
 

12 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 
 

2.1  Multimedia Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Multimedia Pembelajaran  

Multimedia adalah gabungan lebih dari satu media, dapat berupa 

kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan video (Azhar Arsyad, 

2014:162).  Media sering dijadikan sebagai perantara atau pengantar pesan 

dari pengirim kepenerima pesan. Seiring perkembangannya media hanya 

dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah 

alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain (Azhar 

Arsyad, 2014:4). Yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi 

belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi daya serap siswa. 

Media hanya berfungsi sebagai alat bantu sebagai penyalur pesan 

dalam kegiatan belajar mengajar, yakni berupa sarana yang dapat 

memberikan pengalaman visual dengan lebih mudah dipahami oleh siswa 

dalam rangka mendorong motivasi belajar, mempermudah konsep yang 

kompleks, memperjelas dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit serta 

mudah dipahami (Rudy Sumiharsono, 2017:14). Media dapat berfungsi untuk 

mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi pelajaran. 

Penggunaan media sangat penting bagi siswa dalam memahami pelajaran. 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih 

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

secara terintegrasi. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu   proses 

kegiatan yang memungkinkan guru dapat mengajar dan siswa  dapat 

menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru secara sistematik dan 
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saling  mempengaruhi karena adanya umpan balik (Andi Prastowo, 2014:18). 

Dalam  mengharapkan suatu kegiatan  belajar  mengajar  dan  tercapainya 

tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar. 

Dalam proses pembelajaran media merupakan sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada 

dirinya (Azhar Arsyad, 2014:19). Penggunaan media secara kreatif akan 

memungkinkan audiens (siswa) untuk belajar lebih baik dan dapat  

meningkatkan  performan  mereka  sesuai  dengan tujuan  yang  ingin dicapai. 

Dari uraian di atas, apabila beberapa konsep tersebut kita gabungkan 

maka multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk 

menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan  sikap)  serta  dapat  

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan untuk belajar sehingga 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

2.1.2  Fungsi Media Pembelajaran 

 Fungsi media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar 

yaitu:  

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

c. Menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif siswa. Media pembelajaran berguna untuk 

menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih 
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langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan serta 

memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 

d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang 

dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis. 

Penggunaan media, seperti; gambar, film, model, grafik, dapat 

memberikan konsep dasar yang benar. 

f. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar 

(Azhar Arsyad, 2014:29). 

2.2  Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Pengembangan merupakan suatu proses pembuatan, pengujian kelayakan 

sampai dengan revisi. Pada hakikatnya metode  penelitian  dan  pengembangan  

adalah  metode  yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk (Sugiono, 2014:408). Multimedia merupakan 

gabungan beberapa media dalam menyampaikan informasi berupa teks, grafik, 

atau animasi grafik, movie, video, dan  audio.  

Media dalam lingkup pendidikan sebagai salah satu benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat dan didengar, dibaca atau dibacakan (Gde Putu Arya 

Okta, 2017, h. 5). melalui  gabungan   media-media   ini  pengalaman   belajar  

menjadi sesuatu yang interaktif, yang mencerminkan  suatu pengalaman dalam 

kehidupan sehari–hari. Multimedia membiarkan peserta didik mengarahkan, 

berinteraksi, dan berkomunikasi dengan komputer. Apabila siswa mampu 
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mengontrol semua media yang ada di dalamnya, pada saat itu pulalah dikatakan 

multimedia yang interaktif. Siswa tidak hanya melihat dan mendengar, tetapi juga 

mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalamnya secara simultan 

Multimedia yaitu suatu istilah generik bagi suatu media yang 

menggabungkan berbagai macam media, baik untuk tujuan pembelajaran ataupun 

bukan (Gde Putu Arya Okta, 2017, h. 9). Dengan demikian komunikasi  inilah  

yang  akan  menumbuhkan interaksi dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Interaksi  merupakan sebuah fitur yang menonjol dalam multimedia yang  

memungkinkan  pembelajaran  yang  aktif. Pembelajaran yang aktif tidak saja 

memungkinkan siswa melihat atau mendengar, tetapi juga melakukan sesuatu.  

Penggunaan link/jaringan merupakan bagian penting dalam multimedia, 

dengan link memungkinkan peserta didik belajar sesuai apa yang  diinginkannya 

dan membuat peserta didik dapat berinteraksi  dengan  informasi yang ada dengan 

cara yang benar-benar baru. Ciri-ciri interaktif diantaranya adalah Pengguna dapat 

mengakses informasi seperti video, teks, animasi, dengan hanya meng-klik. 

