. Fase perakitan, fase perakitan adalah fase dimana virus akan 

membentuk tubuh mereka. Kapsid-kapsid dirakit menjadi kapsid 

virus yang utuh, yang berfungsi sebagai selubung virus.Kapsid 

virus yang berbentuk mencapai 100-200 kapsid baru. Kemudian 

kapsid yang telah terbentuk akan diisi dengan asam nukleat (DNA 

atau RNA) yang telah tereplikasi. Setelah proses ini, maka 

terbentuklah virus baru yang telah sempurna. 

7. Fase litik, setelah terbentuk virus-virus baru terjadilah lisis sel 

bakteri. Virus-virus yang terbentuk berhamburan keluar sel bakteri 

guna menyerang bakteri baru.Virus-virus ini dibebaskan dari sel 

____________ 

58Koes Irianto, Mikrobiologi,…, h. 201 

59Koes Irianto, Mikrobiologi, ( Bandung : Yrama Widya, 2006), h. 201 
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inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim 

yang digunakan untuk menghancurkan sel inang, dalam daur 

selanjutnya virus dapat mengalami daur litik atau lisogenik.60 

 

Gambar 2.4 Siklus Lisik Dan Lisogenik Virus61 

6. Penularan Virus 

Virus tidak dapat menyusun enzim oleh karena itu metabolism dan 

reproduksi hanya dapat terjadi dalam sel- sel inang yang hidup. Virus akan 

tetap hidup pada suatu dsel sampai mati atau bertahan dan tersebar 

mengikuti pembelahan sel yang ditumpanginya.virus tumbuhan dapat 

menular pada menular pada tumbuhan lainnya umumnya melalui 

perantaraan yang menusuk atau mengigit,  

Penularan juga dapat terjadi lewat sistem tempel atau okulasi, sistem 

sambung atau kopulasi lewat tumbuhan parasit seprti tali putri dan kadang- 

kadang bisa juga lewat biji, gejala-gejala daun yang terserang virus dimulai 

____________ 

60Koes Irianto, Mikrobiologi, …., h. 201 

61Mades  Fifendy, Mikrobiologi, (Depok:KENCANA, 2017), h. 34 
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dengan memutihnya tulang–tulang daun, timbulnya Bundara-bundara 

menguning, klorosis sampai terjadinya kematian sel-sel jaringan. Kerdil dan 

kematian daun yang masih sangat muda serta timbulnya bengkak pada akar 

atau batang merupakan gejala serangan virus.62 

Virus hewan dan manusia dapat menular dari hewan atau manusia yang 

satu kepada hewan atau manusia yang lain karena kontak yang sangat dekat, 

juga lewat gigitan serangga, tikus, anjing. Virus yang menyebabkan 

penyakit kuning, demam berdarah, demam dengan termasuk dalam 

kelompok arbovirus penularannya dengan perantara nyamuk aedes aegypti. 

Virus penyebab penyakit cacar termasuk dalam kelompok poxvirus 

penularannya melalui percikan bersin seorang penderita atau lewat debu 

yang mengandung serbuk kerak-kerak dari luka.Infeksi pada hati (hepatitis) 

disebabkan oleh virus dari berbagai kelompok, penukaran terjadi melalui 

kontak jasmani dan dapat juga melalui tranfusi darah.63 

7. Peranan Virus dalam Kehidupan Manusia 

a. Virus yang menguntungkan  

Daur hidup virus pada fase lisogenik tejadi penggabungan materi 

genetic virus dan bakteri, sehingga virus akan mengandung gen bakteri. 

DNA merupakan materi genetik yang membawa sifat suatu makhluk 

hidup. Apabila DNA berubah, maka sifatnya juga akan berubah. 

Dengan demikian virus yang menginfeksi bakteri pertama akan 

____________ 

62 Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum, ( Malang :UMM Press, 2007),h.250 

63 Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum,…, h. 250-251 
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memiliki sifat yang bersifat pada bakteri pertama sekaligus dari bakteri 

yang kedua, demikian seterusnya. Peristiwa itu dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  

1. Pembuatan antitoksin 

2. Untuk melemahkan bakteri 

3. Untuk memproduksi vaksin 

b. Virus yang merugikan 

1. Influenza, beberapa gejala penyakit flu, antara lain sakit 

kepala, batuk, demam, hidung tersumbat, dan terkadang selera 

makan hilang. Apabila segera diobati, penyakit ini akan segera 

hilang, akan tetapi seseorang bisa terserang penyakit itu 

kembali. Jadi, penyakit influenza  tidak menimbulkan 

kekebalan pada tubuh. Penyakit tersebut dapat dicegah dengan 

meningkatkan daya tahan tubuh, anatara lain dengan makan 

makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, 

serta menjaga kebersihan badan dan lingkungan.64 

2. Virus flu burung, gejala flu burung pada manusia mirip dengan 

gejala flu biasa, hanya kenaikan suhu tubuh relatif lebih tinggi 

disbanding flu biasa, tubuh panas, sakit tenggorokan, keluar 

lender bening dari hidung, sesak napas, dan batuk.65 

____________ 

64Idun Kistinah Dan Ending Sri Lestari, Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Untuk 

SMA/MA Kelas X,(Surakarta : CV Putra Nugraha,2007),h. 78 

65Idun Kistinah Dan Ending Sri Lestari, Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Untuk 

SMA/MA Kelas X,(Surakarta : CV Putra Nugraha,2007),h. 78 
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3. Mata memerah (belek), gejala penyakit ini antara lain mata 

meradang, bengkak pada kelopak mata, gatal, rasa terbakar, 

dan berwarna merah serta banyak mengeluarkan air mata dan 

kotoran. Apabila terserang penyakit ini, segeralah anda ke 

dokter untuk mendapatkan pengobatan. Pengobatan mata 

merah akibat infeksi virus lebih berfokus pada mengurangi 

gejala. Virus itu sendiri akan hilang setelah beberapa hari oleh 

daya tahan tubuh.66 

  

____________ 

66 Idun Kistinah Dan Ending Sri Lestari, Makhluk Hidup …. ,h. 78-79 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif, penelitian 

yang bertujuan untuk mengambarkan fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian baik itu perilaku, persepsi,motivasi,tindakan dan lain-lain. Metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah research and development (R&D). Research 

yang artinya penelitian dan development yang artinya pengembangan. 

Penelitian menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari model 

pengembangan 4D, Model 4D merupakan singkatan dari define, design, 

development, and dissemination yang dikembang oleh Thiagarajan. Model 4D 

digunakan untuk menjadi pedoman dalam pengembangan dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif. Model ini 

menggunakan 4 tahap yaitu tahapdefine(pendefinisian), design(perancangan), 

development(pengembangan), and dissemination(penyebaran).67 Bagan alur 

lengkap model pengembangan 4D pada gambar berikut: 

 

 

 

____________ 

67Endang Mulyantiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan.(Bandung : 

Alfabeta, 2012),h.178-200 
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Gambar 2.5Alur Model Pengembangan 4D68 

Penelitian pengembangan ini merupakan penelitian dengan model 

prosedural, yang menunjukkan langkah-langkah dari proses pengembangan 

produk. Pengembangan produk dalam penelitian ini berbentuk media 

pembelajran. Media yang dikembangkan akan dinilaikan kepada ahli media, ahli 

materi, dan siswa sebagai pengguna media pembelajran, sehingga diharapkan 

media pembelajran ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran.69 

B. Tempat dan waktu 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Jangka lokasi sekolah ini 

berada di jalan raya jangka KM 6,5 Desa Jangka Alue U Kecamatan Jangka 

Kabupaten Bireuen, penelitian ini dilakukan pada semester genaptahun ajaran 

2020/2021. 

