
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dilaksanakan berdasarkan prosedur pengembangan yang 

mengadaptasi dari model Hannafin dan Peck (1988) yang merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistematik. Pemilihan model ini didasari atas 

pertimbangan bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada 

landasan teoretis desain pembelajaran (Suryana dkk, 2014). 

 Adapun tahapan yang telah dilaksanakan meliputi (1) analisis kebutuhan, 

(2) desain, dan (3) pengembangan dan implementasi. Berikut penjelasan dari 3 

tahapan tersebut. 

4.1.1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan melalui proses wawancara terhadapa guru 

SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Proses wawancara dilaksanakan sebanyak dua 

kali, yaitu pada saat proses pembelajaran masih nomal yaitu pada bulan Desember 

2019, dan pada saat proses pembelajaran dengan Daring, yaitu pada bulan Juli 

2020. Penulis melakukan wawancara dengan guru mengenai media pembelajaran 

yang dibutuhkan siswa dalam kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan khususnya untuk kelas VIII. Berikut hasil wawancara bersama guru: 

a. Pada bulan Desember 2019 melalui wawancara dengan salah satu guru mata 

pelajaran matematika kelas VIII di SMPN 1 Konawe Selatan, bahwa proses 

pembelajaran sudah didukung oleh fasilitas media pembelajaran seperti 

komputer dan LCD Proyektor bahkan siswa diperbolehkan membawa 

smartphone jika dalam proses pembelajaran memang membutuhkan 

smartphone sebagai media yang dapat memperlancar proses pembelajaran. 
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Namun, meskipun demikian guru jarang menggunakan media dalam proses 

pembelajarannya dikarenakan mereka masih belum bisa membuat inovasi 

media pembelajaran menggunakan teknologi komputer. 

b. Pada bulan Juli 2020, penulis kembali melakukan wawancara mengenai 

kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam wawancara 

tersebut dijelaskan bahwa proses pembelajaran daring digunakan media seperti 

aplikasi WhatsApp, google classroom dan aplikasi Zoom. Namun yang paling 

sering digunakan adalah aplikasi WhatsApp. Adapun kendala yang dihadapi 

adalah tidak semua siswa mampu mengikuti proses pembelajaran disebabkan 

ada sebagian siswa yang tidak mempunyai smartphone dan ada yang tidak 

mempunyai kuota internet untuk mengikuti pembelajaran daring. 

c. Belum ada media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran jarak jauh yang efisien dan ekonomis. 

d. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pokok bahasan tentang pola bilangan 

sangat susah untuk dipahami. Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang 

telah lupa mengenai materi bilangan pada materi pelajaran di kelas 

sebelumnya. 

4.1.2. Desain 

Pada tahap desain, yang peneliti lakukan adalah membuat storyboard dari 

media pembelajaran berbasis audio visual. Storyboard visualisasi ide dari aplikasi 

yang akan dibangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang 

akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan juga visual script yang akan 

dijadikan outline dari sebuah proyek, ditampilkan shot by shot yang biasa disebut 
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dengan istilah scene (Waryanto, 2005). Berikut storyboard tampilan media 

pembelajaran. 

a. Storyboard Tampilan Halaman Awal 

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Awal 

Gambar diatas merupakan tampilan halaman awal media pembelajaran. 

Halaman ini adalah halaman yang pertama tampil ketika membuka aplikasi media 

pembelajaran. Di sebelah kiri terdapat tombol “Menu”, tombol “Keluar”, dan 

tombol “Suara”. Saat tombol “Menu” di klik maka akan menampilkan daftar 

menu yang akan tampil dari sebelah kiri. Tombol “Keluar”  digunakan untuk 

keluar dari program. Tombol “Suara” digunakan untuk pengaturan suara, 

berpindah dari mode on ke mode off, atau sebaliknya. 

b. Storyboard Tampilan Halaman Kompetensi Dasar 
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Gambar 4.2 Tampilan Halaman Kompetensi Dasar 

Tampilan diatas muncul ketika tombol kompetensi dasar pada menu diklik. 