Memberikan umpan balik terhadap masukan/jawaban dari  peserta didik. 

Informasi  dapat  diakses  oleh  pengguna  mengikuti kehendak  mereka dan tidak 

perlu diatur. Memancing  siswa untuk menjawab pertanyaan yang memerlukan 

pemikiran. 

Multimedia pembelajaran melibatkan pengguna dalam aktivitas-aktivitas 

yang menuntut proes pembelajaran di dalam kelas  (Gde Putu Arya Okta, 2017, h. 

10).  Yang digunakan sebagai alat bantu sumber belajar dengan sengaja dirancang 

oleh seorang guru. Perlu  melewati  beberapa  tahapan,  yaitu  identifikasi potensi  

dan  masalah,  pengumpulan  data,  desain  produk,  validasi  desain,  revisi 
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desain, uji coba skala terbatas, revisi produk, uji coba skala luas, revisi produk 

dan produksi massal. Salah satu tahapan penting adalah penyusunan naskah 

(Nopriyanti, 2015, h. 225). Berikut ini langkah-langkah yang   digunakan   untuk   

menyusun   naskah   multimedia. 

2.2.1 Membuat  sinopsis 

 Merupakan  proses  penyusunan  secara  ringkas  dan  padat tentang 

tema atau pokok tema yang digunakan. 

2.2.2 Treatment 

  Merupakan  uraian ringkas  secara deskriptif  tentang  bagian  mana dari 

suatu rangkaian peristiwa akan digunakan sebagai illustrator. Treatment 

menggambarkan alur penyajian program yang akan dibuat. 

2.2.3 Naskah program 

 Format naskah dalam bentuk skontro atau halaman berkolom dua, 

sebelah kiri untuk  menampilkan  bentuk  visualisasinya  dan  sebelah  kanan  

untuk  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  suara.  Tujuanya  sebagai  

peta atau bahan pedoman bagi siswa dalam mengendalikan penggarapan  

substansi  materi kedalam  suatu  program.   

 Pembuatan multimedia materi Plantae menggunakan software  

Macromedia Flash 8 dan powerpoint. Macromedia Flash 8 dan powerpoint 

adalah program untuk menggambar grafis dan animasi tertentu. Macromedia 

Flash 8 dapat digunakan sebagai  media pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan sehingga  diharapkan  dapat  mempermudah  penyampaian  

materi. Macromedia Flash 8 adalah software yang dipakai luas oleh para 
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programmer karena kemampuannya yang mengagumkan dalam menampilkan  

multimedia (Husniatus, 2017, h. 210).  Software ini berbasis pembelajaran 

video yang dapat digunakan untuk menghasilkan animasi, simulasi, presentasi, 

game, dan bahkan film. 

2.2.4  Desain 

 Desain disini adalah suatu proses untuk menentukan kondisi belajar 

dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Dalam pengembangan 

media pembelajaran yang dipilih, baik isi materi maupun latihan-latihan 

tertentu yang otentik sesuai dengan kebutuhan pembelajar dalam konteks nyata 

(Purti Kuamala Dewi, 2018, h. 23). 

 Desain  pesan ini menjadi  pertimbangan  dalam  pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif pada materi Plantae, karena meliputi 

perencanaan untuk desain multimedia pembelajaran dari pesan pembelajaran 

kemudian mendesain multimedia tersebut agar dapat terjadi komunikasi antara 

pengirim dan penerima. Pemusat perhatian di desain sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

2.2.5  Pengembangan  

 Pengembangan adalah suatu uasaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, dan konseptual. Dalam Pengembangan ilmu dan teknologi 

semakin mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dan pembelajaran (Husniatus Salamah Zainiyati, 2017, h. 61). 

Pengembangan media yang dimaksud meliputi: 

a. Media sebagai alat komunikasi agar pembelajaran lebih efektif. 
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b. Fungsi media dalam ragka mecapai tujuan pembelajaran. 

c. Hubungan antara metode dan media pembelajaran. 