 

____________ 

68Khaerul Fajri, Pengembangan Buku Ajar Menggunakan Model 4D Dalam Peningkatan 

Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Vol.2, 

No.1 (2017)h.7 

69 Endang Mulyantiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan.(Bandung : 

Alfabeta, 2012),h.178 

Define (Pendefinisian)

Design (Perancangan)

Development (Pengembangan)

Dissemination (penyebaran)
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIPA-1 yang 

berjumlah  31siswa, 2 orang ahli media dosen dari  UIN Ar-Raniry dan 2 orang 

ahli materi, 1 orang guru biologi di SMAN 1 Jangka dan 1 orang dosen prodi 

pendidikan biologi dari UIN Ar- Raniry, sedangkan objek dalam penelitian ini 

adalah angket respon peserta didik dan angket uji kelayakan media. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penggumpulan data merupakan cara peneliti untuk memperoleh data 

dalam penelitian.70Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan lembar validasi ahli. Yang terdiri dari ahli materi, ahli 

media dan lembar angket siswa terhadap media pembelajaran video animasi 

berbasis macromedia flash yang dikembangkan.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh 

data, diantaranya :   

1. Lembar validasi ahli 

a. Lembar validasi untuk ahli media 

Validasi ahli media dilakukan oleh dosen prodi pendidikan biologi 

Uin Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya masukan yang diberikan 

____________ 

70Syahrum Dan Salim, Metodologi Penelitian,…, h.150-151 
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tersebut dapat digunakan sebagai bahan revisi selanjutnya.Validasi yang 

dilakukan menggunakan lembar validasi yang berupa pernyataan-

pernyataan dan berisikan saran dan komentar, serta rekomendasi untuk 

perbaikan dari ahli media. 

b. Lembar validasi untuk ahli materi 

Lembar validasi ini diberikan kepada 2 ahli materi yang akan 

digunakan untuk menilai dan memberi masukan mengenai kelayakan 

materi yang digunakan.71Ahli materi yang dipilih oleh peneliti adalah2 

orang ahli materi, 1 orang guru Biologi di SMAN 1 Jangka dan 1 orang 

Dosen Prodi Pendidikan Biologi dari UIN Ar- Raniry. 

2. Lembar angket respon peserta didik 

Angket merupakan suatu daftar atau pertanyaan tentang topik tertentu yang 

diberikan kepada subjek, baik secara individual atau kelompok untuk 

mendapatkan informasi tertentu.Angket yang dimaksud adalah angket 

tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih. 

Bentuk angketnya berupa sekala bertingkat ( ratingscale), yaitu sebuah 

pertanyaan diikuti kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan.72Adapun indikator respon peserta didik mencakup ketertarikan 

media, kesesuain materi, materi, ejaan dan gaya bahasa.  

____________ 

71Nita Yuliana, “ Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash Pada 

Pokok Materi Pythagoras di Kelas VIII SMP Jurnal Pendidikan”, Vol.1, No.2,(2018),h.36 

72 Tukiran Taniredja dan Hidayat Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah 

Pengantar),(Bandung: Alfabeta,2009),h.44 
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Angket yang digunakan adalah angket respon peserta didik terhadap media 

pembelajaran yang dikembangkan meggunakan skala likert. Teknik skala 

likert adalah skala yang memberikan suatu nilai alternatif yang terdiri dari 

lima kategori. Pemberian positif kategorinya yaitu sangat setuju (5),setuju (4), 

kurang setuju (3), tidaksetuju (2) dan tidak sangat setuju (1). Penelitian dapat 

memodifikasi skala tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam proses 

pengumpulan datanya.73 Penelitian ini memodifikasi skala tersebut menjadi 

empat kategori yaitu sangat setuju(4), setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak 

setuju (1).  

Angket ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana tanggapan 

peserta didik terhadap media animasi berbasis macromedia flash materi virus 

sebagai media pembelajaran. Angket ini menggunakan skala likert pernyataan 

pada angket peserta didik sebanyak 10 item. 

 

F. Analisis Data 

Setelah tahap pengumpulan data dilakukan akan dilanjutkan dengan analisis 

data. Data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan rumus-rumus 

yang sudah ditetapkan untuk disederhanakan dan dikelompokkan, sehingga 

menjadi bentuk yang mudah dibaca, analisis data memiliki dua tujuan utama yaitu 

untuk meringkas dan menggambarkan data yang telah diperoleh.74 

 

____________ 
73 Syahrum Dan Salim, Metodologi Penelitian,…, h.150-151 

74Ulber Silalhi, Metode Penelitian Social,(Bandung: Reika Aditama,2012), h. 331 
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1. Analisis data pengembangan media  

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data hasil pengembangan 

yaitu analisis data deskriptif kuantitatif yang berbentuk angka.Tahap awal 

penelitian pengembangan dilakukan dengan pengumpulan referensi 

mengenai materi virus, tahap selanjutnya menyusun pengembangan media 

dan instrument penelitian, tahap terakhir adalah penilaian.Media ini 

divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Hasil analisis deskriptif 

kuantitatif ini digunakan untuk menentukan tingkat kelayakan media 

pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash pada materi virus di 

SMAN 1 Jangka.75 

2. Lembar validasi ahli 

Hasil validasi dari ahli akan digunakan sebagai skor untuk menguji 

kelayakan media dan materi yang di kembangkan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑥𝑖 =
∑ 𝑆

∑ 𝑚𝑎𝑥
× 100 

Keterangan: 

Xi  = nilai kelayakan tiap angket 

∑s  = jumlah skor 

∑max = skor maksimal.76 

  

____________ 

75 Anis Malikhah, “ Pengembangan Media Berbasis Macromedia Flash 8 Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV Di MI Mambaul 

Hudabanjarsari Ngajum Malang”, Jurnal Media Pembelajran, Vol.IX , No.1, (2014),h.65 

76Almira Eka Damayanti, dkk., “Kelayakan Media Pembelajaran Fisika Berupa Buku 

Saku Berbasis Android Pada Materi Fluida Statis”, Indonesian Jurnal Of Science And Mathematic 

Education, Vol.1, No.1,(2018),h .65 
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Tabel 3.1kriteria kelayakan77 

Skala persentase kriteria kelayakan 

85% - 100% Sangat layak 

65% - 84% Layak 

45% - 64% Cukup layak 

0% - 44% Tidak layak 

 

3. Angket respon peserta didik 

Respon dari peserta didik terhadap media pembelajaran materi Virus 

dapat diketahui rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹

 𝑁
 × 100 

Keterangan: 

P = Persentase Respon Peserta Didik  

F = jumlah Skor 

N = Skor Maksimal.78 

 

Tabel 3.2kriteria persentase respon peserta didik.79 

Interval kriteria   

85%≤RS Sangat positif 

70≤ RS< 85% Positif 

50%≤ RS<70% Kurang positif 

RS≤ 50% Tidak positif 

 

 

 

 

____________ 

77 Yosi Wulandari Dan Wachid E. Purwanto,”Kelayakan Aspek Materi Dan Media Dalam 

Pengembangan Buku Ajar Sastra Lama”, Jurnal Penelitian Pendidik Bahasa Dan Sastra 

Indonesia, Vol.3, No.2, (2017),h.166 

78 Valentina Nunung Dea Ristanti, dkk.,”Respn Siswa Terhadap Modul Pembelajaran 

Berbasis Savi(Somatic,Auditory,Visualitation, Intellegency) Pada Materi Ekosistem Dd Sman 1 

Papar”, Jurnal Biologi Dan Pembelajarannya, Vol.6, No.1,(2019),h.37 

79 Valentina Nunung Dea Ristanti, dkk.,”Respn Siswa Terhadap Modul Pembelajaran 

Berbasis Savi(Somatic,Auditory,Visualitation, Intellegency),…,h.37 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis 

Macromedia Flash 

 

Penilaian kevalidan media animasi macromedia flash dilakukan oleh 

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Biologi UIN AR-

Raniry. Media animasi Macromedia Flashyang telah didesain oleh peneliti dan 

divalidasi oleh pakar bertujuan untuk memudahkan siswa, pakar yang dimaksud 

disini adalah 2 orang ahli media Dosen dari  UIN Ar-Raniry dan 2 orang Ahli 

Materi, 1 Orang Guru Biologi di SMAN 1 Jangka dan 1 Orang Dosen Prodi 

Pendidikan Biologi dari UIN Ar- Raniry, dalam memahami materi pembelajaran, 

menanamkan siswa sifat berpikir dan belajar secara mandiri. 

