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Abstrak— Proses pembelajaran di tuntut selalu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, karena

pembelajaran yang statis dan kovesional cenderung membuat siswa bosan dan tidak memiliki motivasi
untuk belajar. Dukungan pembelajaran yang interaktif terhadap proses pembelajaran saat ini sudah
banyak diakui keunggulanya. Melalui aplikasi system interaktif, bahan ajar dapat disajikan lebih menarik
dan interaktif sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Adapun permasalahan
yang terjadi adalah: (1) Siswa kurang memahami materi yang di ajarkan oleh guru dan, (2) cara guru
mengajar dan menyampaikan materi kurang menarik minat siswa untuk belajar. (3) Siswa yang terkesan
hanya bermain di saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya jika dilihat dari cara guru mengajar dan
memberikan materi, (1) Guru jarang memakai media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang di
ajarkan, sehingga siswa sulit untuk menerima dan memahami materi yang di ajarkan, (2) Kurangnya
kreativitas guru dalam memanfaatkan media alat peraga pembelajaran untuk menghidupkan suasana
pembelajaran yang ada di dalam kelas dan (3)Kurangnya fasilitas media pembelajaran yang ada di
sekolah. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem model ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, and Evaluation) dengan teknik pengumpulan data adalah observasi dan
kuisioner. Hasil Penelitian adalah sebuah perancangan media pembelajaran interaktif yang berpengaruh
pada hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil posttest sebesar 82,80 lebih besar dari hasil
preetest sebesar 66,00 dengan adanya kedua nilai ini membuktikan bahwa penggunaan media
pembelajaran interaktif kepada siswa berpengaruh positif untuk kemampuan dan hasil belajar siswa.
Kata Kunci : Pembelajaran Interaktif dengan pendekatan Model ADDIE.

AHMAD AMIRUDDIN RAHIM. Interactive Learning Media With Applied ADDIE Model In Computer
Peripheral Subjects (guided by Lanto Ningrayati Amali, Ph.D and Rampi Yusuf, S.Kom, M.T).
The learning process in demand always adapts to the dynamics of society, because static and cortical
learning tends to make students bored and have no motivation to learn. Interactive learning support to
the learning process is now widely recognized keunggulanya. Through interactive system applications,
teaching materials can be presented more interesting and interactive so that the learning process
becomes more fun. The problems that occur are: (1) Students do not understand the material that is
taught by the teacher and, (2) the way the teacher teaches and convey the material less interest students
to learn. (3) Students who seem to only play in the learning process. Furthermore, when viewed from the
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way teachers teach and provide materials, (1) Teachers rarely use instructional media in accordance
with the material taught, so that students are difficult to accept and understand the material taught, (2)
Lack of teacher creativity in utilizing media props Learning to enliven the learning atmosphere that is in
the classroom and (3) lack of learning media facilities that exist in the school. This research uses method
of development of ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) model with
data collection technique is observation and questionnaire. The result of the research is an interactive
learning media design that influences student learning outcomes. This is evidenced by the posttest result
of 82.80 is greater than the preetest of 66.00 with the existence of these two values proves that the use of
interactive learning media to students positively affects the ability and learning outcomes of students.
Keywords: Interactive Learning with the ADDIE Model approach.
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II. LANDASAN TEORI