2.2.6  Format Penyajian Multimedia 

 Format penyajian multimedia pembelajaran dapat dikelompokan ke 

dalam lima  bentuk,  yaitu tutorial,  drill  and  practice,  simulasi,  percobaan,  

dan permainan. Multimedia yang telah disusun merupakan  pengaplikasian  

dari metode tutorial. Program pengaplikasian tutorial dengan bantuan komputer 

meniru sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi berupa 

konsep yang disajikan di  layar  komputer  dengan  teks,  gambar,  atau  grafik.  

Pada saat  siswa  telah membaca dan menyerap konsep itu, suatu pernyataan 

atau soal diajukan. Materi akan disajikan dilengkapi dengan soal latihan yang 

harus dikerjakan oleh siswa sesuai dengan jawabannya. Respon siswa 

kemudian dianalisa komputer dan siswa diberi  umpan  balik  sesuai  dengan  

jawabannya.  Dalam  pembelajaran  ini  guru hanya berperan sebagai 

fasilitator. 

 

2.3  Manfaat Multimedia 

Pengembangan  dalam  penggunaan  multimedia  pembelajaran  secara  

tepat dan baik, akan memberikan manfaat yang sangat  besar bagi para guru dan 

peserta didik. Secara global manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 

pembelajaran lebih interaktif, lebih, menarik jumlah waktu mengajar dapat 

dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar 

dapat dilakukan dimana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat 

ditingkatkan (Husniatus Salamah Zainiyati, 2017, h. 100). 
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Manfaat tersebut dapat diperoleh mengingat multimedia pembelajaran 

memiliki keunggulan-keunggulan sebagai  berikut:   

1. Memperjelas  penyajian  pesan  dan informasi  sehingga  tidak terlalu bersifat 

verbalitas (dalam bentuk kata-kata atau tulisan belaka). 

2. Media pembelajaran dapat menumbuhkan serta meningkatkan dan  

mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan, dan siswa 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media  pembelajaran  dapat  menjadikan  proses  pembelajaran  lebih 

interaktif, dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis 

(partisipasi   peserta didik,   umpan   balik,   dan   penguatan). 

4. Penggunaan media pembelajarann secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. 

5. Mengatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu, dan daya indra. 

  Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (Iwan 

Falahudin
,
 2014, h. 107). secara umum multimedia relatif sukses karena 

menarik lebih dari satu indra manusia. Multimedia memanfaatkan dua hal 

penting dalam  penerimaan  informasi  yaitu  penglihatan  dan  suara,  karena  

kedua hal tersebut dapat memicu perhatian, minat dan motivasi dalam proses 

pembelajaran. Multimedia berbasis  komputer  ini  sangat  menjanjikan  untuk  

penggunaannya dalam bidang pendidikan. Demikian pula Arsyad (2014) 

menyatakan bahwa meskipun saat ini penggunaan media ini masih dianggap 

mahal, dalam beberapa tahun mendatang  biaya itu akan semakin rendah dan 
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dapat terjangkau sehingga dapat digunakan secara meluas diberbagai jenjang 

sekolah. 

2.4  Klasifikasi Media Pembelajaran 

 Media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup banyak 

ragamnya, mulai dari media yang sederhana, sampai pada media yang cukup 

rumit dan canggih. Salah satu klasifikasi yang dapat menjadi acuan dalam 

pemanfaatan media adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Edgar Dale yang 

dikenal dengan kerucut pengalaman (Cone Experience). Penggolongan lain yang 

dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan media adalah berdasarkan pada 

teknologi yang digunakan, mulai media yang teknologinya rendah (Low 

Technology) sampai pada media yang menggunakan teknologi tinggi I (High 

Technology) (Hamzah dan Nina Lamatenggo, 2014, h. 122). 

 Berdasarkan perkembangan dan teknologi, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok utama yaitu: 

2.4.1  Teknologi cetak 

a. Teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. 

b. Baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. 

c. Teks dan visual ditampilkan statis (diam). 

d. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan 

dan persepsi visual. 

e. Baik teks maupun visual berorentasi pada siswa. 

f. Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai (Husniatus 

Salamah Zainiyati, 2017,  h. 72-73).  
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2.4.2  Teknologi audio-visual 

a. Biasanya bersifat linear. 

b. Biasanya menyajikan visual yang dinamis. 

c. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang/pembuat. 

d. Representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 

e. Dikembangankan menurut prinsip psikologis behaviourisme dan kognitif. 

f. Umumnya berorentasi kepada guru dengan tingkat pelibatan 

pembelajaran aktif. 