 Desain produk yang telah divalidasi melalui diskusi dengan pakar ahli, 

maka akan dapat diketahui kelemahannya, kelemahan tersebut selanjutnya dicoba 

untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4-D 

(Four D-Models) yang memiliki 4 tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan 

Define (pendefinisian), Design (perancangan), Development  (pengembangan), 

dan Dissemination(penyebaran). Berikut adalah penjelasan data hasil 

pengembangan media untuk masing-masing tahapan: 
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1. Tahapan define (pendefinisian) 

Tahap pendefinisian ini mencakup fakta dan serangkain kebutuhan dalam 

Pembelajaran Biologi di SMAN 1 Jangka.Dalam tahap define (pendefinisian) 

dari penelitian pengembangan ini yaitu menemukan dan menetapkan masalah 

dasar yang dihadapi dalam pembelajaran biologi di SMA, dalam hal ini 

permasalahan yang ada di lapangan sehingga dibutuhkan solusi yang sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini peneliti melakukan 

observasi di sekolah untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sekolah 

yang dijadikan penelitian yaitu SMAN 1 Jangka di kelas x Mipa 1 ketika 

Pembelajaran Biologi. 

2. Tahap design(perancangan) 

Tahap ini merupakan tahap merancang awal yang akan digunakan dalam 

pembelajaran materi Virus. Pada tahap ini peneliti merancang dengan memilih 

indikator materi yang akan dibahas, mencari gambar-gambar yang sesuai 

materi,tata letak menu, dan kemudian memasukkan materi, gambar, video, dan 

juga soal-soal ke dalam media sehingga media siap untuk dikembang. 

3. Tahapdevelopment (pengembangan) 

Tujuan tahap pengembangan ini adalah menghasilkan bentuk akhir media 

pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan komentar, saran, dan 

penilaian dosen ahli, guru Biologi dan yang telah di uji cobapada peserta didik 

SMAN 1 Jangka kelas x Mipa1. 
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Revisi tahap pertama dilakukan perbaikan pada tampilan awal slide menu 

utama yang disesuaikan dengan turunan indikator.Adapun perbedaan Macromedia 

Flash sebelum dan sesudah revisi dapat dilihat pada Gambar  4.1dibawah: 

 

Gambar 4.1Tampilan Awal(a) Tampilan Awal Sebelum Revisi, 

(b) Tampilan Awal Sesudah Revisi 

 

Revisi kedua dilakukan perbaikan pada menu materi agar lebih menyusun 

seperti yang telah diturunkan di indikator berikut perbedaan yang sebelum dan 

sesudah revisi dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah : 

 

Gambar 4.2 Tampilan Menu Materi (a) Tampilan Menu Materi 

Sebelum Revisi, (b) Tampilan Menu Materi Sesudah 

Revisi 
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Revisi tahap ketiga dilakukan perbaikan pada tampilan evaluasi untuk 

lebih memantapkan dalam pendalaman materi yang semula berjumlah 10 butir 

soal menjadi 20 butir soal dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah:  

 
Gambar 4.3 Tampilan Evaluasi (a) Tampilan Evaluasi Sebelum Revisi,  

  (b)Tampilan Evaluasi Sesudah Revisi 

 

Menu LKPD adalah halaman yang didalamnya terdapat lembar kerja 

peserta didik berupa soal-soal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman 

peserta didik terhadap materi virus dapat dilihat pada gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Tampilan akhir LKPD 
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2. Kelayakan Media Pembelajaran  Video Animasi Berbasis Macromedia 

Flash 

 

a. Hasil Validitas Media  

Validasi media video animasi berbasis macromedia flash ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kelayakan media video animasi berbasis macromedia flash 

yang telah dibuat, validasi dilakukan oleh dua validator. Berdasarkan hasil 

validasi maka di peroleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Hasil Validasi Ahli Media 

No 
Aspek yang Dinilai  V1 V2 

Total 

Skor  

Skor 

Maks  

Xi 

(%) 
Kriteria  

1 AspekTampilan  28 24 52 32 81,3 Layak 

2 Aspek Bahasa 11 9 20 12 83,3 Layak 

3 Aspek Suara  12 11 23 13 88,5 

Sangat 

Layak  

Total Keseluruhan  51 44 95 56 253,0 

 Rata-Rata  17,0 14,7 31,7 18,7 84,3 Layak 

 

Data Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil keseluruhan aspek yang 

diperoleh berdasarkan kedua ahli validator sebesar84,3%kategori layaksedangkan 

kelayakan pada aspek  tampilan diperoleh nilai sebanyak 81,3% kategori layak, 

aspek bahasa sebanyak 83,3% pada kategori layak dan aspek suara yang diperoleh 

sebanyak 88,5% kategori sangat layak validasi yang dilakukan oleh Dosen 

Pendidikan Biologi di Uin Ar-Raniry Banda Aceh.Adapun masukan yang 

diperoleh diantaranya pada tampilan dan background dibuat lebih menarik, 

sehingga terkesan nyata. Namun, keseluruhan media ini sudah baik dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen. 



54 

 

 

 

Hasil persentase kelayakan media pembelajaran video animasi berbasis 

macromedia flashpada materi virus berdasarkan tiap-tiap aspek dapat dilihat 

berdasarkan Gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Grafik Persentase Kelayakan Media 

Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 

dari kedua ahli validator berdasarkan aspek media diantaranya, kelayakan aspek 

tampilan diperoleh nilai sebanyak 81,3%, kelayakan aspek bahasa sebanyak 

83,3% dan kelayakan aspek suara yang diperoleh sebanyak 88,5%. 

 

b. Hasil Validitas Materi  

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengetahui mutu isi dan penyajian 

dari produk yang dikembangkan.Lembar validasi tersebut diisi oleh 1 ahli materi 

bidang studi pendidikan biologi di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen dan 1 

orang dosen pendidikan biologi Uin Ar-Raniry. Hasil validasi tahap 1 yang telah 

diisi oleh ahli materi disajikan pada Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 Data Hasil Validasi Ahli Meteri  

No Aspekyang Dinilai  V1 V2 
Total 

Skor  

Skor 

Maks  

Xi 

(%) 
Kriteria  

1 Kurikulum  8 11 19 12 79 Layak  

2 Penyajian  13 14 27 20 68 Layak 

3 Kontektual 5 8 13 8 81 Layak 

4 Bahasa 5 8 13 8 81 Layak  

Total Keseluruhan  31 41 72 48 309 

 Rata-Rata  8 10 18 12 77  Layak 

 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan yang 

diperoleh berdasarkan kedua ahli validator sebanyak 77% dengan kriteria layak. 