I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan aspek yang sangat
mendasar bagi kelangsungan pembangunan suatu
bangsa. Pendidikan yang baik dapat melahirkan
sumber daya manusia yang handal dalam
bidangnya
untuk
membantu
pembangunan
nasional. Semua ini dapat tercapai, jika ada
hubungan yang sinergis antara masyarakat,
pemerintah
dan
penyelenggara
pendidikan.
Kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan
di Indonesia saat ini adalah kurikulum yang
berbasis kompetensi atau sering disebut KTSP
(Ardianti, 2012). Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional
yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing
satuan pendidikan. KTSP mengutamakan active
learning, yakni hubungan dua arah antara guru
dengan peserta didik, student centered (peserta
didik sebagai pusat pembelajaran) (Depdiknas,
2007).
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan
pada saat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di
SMK Negeri 1 Pulubala pada bulan Agustusseptember 2016 terhadap 25 siswa kelas X TKJ di
dapat bahwa hasil belajar siswa masih rendah. Hal ini
dibuktikan dengan hasil evaluasi belajar harian siswa
dimana hasilnya tidak mencakup pada Kriteria
Ketuntasan Minimum(KKM) 75 atau setara dengan
2,76 (sesuai standar KKM kurikulum 2013) setelah
menyampaikan materi pelajaran.
Berdasarkan pengalaman peneliti pada
kegiatan PPL, diketahui faktor-faktor yang penyebab
rendahnya hasil belajar siswa di antaranya di
sebabkan oleh (1)Siswa kurang memahami materi
yang di ajarkan oleh guru dan, (2)cara guru mengajar
dan menyampaikan materi kurang menarik minat
siswa untuk belajar, sehingga ada siswa yang
terkesan hanya bermain di saat pembelajaran
berlangsung. Selanjutnya jika dilihat dari cara guru
mengajar dan memberikan materi, (1) Guru jarang
memakai media pembelajaran yang sesuai dengan
materi yang di ajarkan, sehingga siswa sulit untuk
menerima dan memahami materi yang di ajarkan, (2)
Kurangnya kreativitas guru dalam memanfaatkan
media alat peraga pembelajaran untuk menghidupkan
suasana pembelajaran yang ada di dalam kelas dan
(3)Kurangnya fasilitas media pembelajaran yang ada
di sekolah.

Perkembangan kongnitif seorang siswa
adalah melalui suatu proses asimilasi dan akomodasi.
Didalam pikiran seseorang, sudah terdapat struktur
kongnitif atau kerangka kongnitif yang disebut
dengan skema. Setiap orang akan mencari suatu
usaha untuk perkembangan serta kesesuaian antara
apa yang baru di alami dan apa yang sudah ada pada
struktur kongnitifnya. Jika pengalaman barunya
adalah cocok maka proses asimilasi akan terjadi
dengan mudah (Piaget, 2013).
Hasil belajar merupkan hal yang dapat di
pandang dari dua sisi yaitu sisi guru dan juga siswa
(Dimiyati dan Mudjiono,2005). Hasil belajar juga
merupakan tingkat perkembangan dari mental yang
lebih baik bila dibandingkan dengan terselesaikanya
bahan pelajaran atau tercapainya tujuan pembelajaran
yang diharapkan. Hasil belajar adalah bila seorang
telah belajar terjadi perubahan tingkah laku pada
orang tersebut (Hamalik, 2008). Perubahan yang di
maksud adalah perubahan yang dilihat dari tiga aspek
yaitu dari segi kongnitif, Efektif dan psikomotorik,
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak
mengerti menjadi mengerti, dari tidak jujur menjadi
jujur.
Media pembelajaran interaktif bisa diartikan
sebagai penggunaan berbagai media, termasuk di
dalamnya teks, gambar, video, suara dan animasi,
yang membawa pesan-pesan atau informasi dengan
tujuan pembelajaran atau bersifat instruksional yang
disampaikan dan ditampilkan dengan menggunakan
bantuan komputer secara saling aktif untuk
memberikan kemudahan dalam menampilkannya dan
menyampaikan pesan didalamnya. Penggunaan
media pembelajaran dalam proses belajar mengajar
dapat membangkitkan keinginan dan minat yang
baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan
kegiatan belajar,
dan
bahkan
membawa
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap
siswa.
Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa,
media pembelajaran juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan
menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran
data, dan memadatkan informasi. Secara umum
manfaat yang dapat diperoleh dalam penggunaan
multimedia pembelajaran interaktif adalah proses
pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif,
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.
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III. METODE PENELITIAN

kemampuan siswa, dengan pembelajaran pendekatan
model ADDIE untuk meningkatkan hasil belajar
siswa. Adapun yang menjadi poulasi penelitian
adalah siswa kelas X TKJ SMK Negeri 1 Pulubala.
Menurut Sugiono (2015) populasi merupakan
wilayah generelisasi yang terdiri atas objek , subyek,
dan mempunyai kualitas, karakteristik tertentu yang
di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di
tentukan kesimpulanya. Dan untuk pengambilan
sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teknik random sampling dari anggota kelas X TKJ
SMK Negeri 1 Pulubala. Sebagaimana menurut
Sugiono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang
telah di tetapkan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan metodologi
dengan model ADDIE yang terdiri dari beberapa
tahap yaitu Analysis, Design, Development,
Implementation,
Evaluation.
Berikut
sebuah
gambaran rancangan penelitian yang akan di lakukan
dalam upaya pemecahan masalah dan juga
pengembangan media pembelajaran yang akan di
rancang.
1) Tahap Analisis
Pada tahap analisis ini yang di lakukan oleh peneliti
adalah melakukan observasi di sekolah SMK Negeri
1 pulubala, yang akan di jadikan sebagai sampel
penelitian. Melihat model pembelajaran dan media
yang digunakan pada siswa saat memberikan materi,
serta menyiapkan segala segala perangkat yang
dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran.
Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan perangkat
keras komputer atau laptop, perangkat lunak
komputer (software), serta data siswa seperti RPP
dan bahan ajar.