Pada halaman ini berisi poin-poin kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 

siswa. Pada halaman ini terdapat tambahan tombol, berupa tombol ”Home” dan 

tombol “Next”. Tombol “Home” berfungsi untuk kembali ke halaman awal media 

pembelajaran. Tombol “Next” berfungsi untuk ke halaman selanjutnya. 

c. Storyboard Tampilan Halaman Pengalaman Belajar 

 

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Pengalaman Belajar 

Tampilan diatas muncul ketika tombol pengalaman belajar pada menu 

diklik. Pada halaman ini berisi poin-poin tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
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oleh siswa. Pada halaman ini terdapat tambahan tombol, berupa tombol ”Back” 

Tombol “Back” berfungsi untuk kembali ke halaman awal sebelumnya. 

d. Storyboard Tampilan Halaman Video 

 

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Video 

Pada halaman ini berisi video apersepsi sebelum memulai pembelajaran. 

Pada halaman ini terdapat tombol “Menu”, tombol “Keluar”, tombol “Home”, 

tombol “Back” dan tombol “Next”. 

e. Storyboard Tampilan Halaman Materi 

 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Materi 
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Tampilan diatas muncul ketika tombol materi pada menu diklik. Pada 

halaman ini berisi materi pelajaran yang akan di pelajari. Pada halaman ini 

terdapat tombol “Menu”, tombol “Keluar”, tombol “Home”, tombol “Back” dan 

tombol “Next”. 

f. Storyboard Tampilan Halaman Evaluasi 

 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Evaluasi 

Tampilan diatas muncul ketika tombol evaluasi pada menu diklik. 

Tampilan diatas merupakan tampilan awal pada menu evaluasi, terdapat tombol 

“Mulai” untuk menuju halaman yang berisi soal-soal evaluasi. Setelah tombol 

“Mulai di klik, maka akan tampil seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Evaluasi 

Tampilan diatas merupakan tampilan halaman soal evaluasi, berisi teks 

soal dan pilihan jawaban. Setelah semua soal dijawab, maka akan tampil seperti 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Evaluasi 

Tampilan diatas merupakan tampilan halaman akhir evaluasi, berisi skor 

perolehan yang didapat setelah semua soal dijawab. Terdapat tombol “Kembali” 

untuk menuju halaman awal evaluasi dan tombol “Keluar” untuk mengakhiri 

evaluasi. 

g. Storyboard Tampilan Halaman Petunjuk 

 

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Petunjuk 
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Tampilan diatas akan muncul saat tombol petunjuk pada menu diklik. Pada 

halaman ini berisi petunjuk penggunaan media pembelajaran serta fungsi dari 

masing-masing tombol yang terdapat pada media pembelajaran. 

 

h. Storyboard Tampilan Halaman Profil 

 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Profil 

Tampilan diatas akan muncul saat tombol profil pada menu diklik. Pada 

halaman ini berisi identitas pembuat media. 

Selain storyboard, pada tahap desain juga meliputi pemilihan software 

yang akan digunakan dalam pengembangan produk. Dalam pemilihan 

software/perangkat yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Software 

No Nama Software Fungsi 

1 
Microsoft Office Power 

Point 

Aplikasi utama dalam pembuatan 

media pembelajaran berbasis audio 

visual 

2 TTSReader 

Mengubah teks menjadi suara, 

sebagai aplikasi untuk membuat 

suara dalam media pembelajaran 

berbasis audio visual 

3 Audacity Mengedit audio 
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Tabel 4.2 Tampilan Software yang Digunakan 

No Nama Software Tampilan 

1 
Microsoft Office 

Power Point 

 

2 TTSReader 

 

3 Audacity 

 

 

4.1.3. Pengembangan dan Implementasi 

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah membuat diagram alur atau 

flowchart, serta penilaian formatif yang dilakukan sepanjang proses 

pengembangan media pembelajaran. Pembuatan flowchart didasarkan pada 

storyboard yang telah dibuat pada tahap desain, berikut diagram alur atau 

flowchart media. 
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Gambar 4.11 Flowchart 

Keterangan: 

Ketika program dijalankan, maka akan terbuka halaman utama (home). 