Hasil validasi pertama dengan perolehan nilai sebanyak  31 dengan presentase 

65% dengan kategori layak tanpa meninggalkan komentar apapun. Hasil validasi 

kedua dengan perolehan nilai sebanyak 41 dengan persentase 85% dengan 

kategori sangat layak tanpa meninggalkan komentar apapun. Hasil persentase 

kelayakan materi pada tiap-tiap aspek berdasarkan kedua ahli validator dapat 

dilihat pada gambar 4.6 berikut. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Persentase Kelayakan Materi 
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Data Gambar 4.6 diatas menunjukkan bahwa hasil kelayakan materi yang 

diperoleh dari kedua ahli validator sudah layak untuk digunakan bagi proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Jangka. Kelayakan aspek kurikulum diperoleh 

nilai sebanyak 79%, kelayakan penyajian sebanyak 68%, kelayakan aspek 

kontektual yang diperoleh sebanyak 81% dan kelayakan aspek bahasa yang 

diperoleh sebanyak 81%. 

3. Hasil Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran  Video Animasi 

Berbasis Macromedia Flash 

Adapun aspek respon yang digunakan meliputi 3 aspek yaitu kognitif atau 

disebut juga dengan komponen konseptual, aspek afektif atau komponen 

emosional terhadap objek dan aspek konatif atau respon yang berhubungan 

dengan tindakan atau perbuatan. Hasil respon siswa mengenai kelayakan 

Macromedia Flashdapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:  

Tabel 4.3 Hasil Angket Respon Siswa 

No 
Aspek yang 

dinilai 

Skor 
 

Skor 

Total 

Skor 

Maks 

P 

(%) 
Kriteria 

SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

 
1 mudah dipahami 10 13 3 0 0 111 130 85 

Sangat 

Positif  

2 
Tampilan warna 

menarik 
6 14 6 0 0 104 130 80 Positif 

 

3 

Tampilan video 

mengusai materi 

virus 

8 16 2 0 0 110 130 85 
Sangat 

Positif  

4 

Video animasi 

berbasis 

macromediaflash 

mudah 

9 15 2 0 0 111 130 85 
Sangat 

Positif  

5 

Video 

memeberikan 

motivasi 

9 13 4 0 0 109 130 84 Positif 
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6 
Desain Video 

menarik 
11 12 2 1 0 111 130 85 

Sangat 

Positif  

7 

Bentuk, model 

dan ukuran 

mudah 

7 13 4 2 0 103 130 79 Positif 
 

8 
Bahasa mudah di 

pahami 
11 14 1 0 0 114 130 88 

Sangat 

Positif  

9 Penyajian 9 14 3 0 0 110 130 85 
Sangat 

Positif  

10 
berfikir aktif dan 

kreatif 
9 13 3 1 0 108 130 83 Positif 

 

Total Keseluruhan 89 137 30 4 0 1091 1300 84 Positif 
 

Berdasarkan Tabel diatas data yang diperoleh dari uji coba pada peserta 

didik, hasil analisis data dengan 10 pernyataan yang diisi oleh 26 peserta didik 

dimana jumlah yang memilih kriteria “ sangat setuju 89 frekuensinya, jumlah 

frekuensi setuju 137, selanjutnya jumlah frekuensi kurang setuju 30, dan tidak 

setuju frekuensinya 4. Sehingga, didapatkanhasil kriteria terhadap uji coba pada 

peserta didik dengan presentase 84%  didapatkan hasil kriteria positif, sehingga 

secara keseluruhan media pembelajaran video animasi macromedia flash sudah 

dapat digunakan. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk berupa media animasi berbasis macromedia flash dan 

mengetahui kelayakan produk tersebut serta melihat respon siswa terhadap media 

animasi macromedia flash yang telah di buat. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4-D  

(Four D-Models) yang memiliki 4 tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan 

Define (pendefinisian), Design (perancangan), Development(pengembangan), dan 



58 

 

 

 

Dissemination(penyebaran). TahapanDefine (pendefinisian) ini mencakup fakta 

dan serangkaian kebutuhan dalam pembelajaran biologi di SMAN 1 Jangka. 

Dalam tahap ini penelitian pengembangan ini yaitu menemukan dan menetapkan 

masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran Biologi di SMA, dalam hal ini 

permasalahanyang ada di lapangan sehingga dibutuhkan solusi yang sesuai 

dengan permaslahan yang dihadapi. 

 Tahap ini peneliti observasi di sekolah untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan, sekolah yang dijadikan penelitian yaitu SMAN 1 Jangka di kelas x 

Mipa 1 ketika pembelajaran Biologi. Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen diketahui bahwa kebanyakan 

siswa kelas X SMAN 1 Jangka sulit untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran 

biologi yang diberikan oleh guru.Hal ini dikarenakan selama pembelajaran masa 

Covid-19 ini, guru hanya mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas 

berpedoman pada buku paket. Guru hanya mengintruksikan siswa untuk 

menyelesaikan tugas berdasarkan halaman buku yang sudah difoto dan dikirim 

oleh guru melalui Grup WhatsApp.  

Solusi terhadap permasalahan ini adalah pengembangan media yang 

bervariasi terhadap pembelajaran di SMAN 1 Jangka yaitu dengan penggunaan 

media video animasi berbasis macromedia flash. Media video animasi berbasis 

macromedia flash merupakan salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, 

media pembelajaran ini dapat membangkitkan minat siswa belajar konsep dan 

siswa dapat memahami materi pelajaran yang disampaikan.Upaya memperbaiki 

pembelajaran Biologi khususnya pada materi virus, maka dalam hal ini  
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mengembangkan sebuah media pembelajaran video animasi berbasis macromedia 

flash. Alasan memilih video animasi berbasis macromedia flashyaitu dengan 

menggunakan media tersebut dapat mempermudah peserta didik dalam 

mempelajari macam-macam gaya dengan lebih jelas yang dilengkapi dengan 

adanya gambar-gambar yang dapat menambah pemahaman dan mampu menarik 

perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang disajikan guru 

sehingga mampu termotivasi untuk belajar dengan konsentrasi yang baik, serta 

menjadikan pembelajaran yang aktif.  

Hal ini pun sejalan dengan pendapat Erwin dan Yarmis  yang menyatakan 

bahwa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif sebagai media belajar 

siswa dirasa tepat karena multimedia mampu menyajikan materi-materi belajar 

yang lebih jelas, sehingga siswa dapat menerima materi dengan lebih baik. 

Perlunya membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dalam proses 

pembelajaran merupakan salah satu pekerjaan penting seorang pendidik, 

bagaimana mencari solusi untuk membuat keterbatasan-keterbatasan dalam proses 

pembelajaran tersebut, dan salah satu solusi yang dapat dipilih adalah penggunaan 

media pembelajaran karena dengan adanya media pembelajaran yang berupa 

multimedia pembelajaran interaktif pembelajaran akan lebih bermakna80. 

Tahap selanjutnya tahapan merancang awal yang akan digunakan dalam 

pembelajaran materi Virus. Pada tahap ini peneliti merancang dengan memilih 

indikator materi yang akan dibahas, mencari gambar-gambar yang sesuai 

____________ 

80Erwin, V.A., & Yarmis, Y. Multimedia Interaktif Bermuatan Permainan Edukatif di 

Kelas V Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, Vol.3, No.2,(2019), h. 901–908. 
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materi,tata letak menu, dan kemudia memasukkan materi, gambar, video, dan juga 

soal-soal ke dalam media sehingga media siap untuk dikembang.  

