
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Media Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1 Pengertian media pembelajaran Matematika 

Media (singular medium) berasal dari bahasa latin yang berarti antara 

atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan 

informasi antara sumber dan penerima informasi (Yaumi, 2018, h. 5). Dalam 

Bahasa arab,  َُوَسائط (media) adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan.  Media juga apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap (Arsyad, 2016, h. 3). 

Senada dengan itu, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar (Wibanto, 2017, h. 5). Lebih 

lanjut Media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Dalam proses pembelajaran 

media seringkali diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau alat 

elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali visual atau verba (Wati, 2016, h. 2-3). 

Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar (teaching) dan 

konsep belajar (learning). Penekanannya terletak pada perpaduan antara 

keduanya, yakni kepada penumbuhan aktifitas siswa (Rusman, 2017, h. 1). 

Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan 

guru sebagai fasilitator (Riani, 2012, h. 5). Lebih lanjut, Pembelajaran adalah 
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setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang 

sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks 

kegiatan belajar mengajar (Lefudin, 2017, h. 14). 

Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai suatu proses perolehan 

pengetahuan yang dapat dimanifestasikan sebagai perubahan perilaku seseorang 

yang diperoleh dari pengalamannya. Azhar Arsyad (2016, h. 10) menuliskan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Senada dengan itu, 

media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta 

didik dalam proses pendidikan dan pengajaran dikelas (Putra, 2018, h. 65). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

matematika merupakan suatu perantara yang dapat menyampaikan pesan berupa 

informasi dan pengetahuan dari fasilitator kepada pembelajar sehingga dapat 

merangsang perhatian siswa serta dapat membantu dalam mencapai tujuan 

pembelajaran matematika.  

2.1.1.2 Fungsi media pembelajaran 

Terdapat dua analisis fungsi media pembelajaran, seperti yang di 

ungkapkan Habsi Frasidik. Pertama, analisis fungsi berdasarkan media 

pembelajaran, yakni 1) sebagai sumber belajar, 2) fungsi semantik, dan 3) fungsi 

manipulatif. Kedua, analisis fungsi yang didasarkan pada penggunaannya 
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(siswa), yakni 4) fungsi psikologis, dan 5) fungsi sosio kultural (Frasidik, 2017, 

h. 9). Berikut ini penjelasannya: 

1) Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar; secara teknis, media 

pembelajaran sebagai sumber belajar. Dalam kalimat “sumber belajar” ini 

tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung 

dan lain-lain. Untuk beberapa hal media pembelajaran dapat menggantikan 

fungsi guru terutama sebagai sumber belajar. 

2) Fungsi semantik; adalah kemampuan dalam menambah perbendaharaan kata 

yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami oleh anak didik. Bahasa 

meliputi lambang (simbol) dari isi yakni pikiran atau perasaan yang 

keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. 

3) Fungsi manipulatif; fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri 

(karakteristik) umum yaitu kemampuan merekam, menyimpan, 

melestarikan, merekontruksi, dan mentransportasi suatu peristiwa atau 

objek. Berdasarkan karakteristik ini, media memiliki dua kemampuan, yakni 

mengatasi batas-batas ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan inderawi. 

4) Fungsi psikologis; a) fungsi atensi; fungsi atensi media visual merupakan 

inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan 

atau menyertai teks materi pelajaran; b) fungsi afektif; gambar atau lambang 

visual dapat mengugah emosi dan sikap siswa; c) fungsi kognitif; media 

visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar; d) 

fungsi kompensatoris; media pembelajaran berfungsi untuk 
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mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami 

isi pelajaran yang disajikan dengan teks ataun disajikan secara verbal; e) 

fungsi motivasi; guru dapat memotivasi siswanya dengan cara 

membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan dan 

menimbulkan harapan. Salah satu pemberian harapan itu yakni dengan cara 

memudahkan siswa, bahkan yang dianggap lemah sekalipun dalam 

memahami dan menerima isi pelajaran yakni melalui pemanfaatan media 

pembelajaran yang tepat guna. 

5) Fungsi sosio kultural; fungsi media pembelajaran dilihat dari sosio kultural, 

yaitu mengatasi hambatan sosio kultural antar peserta komunikasi 

pembelajaran. Bukan hal yang mudah untuk memahami para siswa/peserta 

didik yang memiliki jumlah yang cukup banyak (paling tidak dalam satu 

kelas berjumlah 40 orang). Masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda apalagi dihubungkan dengan adaptasi, keyakinan, lingkungan, 

pengalaman dan lain-lain. Sedangkan dipihak lain, kurikulum dan materi 

ajar ditentukan dilakukan secara sama untuk setiap siswa.  Hal ini dapat 

diatasi dengan media pembelajaran, karena media pembelajaran memiliki 

kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama (Ummyssalam, 2017, h. 