2.4.3  Teknologi media grafis 

 Media ini meliputi grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Ketiga jenis ini 

memiliki bentuk penyajian yang sama, yaitu visual diam, dan kesemuanya 

memperagakan pesan yang ditampilkan secara langsung (Ambar Sri Lestari, 

2014, h. 165-167). 

2.4.4  Media objek benda tiga dimensi 

 Media objek benda tiga dimensi yang mengandung informasi, tidak 

dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti ukurannya, beratnya, 

bentuknya, susunannya, warnya, fungsinya, dan sebagainya. Meliputi objek yang 

sebenarnya: objek alami (yang hidup dan yang tidak hidup) dan objek buatan 

manusia (gedung, mainan, mesin, bangunan, alat-alat komunikasi, dan lain-lain). 

Yang  kedua  objek  pengganti, meliputi : replica, model, dan benda tiruan. 

2.4.5 Media interaktif 

 Pengunaan media secara kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan 

efesiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media 
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pembelajaran adalah teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran (Inung Diah Kurniawati, 2018, h. 69). Karakteristik 

kelompok ini bahwa siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau objek, 

tetapi dipaksa untuk berinteraksi selama  mengikuti  proses  pelajaran.  Tiga  

macam  interaksi:  tingkat pertama, siswa berinteraksi dengan program, misal 

video yang telah terprogram, tingkat kedua berinteraksi  dengan  mesin,  mesin 

pembelajaran, laboratorium bahasa, komputer, bentuk ketiga media interaktif 

adalah yang mengatur interaksi antar siswa secara teratur tetapi tidak 

terprogram. 

  Berdasarakan pemaparan klasifikasi media pembelajaran di atas, 

maka multimedia pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam 

klasifikasi media  interaktif. Terdapat  tiga  macam  interaksi  dalam  proses 

pembelajarannya yaitu: (1) peserta didik berinteraksi dengan program, misal 

video yang telah diprogram, (2) 
berinteraksi

 dengan komputer, (3) media interaktif 

adalah yang mengatur interaksi antar siswa secara teratur. 

2.5  Evaluasi Pengembangan Multimedia Pembelajaran Biologi 

 Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang bisa 

digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan 

lainnya barbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan 

data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi (Suharsimi 

Arikunto, 2014, h. 41). 

 Dengan demikian untuk menciptakan suatu media pembelajaran biologi 

agar memenuhi standar uji kelayakan atau tidak, maka perlu diketahui bahwa 

media yang akan dibuat nantinya akan mendapat penilaian secara  menyeluruh 
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dari berbagai bentuk baik dari aspek isi, dan desain. Evaluasi multimedia 

dilakukan oleh pengembang multimedia tersebut melalui tahapan evaluasi. Proses 

pengembangan multimedia pembelajaran harus selalu dilakukan kegiatan evaluasi 

yang disebut dengan ongoing evaluation. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan 

agar kesalahan sekecil apapun dapat segera diperbaiki dan diselesaikan tanpa 

menunggu  produk akhir telah diproduksi. 

 Dalam pengembangan multimedia memperhatikan beberapa poin utama 

sebagai dasar evaluasi multimedia pembelajaran. Komunikasi visual merupakan 

suatu aspek penting dalam pembuatan media pemebelajan, dengan aspek 

komunikasi visual  meliputi  kreatif  dalam  ide, berikut penuangan gagasan, audio 

(narasi, sound effect, backsound, musik), visual (layout design, typography, 

warna), media bergerak (animasi, movie), layout interactive (ikon navigasi).  

 Aspek lain yang tidak kalah penting adalah rekayasa perangkat  lunak.  

Aspek  ini  meliputi  maintainable (dapat  dipelihara/dikelola dengan mudah), 

usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoprasiannya),  

kompabilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan diberbagai 

hardware dan software yang ada),   dokumen program media pembelajaran yang 

lengkap meliputi: petunjuk instalasi (jelas, singkat, lengkap), reusable (sebagian 

atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang lain). 