Tahapan selanjutnya tahap pengembangan ini adalah menghasilkan bentuk 

akhir media pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan komentar, saran, dan 

penilaian dosen ahli, guru biologi dan yang telah di uji cobapada peserta didik 

SMAN 1 Jangka kelas xmipa1. Uji coba penelitian dilakukan dengan cara 

mengirimkan produk media pembelajaran ke grup yang sudah dibuat. Selanjutnya 

untuk mengukur respon peserta didik peneliti membagikanlink google from 

angket respon yang berisi 10 topik pertanyaan yang jawabannya telah disediakan 

sehingga siswa tinggal memilih jawaban yang diingkan, adapun pernyataan yang 

dimuat berkaitan dengan produk yang dikembangkan. 

Validasi ini dilakukan untuk melihat kelayakan media pembelajaran video 

animasi berbasis macromedia flash pada materi virus di SMAN 1 Jangka, validasi 

dilkukan dengan beberapa ahli validator, diantaranya 2 orang ahli materi dan 2 

orang ahli media. Pada lembar validasi terdapat 13-14 item pertanyaan dengan skr 

maksimal 4 adapun komponene yang dinilai pada kelayakn media meliputi 

bahasa, suara dan penampilan. Sedangkan pada kelayakan materi terdapat 4 item 

kurikulum, penyajian, kebahasaan dan kontekstual. 

Hasil analisis pada kelayakan media diperoleh sebanyak 84,3% dengan 

kriteria sangat layak. Data nilai rata-rata keseluruhan kelayakan materi yang 

diperoleh berdasarkan kedua ahli validator sebanyak 77% dengan kriteria layak. 

Hal ini menjukkan hasil kelayakan materi yang diperoleh dari kedua ahli validator 

sudah layak untuk digunakan bagi proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Jangka.  
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Pemilihan jenis huruf yang menarik dalam penyajian materi diharapkan 

dapat membuat siswa lebih mudah untuk mengingat materi yang diajarkan. 

Dengan demikian, aspek tampilan diperoleh nilai sebanyak 81,3% kategori layak, 

dikarenakan dari sisi tampilan siswa lebih menarik dan member peluang kepada 

siswa berkreativitas langsung. Seperti pendapat Dwi Arum Anggraeni menyatakan 

media pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash  memberikan 

peluang kepada siswa untuk berkreativitas, memperoleh pengalaman dalam 

belajar sehingga siswa menjadikan mudah dalam belajar81. 

Hasil penelitian pada kelayakan aspek bahasa sebanyak 83,3% pada 

kategori layak, dikarenakan dari sisi bahasa siswa lebih cepat paham, mudah 

dipahami dan mudah dbaca. Seperti pendapat Dian Oktafiani,dkk menyatakan 

bahwa bahasa mudah dipahami siswa, serta penyajian jelas sesuai karakteristik 

siswa, praktis (isi dan tujuan yang jelas, mudah dibaca, tampilan menarik, dan 

dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran), serta efektif (dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa)82. 

Hasil pada kelayakan aspek suara yang diperoleh sebanyak 88,5% kategori 

sangat layak, yang disebabkan suara pada media macromedia flash suaranya  

jelas, mudah dipahami. Seperti pendapat Maryanti, dkk media pembelajaran video 

animasi disajikan sebuah video pembelajaran yang terdiri dari video, teks, 

____________ 

81Dwi Arum Anggraeni, “Penerapan Media Berbasis Macromedia Flash Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Diklat Kearsipan (Kelas XII Administrasi Perkantoran 

SMK Yos Sudarso Rembang)”, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang, 2013, h. 12 

82 Dian Oktafiani, Lukman Nulhakim, Trian Pamungkas Alamsyah, Pengembangan 

Media Pembelajaran IPA Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Adobe Flash Pada Kelas 

IV,Jurnal Mimbar PGSD Undiksha, Vol. 8, No. 3, (2020), h. 527-540 
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maupun suara yang dapat memperjelas dalam penyampaian informasi 

pembelajaran tentang macam-macam gaya dan peserta didik diberikan kebebasan 

dalam menjalankan video pembelajaran tersebut dengan adanya tombol 

pengontrol, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan83.  

Dalam pemilihan media pembelajaran yang baik harus memiliki beberapa 

prinsip, diantaranya (a) Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Apakah tujuan tersebut bersifat kognitif, afektif, psikomotor, (b) 

Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. Artinya pemilihan media 

tertentu bukan didasarkan kepada kesenangan guru melainkan harus menjadi 

bagian integral dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran siswa, (c)Pemilihan media harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, (d) Pemilihan media harus sesuai dengan 

kondisi lingkungan, fasilitas dan waktu yang tersedia untuk kebutuhan 

pembelajaran, (e) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta 

gaya dan kemampuan guru84. 

Fungsi media pembelajaran diantaranya: (1) Memperjelas penyajian pesan 

dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar, (2) Meningkatkan motivasi dan efisiensi penyampaian informasi, (3) 

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi, (4) Menambah 

____________ 

83Maryanti, S., & Kurniawan, D. T. Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi 

Stop Motion Untuk Pembelajaran Biologi Dengan Aplikasi Picpac.Jurnal BIOEDUIN : Program 

Studi Pendidikan Biologi, Vol.8, No.1,(2018), h. 26–33. 

84Wina Sanjaya, Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). 

h.211 
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variasi penyajian materi, (5) Pemilihan media yang tepat akan menimbulkan 

semangat, gairah, dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar, (6) Kemudahan 

materi untuk dicerna dan lebih membekas, sehingga tidak mudah dilupakan siswa. 

(7) Memberikan pengalaman yang lebih kongkrit bagi hal yang mungkin abstrak. 

(8) Meningkatkan keingintahuan (curiousity) siswa, (9) Memberikan stimulus dan 

mendorong respon siswa.85 

Respon peserta didik bisa diukur menggunakan skala likert positif dan 

negatif, bisa dikatakan bernilai positif jika peserta didik dan guru merasa senang 

terhadap media pembelajaran dan sebaliknya respon negatif jika peserta didik dan 

guru merasa tidak senang terhadap media pembelajaran.86 Respon dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu:Kognitif, adalah respon yang sangat berkaitan erat dengan ilmu 

pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang tentang sesuatu. Respon ini 

ada apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.Afektif, 

merupakan respon yang berhubungan dengan menilai seseorang, emosi dan sikap 

terhadap sesuatu. Behavioral, merupakan respon yang berhubungan dengan 

tingkah laku nyata meliputi tindakan dan kebiasaan.87 

Data respon siswa diperoleh dari pengisian angket oleh siswa.Angket 

diberikan dalam bentuk google from dan membagikan linknya kepada siswa untuk 

mengisi. Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon atau tanggapan 

____________ 

85 Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011). h.26 

86 J.P.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Cet.Ke-9, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 432 

87 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Cet.Ke 3, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004), h.64 
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siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media animasi macromedia 

flash pada materi virus. Instrumen angket respon dibuat dalam bentuk pernyataan 

sejumlah 10 dengan pilihan skor yang di sajikan dalam BAB III. Jumlah siswa 

yang menjadi sampel penelitian adalah 31 siswa dan semuanya merupakan 

responden. 

Data yang diperoleh dari uji coba pada peserta didik, hasil analisis data 

dengan 10 pernyataan yang diisi oleh 26 peserta didik dimana jumlah yang 

memilih kriteria “ sangat setuju 89 frekuensinya, jumlah frekuensi setuju 137, 

selanjutnya jumlah frekuensi kurang setuju 30, dan tidak setuju frekuensinya 4. 