11-17). 

2.1.1.2 Manfaat dan Kegunaan Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 
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2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran; 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak 

bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam pelajaran; 

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-

lain (Arsyad, 2016, h. 28). 

 

Selain itu beberapa pakar berpendapat bahwa kegunaan media 

pembelajaran itu antara laian adalah: 

1. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran 

yang sulit; 

2. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup 

dan menarik; 

3. Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan 

menelaah (belajar) dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari 

sesuatu; 

4. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan 

dan memikirkan suatu pelajaran, serta; 

5. Menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan), mempertajam indera, 

melatihnya, memperluas perasaan dan kecepatan dalam belajar (Wibanto, 

2017, h. 7). 

2.1.2. Multimedia Interaktif 

2.1.2.1 Pengertian Multimedia Interaktif 

Multimedia terdiri dari dua kata yaitu multi dan media. Multi artinya bisa 

lebih dari satu sedangkan media merupakan sarana untuk menampilkan atau 
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mendistribusiskan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, musik, dan 

video. Jika digabungkan kedua kata tersebut dapat diartikan secara harfiah, 

multimedia adalah kombinasi berbagai sarana baik berupa teks, gambar, suara, 

animasi maupun video untuk menampilkan atau sebagai medium untuk 

mendistribusikan informasi dalam berbagai bentuk melalui peralatan digital 

(Arifin, 2015, h. 3). Multimedia juga dapat diartikan mengkombinasikan teks, 

seni, suara, gambar, animasi, maupun membaca penjelasan dalam bentuk 

interaktif (Nita, 2018, h. 70).  

Multimedia adalah media yang menggambarkan dua unsur atau lebih 

yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara 

terintegrasi (menjadi satu kesatuan/terhubung) (Akbar, 2017, h. 674). 

Multimedia juga diartikan sebagai suatu penggunaan gabungan beberapa media 

dalam menyampaikan informasi yang berupa teks, grafik atau animasi grafis, 

movie, video, dan audio (Priyanto, 2010, h. 1).  Lebih lanjut, multimedia dalam 

konteks komputer adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu (tool) 

dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, 

berkaya, dan berkomunikasi (Munir, 2012, h. 3).  Informasi yang disajikan 

melalui multimedia ini berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat di layar 

monitor atau ketika diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector, 

dan dapat didengar suaranya, dilihat gerakannya (video atau animasi). 

Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang 

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas (Arsyad, 2016, h. 162). 
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Dari beberapa uraian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

multimedia adalah suatu gabungan antara teks, gambar, grafis, animasi, audio, 

dan video serta dapat dilihat atau ditampilkan dilayar monitor ketika 

diproyeksikan ke layar lebar melalui overhead projector. 

Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Munir, 2012, h. 5). 

Multimedia interaktif juga merupakan suatu alat yang dilengkapi dengan alat 

kontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya dalam memilih sesuatu yang 

dikehendaki (Nita, h. 70). Senada dengan itu, multimedia interaktif juga 

merupakan multimedia dimana pengguna dapat mengontrol apa dan kapan 

elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan (Rahmaibu, 2016, 

h. 9). Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen 

beberapa media (audio, video, grafik, animasi, dan lain-lain) menjadi satu 

kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat lebih bagi 

pengguna akhir dari salah satu dari unsur media dapat memberikan secara 

individu (Munir, 2012, h. 129). Senada dengan itu, multimedia interaktif juga 

menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari teks, grafik, 

audio, video, dan interaktivitas (Munir, h. 130). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah 

suatu gabungan antara teks, gambar, grafik, animasi, audio, dan video yang 

dapat ditampilkan pada layar monitor dan dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa 

yang dikehendakinya. 
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1.1.2.1. Kelebihan Multimedia Interaktif  

Kelebihan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya adalah 

sebagai berikut:       

1.  Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. 

2. Pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari 

terobosan pembelajaran. 

3. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, music, animasi gambar 

atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya 

tujuan pembelajaran. 

4. Menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga 

didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

5. Mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. 

6.  Melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan 

(Munir, 2012, h. 132). 