Pada halaman utama terdapat judul serta tombol “Menu”, tombol “Keluar” dan 

tombol “Suara”. Pada menu terdapat navigasi untuk berpindah ke halaman 

Kompetensi Dasar, Pengalaman Belajar, Materi Pelajaran, Evaluasi, Profil, dan 

Petunjuk. Pada halaman Kompetensi Dasar menampilkan poin poin Kompetensi 

Dasar yang harus dimiliki siswa pada materi pokok yang akan di bahas pada 
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media. Pada halaman Pengalaman Belajar menampilkan tentang kemampuan yang 

akan didapatkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada halaman 

Materi terdapat tombol Video yang berfungsi menampilkan video apersepsi 

sebelum memulai pelajaran, dan untuk memberi rangsangan agar siswa semangat 

untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian terdapat tombol materi yang berfungsi 

untuk menampilkan halaman pembahasan materi pokok. Lalu ada tombol 

Evaluasi yang berfungsi untuk menuju halaman evaluasi. 

Pada halaman Evaluasi terdapat tombol mulai untuk menampilkan soal 

soal evaluasi yang akan dikerjakan, kemudian diakhir evaluasi terdapat tombol 

cek nilai untuk menampilkan skor yang diperoleh, lalu tombol kembali untuk 

kembali ke halaman awal evaluasi, dan tombol keluar untuk kembali ke halaman 

utama (home). Pada halaman Profil menampilkan data diri pengembang media. 

Pada halaman bantuan menampilkan fungsi-fungsi dari tombol navigasi yang 

terdapat dalam media pembelajaran. Pada setiap halaman di semua menu, terdapat 

tombol “Home” untuk kembali ke halaman utama, dan tombol “Keluar” untuk 

keluar dari program. 

Setelah itu, mulailah dilakukan pengembangan media pembelajaran sesuai 

dengan storyboard dan flowchart. Adapun hasil pengembangan yang telah 

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3 Hasil Pengembangan Media 

No Pengembangan Tampilan 

1 

Membuat animasi 

teks dan 

memasukkan 

gambar animasi. 

 

2 

Memasukkan 

(Import) 

suara/audio yang 

telah disiapkan. 

 

3 

Membuat modul 

bahasa 

pemrograman 

VBA (Virtual 

Basic Aplication), 

untuk membuat 

soal interaktif. 

 

4 

Membuat 

hyperlink dan 

action pada 

tombol. 
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Kemudian, media yang telah dikembangkan dikonsultasikan dahulu 

dengan dosen pembimbing beserta instrumen penilaian pada angket sebelum 

dilakukan validasi oleh ahli. Setelah dilakukan evaluasi dan revisi, Selanjutnya 

dilakukan penilaian formatif yaitu validasi produk media oleh ahli media dan ahli 

materi. 

4.2 Hasil Penilaian Formatif 

4.2.1 Hasil Uji Validasi oleh Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan oleh dua orang validator yang merupakan 

dosen pendidikan matematika dan dosen media pembelajaran IAIN Kendari. Hasil 

uji validasi oleh ahli media berupa hasil tanggapan dan penilaian dari ahli media, 

kemudian dari hasil data yang diperoleh dianalisis dan dilakukan revisi produk 

sesuai dari saran. Berikut hasil datanya. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Media 