Sehingga, didapatkan hasil kriteria terhadap uji coba pada peserta didik dengan 

persentase 84%  didapatkan hasil kriteria positif, sehingga secara keseluruhan 

media pembelajaran video animasi macromedia flash suda dapat digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian tentang pengembangan 

media pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash pada pembelajaran 

virus di SMA Negeri 1 Jangka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Pengembangan media pembelajaran video animasi berbasis macromedia 

flash pada materi virus dinyatakan layak digunakan setelah dianalisis 

menggunkan model pengembangan 4-D ( Four D-Models) melalui hasil 

validasi validator ahli.  

2. Hasil penelitian pada kelayakan media diperoleh berdasarkan kedua ahli 

validator  sebanyak 84,3% dengan kriteria sangat layak dan data nilai rata-

rata keseluruhan kelayakan materi yang diperoleh berdasarkan kedua ahli 

validator sebanyak 77% dengan kriteria layak.  

3. Hail respon peserta didik terhadap media pembelajaran video animasi 

berbasis macromedia flash pada materi virus di SMAN1 Jangka adalah 

positif dengan persentase 84% 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan tersebut maka dalam 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada guru agar dapat menggunakan media pembelajaran salah 

satunya media animasi sebagai inovasi dalam mengajar agar penggambaran 

terhadap materi yang bersifat abstrak dapat lebih muda di gambarkan.  

2. Bagi peneliti berikutnya disarankan agar dapat mengembangkan media 

animasi berbasis macromedia flash pada materi biologi lainnya sebagai 

bahan perbandingan dengan hasil penelitian ini. 

3. Bagi peserta didik agar dapat menggunakan media pembelajaran video 

animasi berbasis macromedia flash sebagai media belajar peserta didik 

secara mandiri dimanapu melalui laptop,hp dengan berbagai aplikasi digital. 
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Lampiran 4 

 

Kisi-kisi instrumen untuk ahli media 

No Aspek penilaian Indikator 

1 
Format dan 

Tampilan 

Desain media  

Ukuran teks dan jenis huruf  

Warna dan grafis  

Gambar pendukung  

Kejelasan petunjuk  

Kemudahan penggunaan media 

Sajian video  

Kejelasan uraian materi  

Keserasian warna, tulisan dan gambar media  

2 Bahasa  

Penggunaa bahasa yang digunakan sesuai dengan 

EYD  

Keefektifan kalimat yang digunakan  

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam media  

3 Suara 

Suara yang digunakan berhubungan dengan materi  

Suara video yang digunakan jelas  

Kesesuaian antara media dengan suara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Lampiran 5 

 

Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi 

No  Aspek penilaian  Indikator 

1 Kurikulum  

Keluasan materi yang dimuat sesuai dengan 

kompetensi dasar  

Kedalaman materi yang dimuat sesuai dengan 

tujuan pembelajaran materi virus  

Kejelasan istilah yang digunakan dalam media 

pembelajaran   

2 Penyajian  

Sistematika materi yang disajikan konsisten  

Pengetikan dan pemilihan gambar tepat  

Materi yang sesuai dengan teori dan fakta yang ada  

Gambar yang disajikan sesuai dengan materi  

Video yang disajikan sesuai dengan materi 

3 Kebahasaan 
Bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami 

Tata bahasa yang digunakan sesuai dengan  EYD 

4 kontekstual 

Materi yang dimuat dapat menumbuhkan 

pemahaman peserta didik tentang materi yang 

diajarkan  

Materi yang dimuat dapat meningkatkan 

kompetensi sains siswa 
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Lampiran 6 

 

Kisi- kisi angket respon peserta didik 

Variabel  Aspek penilaian Indikator 

1.  Kognitif 

Pemahaman isi media  

Kejelasan petunjuk belajar dan 

informasi  

Kesesuain tampilan media  

2.  Afektif 

Kemenarikan  

Rasa ingin tau  

Motivasi  

3.  Konatif 
Bertanya  

Menanggapi  
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Lampiran 7  

 

Tabel hasil validasi media pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash 

pada materi virus oleh ahli media 

 

 

 

No Sub komponen Aspek penilaian 
Validator 

1 2 

 
Aspek tampilan a. Desain gambar mampu menarik 

minat belajar siswa 
3 4 

 

 b. Kesesuaian gambar pada 

tampilan media Ukuran teks dan 

jenis huruf sesuai 

3 4 

 

 c.  Kesesuaian pemilihan teks dan 

warna teks Kesesuaian gambar 

pada video 

3 3 

 

 d. Kesesuaian warna, tulisan dan 

gambar media Warna pada video 

sesuai 

3 3 

 
 e. Kemudahan menggunakan media 

Sajian animasi membuat menarik 
3 3 

  f. Kesesuaian urutan sajian materi 3 3 

 
 g. Kejelasan konsep yang 

disampaikan dalam media 
3 4 

  h. Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan media 
3 4 

 Aspek bahasa a. Penggunaan bahasa yang 3 4 
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digunakan sesuai dengan EYD  

  b. Keefektifan kalimat yang 

digunakan dalam media   
3 3 

  c. Kejelasan informasi,bahasa dan 

kalimat  dalam media  
3 4 

 Aspek suara a. Suara yang digunakan 

berhubungan dengan materi 
3 4 

  b. Suara yang digunakan jelas  4 4 

  c. Kesesuaian media dengan suara  4 4 

51 44 

91% 78% 

Sangat 

layak 
Layak 

 

 

Aspek Penilaian: 

85% -100% = Sangat layak 

65% - 84% = Layak 

45% - 64% = Cukup layak 

0% - 44%  = Tidak layak 

 

Nilai persentase ahli media dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

𝑥𝑖 =
∑ 𝑆

∑ 𝑚𝑎𝑥
× 100 
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Keterangan: 

Xi = nilai kelayakan tiap angket 

∑s = jumlah skor 

∑max = skor maksimal. 

 

 

Nilai Persentase Ahli Media 1   =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥
× 100 

 

    =
51

 56
× 100 

 

    =91% 

 

Nilai Persentase Ahli Media 2   =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥
× 100 

 

    =
44

 56
× 100 

 

    =78% 
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Lampiran 7 

 

Tabel hasil validasi media pembelajaran video animasi berbasis macromedia flash 

pada materi virus oleh ahli materi 

 

 

No Sub komponen 
Unsur yang 

dinilai 

Validator 

1 2 

1.  

Kurikulum Materi dalam 

media video 

animasi berbasis 

macromedia 

flash pada 

materi virus 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

yang ingin 

dicapai 

3 4 

2.  

Kesesuaian 

materi dengan 

KD dan 

Indikator 

2 4 

3.  

Kejelasan istilah 

yang digunakan 

dalam media 

pembelajaran 

3 3 

4.  

 Materi dalam 

media 

pembelajaran 

video animasi 

3 3 
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berbasis 

macromedia 

flash ini sesuai 

apabila dikemas 

dalam bentuk 

media 

pembelajaran 

5.  

 Materi virus 

pada media 

pembelajaran ini 

sudah terurut 

dan jelas 

3 3 

6.  

 Pemilihan 

gambar pada 

media 

pembelajaran  

sesuai dengan 

materi virus 

2 3 

7.  

 Kejelasan video 

pada media 

pembelajaran ini 

sesuai dengan 

materi virus 

3 3 

8.  

 Kelengkapan 

materi dalam 

video sangat 

jelas 

2 2 

9.  

Kontekstual Materi yang 

dimuat dapat 

meningkatkan 

2 4 
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kompetensi 

sains siswa dan 

pemahaman 

siswa 

10.  

 

 

 

Kegunaan media 

pembelajaran ini 

sebagai alat 

bantu proses 

belajar mengajar 

3 4 

11.  