Beberapa alasan yang menjadi penguat pembelajaran harus didukung oleh 

multimedia interaktif yaitu: 

1. Pesan yang disampaikan dalam materi lebih terasa nyata karena memang 

tersaji secara kasat mata; 

2. Merangsang berbagai indera sehingga terjadi interaksi antara indera; 

3. Visualisasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video maupun animasi akan 

lebih dapat diingat dan ditangkap oleh peserta didik; 
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4. Proses pembelajaran lebih mobile jika lebih praktis dan terkendali serta; 

5. Menghemat waktu, biaya, dan energy (Munir, 2012, h. 133). 

2.1.2.2. Kekurangan Multimedia Interaktif 

Kekurangan multimedia interaktif yaitu (a) pengembangannya 

memerlukan adanya tim yang professional dan (b) pengembangannya 

memerlukan waktu yang cukup lama (Husein, 2015, h. 222). 

2.1.3. Materi Segi Empat 

Segi empat yang diajarkan disekolah adalah segiempat yang memiliki 

sifat-sifat khusus. Jenis-jenis segiempat yang dipelajari di SMP antara lain: 

a. Persegi panjang 

Persegi panjang adalah bangun datar segiempat yang mempunyai empat sudut 

siku-siku (90o) dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

(Adinawan, 2014, h. 198). 

 

 

 

Gambar 2.1. Persegi Panjang 

Dari gambar 2.1, ciri-ciri persegi panjang, yaitu: 

(1) Dalam setiap persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang 

(2) Dalam setiap persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

(3) Dalam setiap persegi panjang, tiap-tiap sudutnya sama besar. 

(4) Diagonal-diagonal dalam setiap persegi panjang sama panjang. 

(5) Diagonal-diagonal dalam setiap persegi panjang berpotongan dan saling 

membagi dua sama panjang (Adinawan, 2014, h. 196). 

A 

O 

C D 

B 
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Keliling persegi panjang ABCD = AB + BC + CD + DA  

Karena AB = CD dan BC = DA, maka: 

Keliling persegi panjang ABCD = 2×AB + 2×BC 

AB disebut panjang dan BC disebut  lebar 

K = 2p + 2l   atau  K = 2(p + l) 

L = p × l      atau    L = pl (Adinawan, 2014, h. 202). 

 

b. Persegi 

Persegi merupakan persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang 

(Adinawan, 2014, h. 201). 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Persegi 

Persegi merupakan persegi panjang yang keempat sisinya sama 

panjang, oleh karena itu berdasarkan gambar 2.2 sifat-sifat persegi panjang 

juga merupakan sifat-sifat persegi, yaitu: 

(1) sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, 

(2) diagonal-diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah.  

Sifat-sifat lain yang dimiliki persegi adalah sebagai berikut: 

(1) Semua sisi persegi sama panjang 

(2) Diagonal-diagonal persegi membagi dua sama besar sudut-sudutnya, 

sehingga diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

A 

O 

C D 
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(3) Diagonal-diagonal persegi berpotongan membentuk sudut siku-siku 

(Adinawan, 2014, h. 200). 

Keliling persegi ABCD = AB + BC + CD + DA 

Rumus keliling persegi adalah: 

K = 4s 

L = s × s     atau    L = s2 (Adinawan, 2014, h. 203). 

 

c. Jajargenjang 

Jajargenjang adalah segiempat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar 

(Budhi, 2016, h. 175). 

 

 

 

Gambar 2.3. Jajargenjang 

Dari gambar 2.3 diatas, ciri-ciri jajrgenjang yaitu sebagai berikut: 

(1) Pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

(2) Pada setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

(3) Pada setiap jajargenjang jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 

180°. 

(4) Kedua diagonal pada setiap jajargenjang saling membagi dua sama panjang 

(Adinawan, 2014, h. 210). 

Keliling jajargenjang ABCD = AB + BC + CD + DA 

L = 𝑎 × 𝑡     atau    L = at (Adinawan, 2014, h. 213). 

d. Belah ketupat 

 

  

 

 

A B 

C D 
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A 

O D 

C 

B 

Belah ketupat adalah jajargenjang dengan sisi yang berhadapan kongruen 

(Adinawan, 2014, h. 215). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Belah Ketupat 

Berdasarkan gambar 2.4 diatas sifat-sifat belah ketupat yaitu sebagai berikut: 

(1) Kedua diagonal setiap belah ketupat merupakan sumbu simetri. 

(2) Pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 

(3) Pada setiap belah ketupat kedua diagonalnya saling membagi dua sama 

panjang dan berpotongan tegak lurus (Adinawan, 2014, h. 216). 

K = S + S + S + S 

K = 4S 

L = a × t        atau      L = a∙ t (Adinawan, 2014, h. 216). 

e. Trapesium 

Trapesium adalah segiempat yang mempunyai satu pasang sisi sejajar (Budhi, 

2016, h. 175). 
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Gambar 2.5. Trapesium 

Berdasarkan gambar 2.5 diatas sifat-sifat trapesium yaitu sudut yang 

berdekatan di antara dua sisi sejajar berjumlah 180° (Budhi, 2014, h. 222). 