No 
Aspek 

Penilaian 

Nomor 

Butir 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

Rerata 

Skor 

1 

Auxiliary 

information 

1 5 5 5 5 

2 5 4 5 4,5 

3 5 4 4 4 

4 5 4 4 4 

Jumlah 20 17 18 17,5 

2 
Interface 

5 5 4 5 4,5 

6 5 5 4 4,5 

7 5 4 4 4 

8 5 5 4 4,5 

9 5 5 4 4,5 

10 5 4 5 4,5 

11 5 3 4 3,5 

12 5 4 4 4 

13 5 4 4 4 

14 5 3 5 4 

15 5 4 5 4,5 

16 5 5 4 4,5 

Jumlah 60 50 52 51 

3 Navigation 17 5 5 3 4 
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No 
Aspek 

Penilaian 

Nomor 

Butir 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

Rerata 

Skor 

18 5 4 3 3,5 

19 5 4 3 3,5 

20 5 4 3 3,5 

Jumlah 20 17 12 14,5 

4 
Pedagogy 

21 5 5 5 5 

22 5 5 5 5 

Jumlah 10 10 10 10 

5 
Robustness 

23 5 4 4 4 

24 5 4 4 4 

25 5 4 4 4 

26 5 3 3 3 

27 5 4 4 4 

28 5 4 4 4 

Jumlah 30 23 23 23 

Pada tabel menunjukkan bahwa rerata skor ditinjau dari aspek Auxiliary 

Information dari dua ahli memperoleh nilai rata-rata 17,5 dari skor maksimal 20. 

Berdasarkan aspek Interface memperoleh nilai rata-rata 51 dari skor maksimal 60. 

Aspek Navigation memperoleh data rata-rata 14,5 dari skor maksimal 20. Aspek 

Pedagogy memperoleh data rata-rata 23 dari skor maksimal 30. 

Setelah memperoleh data dari para ahli media, langkah selanjutnya adalah 

mencari nilai persentase hasil uji validasi media, berikut rumusnya (Ernawati, 

2017). 

𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 =
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 Persentase Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Media 1 

No Aspek Penilaian 
Total 

Skor 

Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 

1 Subject Matter 17 20 85,00 

2 Interface 50 60 83,33 

3 Navigation 17 20 85,00 
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No Aspek Penilaian 
Total 

Skor 

Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 

4 Pedagogy 10 10 100,00 

5 robustness 23 30 76,66 

 

Tabel 4.6 Persentase Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Media 2 

No Aspek Penilaian 
Total 

Skor 

Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 

1 Subject Matter 18 20 90,00 

2 Interface 52 60 86,66 

3 Navigation 12 20 60,00 

4 Pedagogy 10 10 100,00 

5 robustness 23 30 76,66 

 

Adapun rata-rata persentase hasil uji validasi dari kedua ahli media dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Rata-rata Persentase Hasil Uji Validasi Ahli Media 

Aspek Penilaian Ahli 1 (%) Ahli 2 (%) Rata-rata (%) 

Auxiliary 

information 
85,00 90,00 87,50 

Interface 83,33 86,66 84,99 

Navigation 85,00 60,00 72,50 

Pedagogy 100,00 100,00 100 

Robustness 76,66 76,66 76,66 

Total 84,32 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata skor ditinjau dari aspek Auxiliary 

Information dari dua ahli yaitu memperoleh nilai rata-rata 87,50%. Berdasarkan 

aspek Interface memperoleh data rata-rata 84,99%. Aspek Navigation 

memperoleh data rata-rata 72,50%. Aspek Pedagogy memperoleh data rata-rata 

100,00%. Aspek Robustness memperoleh data rata-rata 76,66%.  

Adapun total presentase dari keseluruhan aspek yang diperoleh dari dua 

ahli adalah 84,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berbasis audio visual dikategorikan sangat layak untuk digunakan. 
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4.2.2 Hasil Uji Validasi oleh Ahli Materi 

Validasi ahli materi dilakukan oleh dua orang validator yang merupakan 

guru matematika SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Hasil uji validasi oleh ahli 

materi berupa hasil tanggapan dan penilaian dari ahli materi, kemudian dari hasil 

data yang diperoleh dianalisis dan dilakukan revisi produk sesuai dari saran. 

Berikut hasil datanya. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Materi 

No 
Aspek 

Penilaian 

Nomor 

Butir 

Skor 

Maks 

Skor 

Ahli 1 

Skor 

Ahli 2 

Rerata 

Skor 

1 

Subject 

Matter 

1 5 4 4 4 

2 5 4 4 4 

3 5 4 4 4 

4 5 4 4 4 

5 5 4 4 4 

6 5 4 4 4 

7 5 4 4 4 

8 5 4 4 4 

Jumlah 40 32 32 32 

2 

Auxiliary 

Information 

9 5 4 4 4 

10 5 4 4 4 

11 5 1 1 1 

12 5 4 4 4 

Jumlah 20 13 13 13 

3 
Pedagogy 

13 5 4 4 4 

14 5 4 4 4 

15 5 4 4 4 

16 5 4 4 4 

17 5 4 4 4 

18 5 4 4 4 

19 5 4 4 4 

20 5 4 4 4 

21 5 1 1 1 

22 5 1 1 1 

23 5 1 1 1 

24 5 1 1 1 

Jumlah 60 36 36 36 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rerata skor ditinjau dari aspek Subject 