Kebahasaan Tata bahasa 

yang digunakan 

sesuai dengan 

EYD 

3 4 

12. b

a 

Bahasa yang 

digunakan 

dalam media 

pembelajaran ini 

mudah dipahami 

2 4 

Jumlah skor 31 41 

Persentase 65% 85% 

Kriteria layak Sangat layak 

 

 

Aspek Penilaian: 

85% -100% = Sangat layak 

65% - 84% = Layak 

45% - 64% = Cukup layak 

0% - 44%  = Tidak layak 
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Nilai persentase ahli materi dapat dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

𝑥𝑖 =
∑ 𝑆

∑ 𝑚𝑎𝑥
× 100 

Keterangan: 

Xi = nilai kelayakan tiap angket 

∑s = jumlah skor 

∑max = skor maksimal. 

 

 

Nilai Persentase Ahli Materi 1   =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥
× 100 

 

    =
31

 48
× 100 

 

    = 65% 

 

Nilai Persentase Ahli Materi 2=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥
× 100 

 

    =
41

 48
× 100 

 

    = 85% 
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Lampiran 8 

Kisi-kisi respon siswa 

Kisi-kisi Lembar Angket Respon Pengembangan Media Pembelajaran Video 

Animasi Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Virus Di SMAN 1 Jangka 

Kabupaten Bireuen untukPeserta Didik 

 

Variabel Aspek Indikator 

Nomor item 

Pertanyaan 

negatif 

Pertanyaan 

positif 

4.  Kognitif 

Pemahaman isi 

media  

_ 1 

Kejelasan 

petunjuk belajar 

dan informasi  

_ 4 

Kesesuain 

tampilan media  

_ 2,3 

5.  Afektif 

Kemenarikan  _ 6 

Rasa ingin tau  _ 7 

Motivasi  _ 5 

6.  Konatif 

Bertanya  _ 8,9 

Menanggapi  _ 10 
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No Aspek yang dinilai 

Skor    

SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

 

1 

Materi virus yang disajikan 

dalam media mudah 

dipahami 

10 13 3 0 0 
 

2 

Tampilan warna yang 

digunakan dimedia sesuai 

dan menarik 

6 14 6 0 0 
 

3 

Tampilan video pada 

media mendukung dalam 

mengusai materi virus 

8 16 2 0 0 
 

4 

Video animasi berbasis 

macromediaflash mudah 

digunakan 

9 15 2 0 0 
 

5 

Video animasi berbasis 

macromediaflash dapat 

memeberikan motivasi 

siswa 

9 13 4 0 0 
 

6 

Desain Video animasi 

berbasis 

macromediaflashyang 

digunakan menarik 

11 12 2 1 0 
 

7 

Bentuk, model dan ukuran 

huruf yang digunakan 

sederhana dan mudah 

dibaca 

7 13 4 2 0 
 

8 

Bahasa yang digunakan 

sesuai dengan EYD dan 

mudah di pahami 

11 14 1 0 0 
 

9 

Penyajian materi dalam 

media membantu dalam 

menjawab soal 

9 14 3 0 0 
 

10 

Video animasi berbasis 

macromediaflashmembantu 

peserta didik dalam berfikir 

aktif dan kreatif 

9 13 3 1 0 
 

Jumlah Frekuensi 89 137 30 4 0 
 

Jumlah Skor 445 548 90 8 0 
 

Total Jumlah Skor 1091 
 

Rata-Rata 136,375 
 

Presentase 84 
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Cara Perhitungan: 

Jumlah Frekuemsi  : Banyaknya Nilai Yang Diperoleh Dari Validator 

Jumlah Skor   : Jumlah Frekuensi  x Aspek Penilaian Yang Dipilih 

Total Jumlah Skor  : jumlah skor ditambah 

Rata-rata  :=
Jumlah Skor

Skor Max
 

Skor Maksimal  : Indikator  xNilai Maksimal 

Persentase   : =  
total jumlah skor

skor max
× 100 

   =
1091

1300
× 100 

   = 84% 
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Lampiran 9 

Lembar Validasi Ahli Materi Video Animasi Berbasis Macromedia Flash Pada 

Materi Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen 

 

I. IdentitasPenulis 

Nama   : Nur Aida Saputri 

NIM     : 160207111 

Program Studi  : Pendidikan Biologi  

Validator   : Bidang Materi 

 

II. Pengantar 

 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh. 

 

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada program studi 

pendidikan biologi.Fakultas tarbiyah keguruan, UIN Ar- raniry banda aceh penulis 

melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban 

yang harus diselesaikan. Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis Macromedia Flash Pada 

Materi Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen” 

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis dengan hormat meminta 

kesediaan dari Bapak/Ibu dosen untuk menilai media dengan melakukan pengisian 

daftar kuesioner yang penulis ajukan sesuai dengan keadaaan sebenarnya, penulis 

menyampaikan banyak terimakasih atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi daftar validasi yang diajukan. 

 

Hormat saya,  

 

      Nur Aida Saputri 
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III. DeskripsiSkor 

 

Keterangan :  

4 = Sangat layak   

3 = Layak 

2 = Cukup layak 

1 = Tidak layak 

 

IV. InstrumenPenilaianPetunjukPengisian 

a. MohonBapak/Ibumemberikanpenilaianpadasetiapaspekdengancara 

member centang (√) padakolomskor yang telahdisediakan.  

b. Jikaperludiadakanrevisi, 

mohonBapak/Ibumemberikanrevisipadabagiankomentar/saran 

ataulangsungpadanaskah yang divalidasi.  

Lembar Validasi  Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi 

Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Virus di SMAN 1 Jangka  

Kabupaten Bireuen oleh Ahli Materi 

No Pernyataan 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 

13.  

Materi dalam media video animasi 

berbasis macromedia flash pada materi 

virus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai  

  

√  

14.  
Kesesuaian materi dengan KD dan 

Indikator  

 
√ 

 
 

15.  
Kejelasan istilah yang digunakan dalam 

media pembelajaran  

  
√ 

 

16.  

Materi dalam media pembelajaran video 

animasi berbasis macromedia flash ini 

sesuai apabila dikemas dalam bentuk 

media pembelajaran 

  

√ 

 

17.  
Materi virus pada media pembelajaran ini 

sudah terurut dan jelas 

  
√ 

 

18.  Pemilihan gambar pada media  √   
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pembelajaran  sesuai dengan materi virus  

19.  
Kejelasan video pada media 

pembelajaran ini sesuai dengan materi 

virus  

  

√ 

 

20.  
Kelengkapan materi dalam video sangat 

jelas  

 
√ 

  

21.  
Materi yang dimuat dapat meningkatkan 

kompetensi sains siswa dan pemahaman 

siswa 

 

√ 

 

 

22.  
Kegunaan media pembelajaran ini 

sebagai alat bantu proses belajar 

mengajar 

  

√  

23.  
Isi materi dalam media pembelajaran ini 

merupakan materi pada mata pelajaran 

biologi 

  

√ 

 

24.  
Tata bahasa yang digunakan sesuai 

dengan EYD 

  
√  

25.  
Bahasa yang digunakan dalam media 

pembelajaran ini mudah dipahami 
 √ 

 
 

 

Komentar/saran: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Aspek Penilaian: 

85%-100% = Sangat Layak 

65%-84% = Layak 

45%-64% = Cukup Layak 

0%-44%  = Tidak Layak 

 

 

        Banda Aceh, 27 mei2021 

 Validator  bidang materi 
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Lembar Validasi  Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi 

 Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Virus di SMAN 1 Jangka 

 Kabupaten Bireuen oleh Ahli Materi 

No Pernyataan 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 

1.  

Materi dalam media video animasi 

berbasis macromedia flash pada materi 

virus sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai 

   √ 

2.  
Kesesuaian materi dengan KD dan 

Indikator 
   √ 

3.  
Kejelasan istilah yang digunakan dalam 

media pembelajaran 
  √  

4.  