 Hal yang serupa bahwa indikator merupakan hal yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan evaluasi multimedia,  yaitu: (1) materi (content); (2) desain 

pembelajaran; dan (3) aspek media. Aspek materi meliputi  ketepatan  materi,  

kedalaman  dan  keluasan  materi,  keterkaitan  materi dengan kurikulum,  
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kemutahiran.  Aspek desain pembelajaran  meliputi  kejelasan tujuan, urutan 

penyajian, relevansi tujuan pembelajaran dengan standar kompetensi/kompetensi 

dasar/kurikulum, efektivitas dan efisiensi pencapaian kompetensi, kesesuaian 

evaluasi dengan indikator dan kompetensi. Media yang merupakan pengantar 

informasi, dengan mendesain bentuk sedemikian rupa, maka aspek media meliputi 

daya tarik opening, keterbacaan, ketajaman gambar, kesesuaian visual, evaluasi  

mendukung penguasaan materi,  musik,  kejelasan  narasi,  ketajaman gambar dan 

kejernihan suara. 

2.6  Materi Plantae 

 Dalam Kurikulum 2013 materi Plantae merupakan salah satu materi 

dasar  yang  diajarkan  di  kelas  X SMA/MA sederajat  pada  semester  genap.  

Materi  ini berisi pengetahuan dasar tentang srtuktur dan fungsi organ sebagai unit 

penyusun tubuh tumbuhan. Kajian utama materi Plantae diantaranya adalah 

konsep tumbuhan, struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, reproduksi 

tumbuhan, serta mekanisme transpor pada membran. Diharapkan pada materi ini 

peserta didik dapat memenuhi kompetensi dasar yang terdapat dalam K13  yaitu 

Mendeskripsikan ciri-ciri divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi 

kelangsungan hidup di bumi. 

2.7  Pembelajaran Biologi 

 Pembelajaran biologi sering dihadapkan pada materi yang tidak dapat 

divisualisasikan secara langsung sehingga sulit dipahami siswa, salah satu materi 

yang sulit divisualisasikan secara langsung di antaranya adalah materi struktur dan 

fungsi organ pada tumbuhan. Belajar adalah suatu perubahan prilaku yang relatif 

permanen (Erni Ratna Dewi, 2018, h. 45). Belajar  merupakan  perubahan  
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tingkah laku yang dialami oleh peserta didik setelah mengalami aktivitas   belajar.   

Pengujian media yang diharapkan dalam penelitian pengembangan multimedia ini 

yaitu memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

 Aktivitas serta hasil belajar tidak beralih dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar. Faktor yang memberikan kontribusi  belajar adalah faktor 

internal dan eksternal peserta didik. faktor internal mencakup faktor jasmaniah 

meliputi kesehatan  tubuh  dan  catat  tubuh  dan  faktor  psikologis  meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. Faktor 

eksternal antara lain. Faktor keluarga meliputi cara mendidik, relasi anggota, 

suasana rumah, keadaan ekonomi. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pengajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah (Intan Nur Cahaya Mukti, 2018, h. 138). Dan faktor 

masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, dan bentuk 

kehidupan masyarakat. 

 Hasil  belajar merupakan  erat kaitannya dengan kualitas belajar. Kualitas 

dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. Secara definitif 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai   tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan 

atau sasarannya. Menurut  UNESCO, ada empat  pilar pendidikan  yang harus 

diperhatikan  dengan  sungguh-sungguh oleh pengelola pendidikan baik untuk 

sekarang maupun  masa depan, yaitu: (1) learning to know (belajar untuk 

mengetahui);  (2) learning to do (belajar untuk melakukan  sesuatu);  (3) learning  

to be (belajar  untuk  menjadi  seseorang);  (4) learning to live togethers (belajar 

untuk menjalani kehidupan bersama). 
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2.8  Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran konvensional, metode dan sumber belajar kurang bervariasi, 

motivasi siswa rendah, pada materi Plantae yang menjelaskan dari akar sampai 

daun tanaman hingga yang berukuran sangat kecil, dengan kompleksitas dan 

kerumitan di dalamnya. Sumber belajar tertulis seperti LKS,  buku  paket, modul 

sudah banyak digunakan. Belum tersedianya penggunaan multimedia 

pembelajaran Interaktif disekolah, padahal kemajuan teknologi dunia pendidikan 

semakin pesat.  

 

Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat yang diharapkan 

Pembelajaran lebih bervariasi dan meyenangkan Memberikan 

Alternatif dalam Media Pembelajaran Biologi. 

 

 

Potensi dan Masalah Pengumpulan Data 

Validasi Produk Desain Produk 

Revisi Desain Uji Coba Terbatas 

Uji Coba Skala Luas Revisi Produk 

Revisi Produk Produk Akhir 
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