Matter dari dua ahli yaitu memperoleh nilai rata-rata 32 dari skor maksimal 40. 
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Berdasarkan aspek Auxiliary Information memperoleh data rata-rata 13 dari skor 

maksimal 20. Aspek Pedagogy memperoleh data rata-rata 36 dari skor maksimal 

60. 

Setelah memperoleh data dari para ahli materi, langkah selanjutnya adalah 

mencari nilai presentase hasil uji validasi materi. 

𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 =
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 Persentase Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Materi 1 

No Aspek Penilaian 
Total 

Skor 

Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 

1 Subject Matter 32 40 80,00 

2 
Auxiliary 

Information 
13 20 65,00 

3 Pedagogy 36 60 60,00 

 

Tabel 4.10 Persentase Hasil Uji Validasi Oleh Ahli Materi 2 

No Aspek Penilaian 
Total 

Skor 

Skor 

Maks 

Persentase 

(%) 

1 Subject Matter 32 40 80,00 

2 
Auxiliary 

Information 
13 20 65,00 

3 Pedagogy 36 60 60,00 

 

Adapun rata-rata persentase hasil uji validasi dari kedua ahli media dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 Rata-rata Persentase Hasil Uji Validasi Ahli Materi 

Aspek Penilaian Ahli 1 (%) Ahli 2 (%) Rata-rata (%) 

Subject Matter 80,00 80,00 80,00 

Auxiliary 

Information 
65,00 65,00 65,00 

Pedagogy 60,00 60,00 60,00 

Total 68,33 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata skor ditinjau dari aspek Subject 

Matter dari dua ahli yaitu memperoleh nilai rata-rata 80,00%. Berdasarkan aspek 

Auxiliary Information memperoleh data rata-rata 65,00%. Aspek Pedagogy 

memperoleh data rata-rata 60,00%.  

Adapun total persentase dari keseluruhan aspek yang diperoleh dari dua 

ahli adalah 68,33%, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

berbasis audio visual dikategorikan layak untuk digunakan. 

4.2.3 Tampilan Media Sebelum dan Setelah di Revisi 

Saran dari ahli media 1 yaitu sumber video dicantumkan. Karena video 

yang di tampilkan dalam media merupakan video yang didownload, sehingga 

harus mencantumkan sumbernya. 
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Gambar 4.12 Tampilan sebelum di revisi 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan setelah di revisi 

Saran dari ahli media 2 yaitu menambahkan tombol next dan back untuk 

setiap halaman. Tombol next dan back berfungsi untuk berpindah pada setiap 

halaman sehingga pengguna terbantu saat ingin berpindah pada halaman yang 

diinginkan. 
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Gambar 4.14 Tampilan sebelum di revisi 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan setelah di revisi 

Saran dari ahli materi 1 yaitu pengalaman belajar disesuaikan dengan 

materi, karena cakupan pengalaman belajar terlalu luas untuk setiap pertemuan 
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Gambar 4.16 Tampilan sebelum di revisi 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan setelah di revisi 

 

4.3 Pembahasan 

Prosedur pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual ini 

mengadaptasi dari model Hannafin dan Peck. Adapun tahapan yang dilaksanakan 

meliputi (1) analisis kebutuhan, (2) desain, dan (3) pengembangan dan 

implementasi. 
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Pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual ini diawali 

dengan tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini langkah awal yang peneliti 

lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan 

suatu media pembelajaran termasuklah di dalamnya tujuan dan objektif media 

pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh 

kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran. Tahap kedua 

yaitu tahap desain,  pada tahap ini peneliti membuat storyboard dari media 

pembelajaran. Dan tahap ketiga adalah pengembangan dan implementasi. 