Materi dalam media pembelajaran video 

animasi berbasis macromedia flash ini 

sesuai apabila dikemas dalam bentuk 

media pembelajaran 

  √  

5.  
Materi virus pada media pembelajaran ini 

sudah terurut dan jelas 
  √  

6.  
Pemilihan gambar pada media 

pembelajaran  sesuai dengan materi virus 
  √  

7.  
Kejelasan video pada media 

pembelajaran ini sesuai dengan materi 

virus 

  √  

8.  
Kelengkapan materi dalam video sangat 

jelas 
 √   

9.  
Materi yang dimuat dapat meningkatkan 

kompetensi sains siswa dan pemahaman 

siswa 

   √ 

10.  
Kegunaan media pembelajaran ini 

sebagai alat bantu proses belajar 

mengajar 

   √ 

11.  
Isi materi dalam media pembelajaran ini 

merupakan materi pada mata pelajaran 

biologi 

  √  

12.  
Tata bahasa yang digunakan sesuai 

dengan EYD 
   √ 

13.  
Bahasa yang digunakan dalam media 

pembelajaran ini mudah dipahami 
   √ 
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Komentar/saran: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Aspek Penilaian: 

85%-100% = Sangat Layak 

65%-84% = Layak 

45%-64% = Cukup Layak 

0%-44%  = Tidak Layak 

 

 

 

 

        Banda Aceh, 11Juni2021 

  Validator  bidang materi 

          

 

          

          

 

         

 

        Hilmiyah S.Pd 

       NIP. 197703172005042001 
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Lembar Validasi Ahli Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis 

Macromedia Flash Pada Materi Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen 

 

V. IdentitasPenulis 

Nama   : Nur Aida Saputri 

NIM     : 160207111 

Program Studi  : Pendidikan Biologi  

Validator   : Bidang Media 

 

VI. Pengantar 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh. 

 

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada program studi 

pendidikan biologi.Fakultas tarbiyah keguruan, UIN Ar- raniry banda aceh penulis 

melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban 

yang harus diselesaikan. Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Video Animasi Berbasis Macromedia Flash Pada 

Materi Virus di SMAN 1 Jangka Kabupaten Bireuen” 

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis dengan hormat meminta 

kesediaan dari Bapak/Ibu dosen untuk menilai media dengan melakukan pengisian 

daftar kuesioner yang penulis ajukan sesuai dengan keadaaan sebenarnya. 

Kerahasiaan jawaban serta identitas Bapak/Ibu akan dijamin sesuai dengan kode 

etik dalam penelitian penulis menyampaikan banyak terimakasih atas perhatian 

dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar validasi yang diajukan. 

Hormat saya,  

 

 

Nur Aida Saputri 
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VII. DeskripsiSkor 

Keterangan :  

4 = Sangat layak 

3 = Layak 

2 = Cukup layak 

1 = Tidak layak 

 

VIII. InstrumenPenilaianPetunjukPengisian 

c. MohonBapak/Ibumemberikanpenilaianpadasetiapaspekdengancara 

member centang (√) padakolomskor yang telahdisediakan.  

d. Jikaperludiadakanrevisi, 

mohonBapak/Ibumemberikanrevisipadabagiankomentar/saran 

ataulangsungpadanaskah yang divalidasi.  

 

Lembar Validasi Ahli Media Pembelajaran Video Animasi 

 Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Virus di SMAN 1 Jangka  

Kabupaten Bireuen oleh Ahli Media 

No Aspek penilaian 
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 

1. Aspek dan tampilan     

 
a. Desain gambar mampu menarik minat belajar   

    siswa 
   √ 

 
b. Kesesuaian gambar pada tampilan media Ukuran 

teks dan jenis huruf sesuai 
   √ 

 
c.Kesesuaian pemilihan teks dan warna teks 

Kesesuaian gambar pada video 
  √  
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d. Kesesuaian warna, tulisan dan gambar media 

Warna pada video sesuai 
  √  

 
e. Kemudahan menggunakan media Sajian animasi 

membuat menarik 
  √  

 f. Kesesuaian urutan sajian materi   √  

 g. Kejelasan konsep yang disampaikan dalam media    √ 

 h. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media    √ 

2. Aspek bahasa     

 
a. Penggunaan bahasa yang digunakan sesuai 

     dengan EYD 
   √ 

 
b. Keefektifan kalimat yang digunakan dalam      

    media 
  √  

 
c. Kejelasan informasi,bahasa dan kalimat  dalam 

    media 
   √ 

3. Aspek suara     

 
a. Suara yang digunakan berhubungan dengan 

     materi 
   √ 

 b. Suara yang digunakan jelas    √ 

 c. Kesesuaian media dengan suara    √ 
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Komentar/saran: 

Perbaiki sedikit lagi ditempat-tempat yang kurang supaya medianya jadi lebih 

baik 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Aspek Penilaian: 

85%-100% = Sangat Layak 

65%-84% = Layak 

45%-64% = Cukup Layak 

0%-44%  = Tidak Layak 

 

 

 

        Banda Aceh, 03 mei2021 

  Validator Media 

         

          

            

            

            

             

 

        Eriawati, M.Pd 

            

        NIP.198111262009102003 
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Lembar Validasi Ahli Media Pembelajaran Video Animasi  

Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Virus di SMAN 1 Jangka  

Kabupaten Bireuen oleh Ahli Media 

No Aspek penilaian  
Kriteria Penilaian 

1 2 3 4 

1. Aspek dan tampilan      

 
a. Desain gambar mampu menarik minat belajar 

   siswa 

  √  

 
b. Kesesuaian gambar pada tampilan media Ukuran 

teks dan jenis huruf sesuai 

  √  

 
c.  Kesesuaian pemilihan teks dan warna teks 

Kesesuaian gambar pada video 

  √  

 
d. Kesesuaian warna, tulisan dan gambar media 

Warna pada video sesuai 

  √  

 
e. Kemudahan menggunakan media Sajian animasi 

membuat menarik 

  √  

 f. Kesesuaian urutan sajian materi   √  

 g. Kejelasan konsep yang disampaikan dalam media   √  

 h. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media   √  

2. Aspek bahasa      

 a. Penggunaan bahasa yang digunakan sesuai    

   dengan EYD  

  √  
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 b. Keefektifan kalimat yang digunakan dalam 

    media   

  √  

 c. Kejelasan informasi,bahasa dan kalimat  dalam 

   media  

  √  

3. Aspek suara      

 a. Suara yang digunakan berhubungan dengan 

   materi 

  √  

 b. Suara yang digunakan jelas     √ 

 c. Kesesuaian media dengan suara     √ 

 

Komentar/saran: 

Secara umum media sudah bagus dan dapat digunakan 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Aspek Penilaian: 

85%-100% = Sangat Layak 

65%-84% = Layak 

45%-64% = Cukup Layak 

0%-44%  = Tidak Layak 

 

 

        Banda Aceh,18  mei 2021 

                                                                           Validator Media 

 

         

            

  

 

 

        Cut Ratna Dewi ,M,Pd 

       NIP. 198809072019032013 
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Lampiran 10 

FOTO TAMPILAN MEDIA 

 

 
Tampilan awal media 

 

 

 
Tampilan menu utama media 

 

 

 
Tampilan bagian KD, indiakator,tujuan 
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Tampilan pilihan materi 

 

 

 
Tampilan materi  
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Tampilan evaluasi materi virus 
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Petunjuk pengerjaan LKPD 
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Tampilan video materi  
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Lampiran  11 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validasi media pembelajaran 
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Grup siswa kelas xmipa1 
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