A. Teknik Analisa Data
Instrument dikatakann valid apabila instrumen
tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang
hendak diukur sebagaimana dikemukakan oleh
Widoyoko (2009). Dengan kata lain validitas yang
berkaitan dengan “ Ketepatan” dengan alat ukur.
Data yang valid dihasilkan dari instrumen yang valid.
Validasi isi, bahasa dan redaksi kalimat
dilakukan oleh validator yaitu dosen ahli. Pada
validitas item tes diukur dengan mengkorelasikan
skor tiap item dengan jumlah skor total dengan
menggunakan
rumus Alpha Cronbach sebagai
berikut:
r11
=

2) Tahap Desain
Dalam tahap ini, peneliti mulai mendesain media
pembelajaran yang akan di implementasikan kepada
siswa kelas X TKJ SMK Negeri 1 pulubala juga
menyiapkan segala kebutuhan yang akan di
tampilkan dalam media pembelajaran yang akan di
buat.

(

3) Tahap Pengembangan
Pada tahap ini merupakan proses pembuatan media
pembelajaran. Peneliti memilih untuk merancang
media pembelajaran melalui software Adobe flash.
Selanjutnya akan dilakukan test aplikasi media
pembelajaran
bila
sudah
selesai
untuk
perancanganya.

𝑘
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Widyoko (2009)
Keterangan : r11 = Reliabilitas instrumen
K = Banyaknya butir pertanyaan
atau banyaknya soal
𝜎𝑏2 = Jumlah varians butir
𝜎12 = Varians total
X = Skor total
Hipotesis yang diuji adalah:
Ho = Tidak terdapat pengaruh media pembelajaran
yang sudah di rancang dan di implementasikan
terhadap hasil belajar siswa kelas X TKJ pada mata
pelajaran Peripheral komputer di SMK Negeri 1
Pulubala.
Ha
= terdapat pengaruh media pembelajaran yang
sudah di rancang dan di implementasikan terhadap
hasil belajar siswa kelas X TKJ pada mata pelajaran
Peripheral komputer di SMK Negeri 1 Pulubala.

4) Tahap Implementasi
Tahap implementasi merupakan tahap instalasi dan
penggunaan media pembelajaran yang sudah di buat.
Dimana media pembelajaran yang sudah di buat
sesuai dengan software yang sudah di tentukan akan
di lakukan uji coba pada siswa yang sudah dijadikan
sebagai sampel.
5) Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi ini, peneliti akan melakukan
evaluasi ahli media pembelajaran kepada ahli media
pembelajaran, apakah media pembelajaran yang di
buat oleh peneliti memenuhi kriteria layak untuk di
terapkan kedepanya.
Tahap evaluasi selanjutnya dimana peneliti harus
mengevaluasi hasil penelitian untuk menguji
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berikan sebelum pembelajaran (pretest) dan setelah
pembelajaran (posttest) dengan menggunakan media
pembelajaran model ADDIE. Berikut ini akan di
uraikan data-data hasil penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini telah dilakukan di sekolah SMK Negeri
1 Pulubala, dengan sampel siswa kelas X TKJ.
Penelitian ini menggunakan tes hasil belajar
berbentuk tes objektif dengan 2 pilihan yang di
a) Analisis

b) Desain
Pada tahap ini peneliti mulai mendesain mengenai
tampilan media pembelajaran yang akan di rancang
dan akan di implementasikan kepada siswa yang
menjadi sampel.