Keliling trapesium ABCD = AB + BC + CD + DA 

𝐿𝑢𝑎𝑠  𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑢𝑚 =  
1

2
 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 (Adinawan, 2014, 

h. 223). 

 

 

f. Layang-layang 

Layang-layang adalah segiempat dengan dua pasang sisi yang berdekatan 

sama panjang (Budhi, 2016, h. 177). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Layang-layang 

Dari gambar 2.6 diatas sifat-sifat layang-layang yaitu: 

(1) Pada setiap layang-layang, terdapat sepasang sudut berhadapan yang 

sama besar 

(2) Pada setiap layang-layang, salah satu diagonalnya merupakan sumbu 

simetri 

A 

D C 

B 
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(3) Pada setiap layang-layang, salah satu diagonalnya membagi dua sama 

panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu (Adinawan, 

2014, h. 219). 

Keliling  layang-layang ABCD = AB + BC + CD + DA 

Luas layang-layang = 
1

2
𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙1 × 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙2 (Adinawan, 2014, h. 220). 

2.2. Penelitian yang Relevan 

2.2.1. Ermitasari (2016) yang meneliti tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Pada Materi Garis dan 

Sudut untuk Siswa SMP dengan Pendekatan Kontekstual”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, kualitas media tersebut mencapai kualitas “baik”, 

respon siswa terhadap media “Baik” dengan skor rata-rata 4,7 dan respon 

guru terhadap media tersebut juga “baik” dengan skor rat-rata 4,5 

(Ermitasari, 2016, h. vii). Persamaan penelitian Ermitasari dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif. Perbedaannya adalah terletak pada materi 

yang disajikan dan software yang digunakan. 

2.2.2. Rahmat Diyanto Fitri Dwi Kusuma (2018) yang meneliti tentang 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Tipe 

Simulasi Berbasis Komputer Pada Peserta Didik SMP Negeri 3 Natar 

Tahun Ajaran 2017/2018”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, media 

yang telah dikembangkan dalam penelitian ini dikatakan layak dan dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

(Kusuma, 2018, h. i). Persamaan penelitian Rahmat dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis 
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multimedia interaktif. Perbedaannya terletak pada model pengembangan 

yang diterapakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat 

menggunakan metode Borg and Gell sedangkan penelitian ini 

menggunakan model ADDIE. 

2.2.3. Herry Wijayanto (2013) meneliti tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan 

Adobe Flash CS3 Professional Dengan Pendekatan Penemuan 

Terbimbing Pada Pokok Bahasan Teorema Pythagoras”. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, media pembe lajaran ini layak digunakan dalam 

pembelajaran matematika, hasil reaksi siswa terhadap penemuan 

terbimbing menunjukan hasil reaksi sangat positif (Wijayanto, 2013, h. 

xx). Persamaan penelitian Hery Wijayanto dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif. Perbedaannya terletak pada model pengembangan 

yang diterapkan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hery Wijayanto 

menggunakan model procedural Alessi dan Trollip sedangkan penelitian 

ini menggunakan model ADDIE. 

2.2.4. Silvia Yulianis (2014) meneliti tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Berbentuk Permainan Multimedia Interaktif 

Pada Pokok Bahasan Segiempat dan Segitiga untuk Siswa SMP Kelas 

VII”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini dikatakan sangat layak digunakan, 

respon siswa terhadap media yang dikembangkan sebesar 89,31% yang 

termasuk dalam kategori sangat positif dan hasil tes menunjukkan bahwa 
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ketuntasan belajar mencapai 81,8% (Yulianis, 2014, h. vii). Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Silvia dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif. 

Perbedaannya terletak pada software yang digunakan dan materi yang 

disajikan. 

2.2.5. Aditya Tri Setyo (2011) yang meneliti tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Adobe Flash 

CS3 dalam Pembelajaran Matematika di SMA/MA Materi Pokok 

Pertidaksamaan Satu Variabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 

media tersebut layak digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

bagi siswa (Setyo, 2011, h. xvi). Persamaaan penelitian yang dilakukan 

oleh Aditya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Perbedaannya 

terletak pada model penegembangan yang diterapkan yaitu penelitian 

Aditya menggunakan model pengembangan prosedural antara lain 

pendahuluan, pengembangan, dan validasi sedangkan penelitian ini 

menggunakan model ADDIE. 

 

 

 

 

  