Pada tahap analisis kebutuhan peneliti melakukan wawancara dengan 

guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Berdasarkan 

hasil wawancara diketahui bahwa proses pembelajaran sudah didukung oleh 

fasilitas media pembelajaran seperti komputer dan LCD Proyektor bahkan siswa 

diperbolehkan membawa smartphone jika dalam proses pembelajaran memang 

membutuhkan smartphone sebagai media yang dapat memperlancar proses 

pembelajaran. Namun, meskipun demikian guru jarang menggunakan media 

dalam proses pembelajarannya dikarenakan mereka masih belum bisa membuat 

inovasi media pembelajaran menggunakan teknologi komputer. Kurangnya media 

pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran menjadi kendala tersendiri dalam 

pembelajaran, sehingga akan lebih efektif jika guru dapat menemukan inovasi 

dalam membuat media pembelajaran. Pada tahap ini peneliti juga menganalisis 

mengenai materi pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Dari hasil wawancara 

diperoleh bahwa pokok bahasan tentang pola bilangan sangat susah untuk 

dipahami. Hal ini disebabkan karena banyak siswa yang telah lupa mengenai 

materi bilangan pada materi pelajaran di kelas sebelumnya. Selain dipengaruhi 
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metode pembelajaran, hal ini diduga terjadi karena siswa langsung berhubungan 

dengan konsep yang abstrak bahkan ada yang mengandalkan hafalan tanpa 

memahami esensi materi yang dipelajari. Padahal sesuai kurikulum 2013, pola 

bilangan menempati posisi strategis dalam pembelajaran karena konsep pola 

bilangan sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pola yang 

sengaja dibuat oleh manusia seperti pola pemberian nomor rumah sampai pada 

pola yang ada di alam seperti pola bilangan Fibonacci pada aneka bungadan 

hewan (Disnawati & Nahak, 2019). Sehingga dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis audio visual dapat mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi pola bilangan. 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan analisis kebutuhan adalah tahap 

desain. Pada tahap desain peneliti merancang storyboard mulai dari tampilan yang 

terdiri dari halaman menu utama, halaman kompetensi dasar, halaman tujuan 

pembelajaran/pengalaman belajar, halaman materi pelajaran, halaman evaluasi, 

halaman petunjuk dan terakhir halaman profil. Pada tahap ini peneliti juga 

melakukan pemilihan software yang akan digunakan dalam pengembangan 

produk yang terdiri atas tiga software yaitu pertama aplikasi Microsoft Office 

Power Point yang merupakan aplikasi utama dalam pembuatan media 

pembelajaran, pada aplikasi Microsoft Office Power Point peneliti membuat 

background setiap halaman dan menu pada storyboard yang telah dirancang. 

Kedua aplikasi TTSReader merupakan aplikasi berbasis android yang berfungsi 

untuk mengubah teks menjadi suara, pada aplikasi TTSReader peneliti membuat 

teks yang akan dijadikan suara untuk dimasukkan ke dalam media pembelajaran 

agar materi yang ditampilkan bisa lebih interaktif dengan siswa. Dan aplikasi 
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ketiga yaitu Audacity yang berfungsi untuk mengedit suara yang telah di buat 

pada aplikasi TTSReader. Karena suara yang dihasilkan pada aplikasi TTSReader 

berformat MP3, sedangkan pada aplikasi Microsoft Power Point hanya 

mendukung formart WAV untuk suara sehingga perlu diedit pada aplikasi 

Audacity. 

Tahap ketiga adalah pengembangan dan implementasi. Pada tahap ini 

peneliti membuat diagram alur atau flowchart serta penilaian formatif yang 

dilakukan sepanjang proses pengembangan meedia pembelajaran. Pembuatan 

flowchart didasarkan pada storyboard yang telah dibuat pada tahap desain. 

Pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual dimulai dengan 

membuat background dari masing-masing halaman yang telah dibuat pada 

storyboard, membuat dan menambahkan icon untuk tombol menu, suara, next, 

back, home dan keluar. Kemudian tombol-tombol tersebut dihubungkan dengan 

hyperlink agar berjalan sesuai intruksi yang diberikan. Pada halaman materi 

peneliti membuat narasi teks yang kemudian ditambahkan audio serta animasi. 