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan
observasi,
sebagaimana
diambil
berdasarkan
pengalaman pada kegiatan PPL II di SMK Negeri 1
Pulubala,
didapat model pembelajaran yang
dilakukan masih dengan menggunakan metode
konvesional dengan menggunakan media seadanya
menggunakan aplikasi Microsoft office power point.
Data hasil belajar siswa diperoleh dengan tanpa
menggunakan media pembelajaran yang terdiri atas
10 butir soal dengan rentang skor 0 – 100. Jumlah
siswa pada kelompok ini berjumlah 25 orang.
Hal ini menjadi tugas besar dari peneliti
untuk membuatkan media pembelajaran yang
interaktif dengan tujuan agar hasil belajar siswa akan
meningkat. Peneliti sudah mempersiapkan peralatan
yang akan di butuhkan dalam perancangan media
pembelajaran interaktif yang akan dibuat, dengan
menggunakan sampel siswa kelas X TKJ yang
berjumlah sebanyak 25 orang, juga menyediakan
RPP dan bahan ajar.
dan konsep dasar materi pada bab 2 selanjutnya
menyediakan perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (software) untuk melakukan
persiapan pada tahap desain. Berikut adalah
spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang
akan di gunakan.

c) Pengembangan
Selanjutnya untuk tahap pengembangan aplikasi ini,
dimulai dari merancang tampilan halaman awal, isi
media pembelajaran, sampai tampilan penutup ketika
menutup halaman media pembelajaran. Berikut
gambar tahap isi media pembelajaran media
pembelajaran yang sudah di desain dan kemudian
akan di implementasikan
d) Implemetasi
Pada tahap ini media pembelajaran interaktif
yang sudah di rancang, siap untuk di implemetasikan
dan akan di paparkan kepada siswa dengan cara
menjelaskan tahap-tahap instalasi, dan cara
penggunaan media pembelajaran sebelum di lakukan
uji coba pertama untuk melihat respon siswa terkait
dengan materi yang di gunakan, dan sebelum
dilakukan uji ahli media.

Spesifikasi perangkat keras (hardware)










Laptop Axioo Neon HNM
Intel inside Core™i5
Ram 3.00 GB DDR3
Hardisk 200 GB
Dilengkapi alat input dan output
Spesifikasi perangkat lunak (Software)
Software Adobe Flash Cs6
Software XAMPP

e) Evaluasi
Pada tahap evaluasi ini sudah dilakukan evaluasi
media pembelajaran oleh ahli media pembelajaran
apakah media pembelajaran yang sudah di rancang
dan sudah di implementasikan kepada siswa kelas X
TKJ yang di ambil sebagai sampel, bisa untuk
memenuhi kriteria media pembelajaran interaktif
yang bisa di terapkan ke depannya. Berikut penilaian
yang telah di validasi oleh ahli media.
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10 butir soal dengan rentang skor 0 – 100. Jumlah
siswa pada kelompok ini berjumlah 25 orang. Skor
minimum yang diperoleh dalam kelompok ini adalah
60 dan skor maksimum adalah 100.
Berdasarkan hasil pengujian pada posttest
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, maka
untuk pengujian hipotesis digunakan statistik
parametrik. Hal ini berarti bahwa untuk membuat
keputusan pengujian hipotesis digunakan uji t satu
pihak.
Langkah-langkah
pengujian
hipotesis
penelitian adalah sebagai berikut:
Hipotesis H0 dan H1 dalam kalimat:
Ho
Tidak terdapat pengaruh media
=
pembelajaran yang sudah di rancang dan di
implementasikan terhadap hasil belajar siswa kelas X
TKJ pada mata pelajaran Peripheral komputer di
SMK Negeri 1 Pulubala.
H1
terdapat
pengaruh
media
=
pembelajaran yang sudah di rancang dan di
implementasikan terhadap hasil belajar siswa kelas X
TKJ pada mata pelajaran Peripheral komputer di
SMK Negeri 1 Pulubala.