Untuk halaman evaluasi, kuis dibuat dengan bahasa program (Visual Basic) 

setelah kuis telah dibuat maka media disimpan dalam bentuk Powerpoint Enabled 

Macros. Penyimpanan dalam bentuk ini sangat penting karena jika tidak maka 

kuis yang dibuat tidak akan bisa dijalankan. 

Validasi oleh para ahli adalah tahap yang dilakukan setelah 

pengembangan media selesai. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

media membelajaran berbasis Audio Visual. Validator terdiri dari empat orang 

ahli, yaitu dua orang ahli media dan dua orang ahli materi. Dua valiadator ahli 
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media merupakan dosen IAIN Kendari. Sedangkan ahli materi terdiri dari dua 

orang guru matematika SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 

Untuk penilaian media, dapat ditinjau dari lima aspek, yaitu pertama 

aspek Auxiliary information yang terdiri atas dua indikator yaitu Petunjuk dan 

Bantuan. Kedua aspek Interface terdiri atas lima indikator yaitu Kualitas teks, 

Animasi, Audio, Video, dan Gambar. Ketiga aspek Navigation terdiri atas dua 

indikator yaitu Bantuan navigasi dan Konsistensi. Keempat aspek Pedagogy yang 

indikatornya adalah Kontrol pengguna. Dan kelima adalah aspek Robustness yang 

terdiri dari tiga indikator yaitu Untuk pengguna umum, Untuk pengguna yang 

tidak umum, dan Pada komputer yang berbeda. 

Untuk penilaian materi, dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu pertama 

aspek Subject matter yang terdiri atas empat indikator yaitu Kesesuaian tujuan, 

Struktur isi, Keakuratan isi, dan Bahasa. Kedua aspek Auxiliary information 

terdiri atas dua indikator yaitu Pengenalan, dan Kesimpulan. Dan ketiga adalah 

aspek Pedagogy yang terdiri dari enam indikator yaitu Metodologi, Kapasitas 

kognitif, Strategi pembelajaran, Pertanyaan Jawaban pertanyaan dan Kualitas 

umpan balik. 

Setelah dilakukan pengembangan dan dilakukan validasi media 

pembelajaran berbasis audio visual, maka hasil penelitian media pembelajaran 

berbasis audio visual dikategorikan sangat layak untuk digunakan berdasarkan 

penilaian dari ahli media dan ahli materi. Penilaian yang dinilai dari lima aspek 

untuk media meliputi aspek auxiliary information, aspek interface, aspek 

navigation, aspek pedagogy dan aspek robustness. Dan materi dinilai dari tiga 

aspek yang meliputi aspek subject matter, auxiliary information, dan pedagogy. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis audio visual tersebut 

siap dan sangat layak digunakan untuk pembelajaran. 

Dengan adanya teknologi saat ini, banyak kemudahan untuk melakukan 

pembelajaran jarak jauh, ada berbagai media pembelajaran yang bisa digunakan 

oleh guru, misalnya media audio visual (Chohan, 2020). Oleh karena itu menurut 

penulis penerapan media pembelajaran berbasis audio visual dalam pembelajaran 

jarak jauh sangat efektif untuk dimanfaatkan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini, yaitu penelitian oleh Andriani (2019) yang menyatakan bahwa 

siswa dapat menggunakan media pembelajaran audio visual film kartun 

matematika dirumah dan dapat juga digunakan dimana saja apabila mereka 

menggunakan laptop. 

Penelitian ini hanya sampai pada tahap pengembangan. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, yaitu penyebaran 

COVID-19 yang masih belum terkendali, sehingga peneliti tidak melaksanakan 

tahap implementasi pada penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

seberapa jauh efektifnya media pembelajaran berbasi audio visual ini, maka perlu 

dilanjutkan pada tahap implementasi. Meskipun penelitian ini sudah dikatakan 

seoptimal mungkin, akan tetapi peneliti menyadari adanya kekurangan dalam 

penelitian ini. 