TABEL 1 TABEL EVALUASI AHLI MEDIA PEMBELAJARAN
(VALIDATOR)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek Yang Dinilai
Tampilan fisik media
pembelajaran
Kesesuaian media dengan
tujuan pembelajaran dan
peserta didik
Kejelasan petunjuk media
Ketepatan
penggunaan
desain penyajian materi
Kejelasan paparan materi
Kesesuaian ukuran huruf
dan tampilan gambar
Kesesuaian tata letak teks
dan gambar
Kesesuaian durasi waktu
dan karakteristik sasaran
Kesesuaian penempatan
komponen media
Kesesuaian evaluasi dan
tujuan

1

2

3

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Hipotesis statistik:
H0 : 𝜇1 ≤ 𝜇2
H1: 𝜇1 > 𝜇2
Kriteria Pengujian:
Tolak Ho apabila t hitung ≥ t tabel, atau nilai p-value
pada kolom Sig. (2-tailed) < level of significant (α)
Gagal tolak Ho apabila t hitung < t tabel, atau nilai pvalue pada kolom Sig. (2-tailed) > level of significant
(α) .
Dari hasil di atas diperoleh bahwa 𝐻0
ditolak dan 𝐻1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa “Hasil belajar siswa menggunakan media
pembelajaran lebih tinggi dibandingkan hasil
belajar siswa” tanpa menggunakan media
pembelajaran.

Pada tabel diatas menunjukan hasil penilaian
dari ahli media, dimana pada tabel tersebut, sudah di
cantumkan skor yang akan di berikan oleh validator,
dimana jika skor di ceklist pada kolom 1 (kurang
baik), 2 (baik), 3 (sangat baik). Menurut hasil
penilaian dari ahli media, didapat bahwa media yang
sudah di rancang bernilai 2 (baik) dan 3 (sangat
baik). Hal ini Menunjukan bahwa presentasi media
pembelajaran yang sudah di rancang siap untuk di
terapkan kedepannya untuk materi pembelajaran
peripheral komputer untuk siswa kelas X TKJ di
SMK Negeri 1 Pulubala.
Hal ini juga dilihat dari kuisioner yang di
sebarkan kepada siswa menunjukan bahwa presentase
media pembelajaran yang sudah di rancang
menunjukan siswa sangat setuju dengan media
pembelajaran. Hal ini di buktikan siswa banyak yang
mengisi ceklist pada kolom 4 (baik), 5 (Sangat baik),
hanya saja ada beberapa orang siswa yang mengisi
pada kolom 3 (kurang baik) pada point suara, karena
disebabkan oleh keterbatasan volume suara laptop.

Hal ini juga di tegaskan oleh Salim (2011),
yang menyatakan bahwa media pembelajaran dapat
memudahkan guru untuk dalam penyampaian materi
pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa,
sehingga siswa mampu untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Sejalan dengan pendapat diatas, hasil
penilitian oleh Permana (2013), mengemukakan
bahwa media pembelajaran, dapat digunakan sebagai
sarana pembelajaran, untuk menarik minat belajar
siswa, dan mendukung proses pembelajaran baik
disekolah maupun diluar sekolah.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Kirna (2012), menunjukan bahwa pembelajaran
dengan berbantuan dengan media pembelajaran akan
memudahkan guru dalam mengimplementasikan
pembelajaran yang ada. Demikian pula penelitian lain
yang menguatkan
bahwa penggunaan media

Tahap evaluasi selanjutnya adalah mengukur
hasil kemampuan siswa, apakah terdapat pengaruh
dari media pembelajaran interaktif dengan model
ADDIE yang telah di rancang maka dilakukan
pengujian hipotesis yang akan di uraikan
penjelasanya di bawah ini.
Data hasil belajar siswa diperoleh dengan
menggunakan media pembelajaran yang terdiri atas
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pembelajaran membuat siswa mudah untuk
memahami materi yang ditampilkan dalam
pembelajaran. Media pembelajaran menjadi perantara
siswa belajar lebih baik dari pada penggunaan
penyampaian secara abstrak atau kovesional (Wijaya,
2012).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil
penelitian ini membuktikan bahwa terdapat
peningkatan hasil belajar pada siswa dengan
menggunakan media pembelajaran. Jadi, penggunaan
media pembelajaran berpengaruh positif terhadap
hasil belajar siswa.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah
dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan
media pembelajaran interaktif dengan model ADDIE
terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan
media pembelajaran yang sudah di rancang dan di
implementasikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil
posttest sebesar 82,80 lebih besar dari hasil preetest
sebesar 66,00 dengan adanya kedua nilai ini
membuktikan
bahwa
penggunaan
media
pembelajaran interaktif kepada siswa berpengaruh
positif untuk kemampuan dan hasil belajar siswa.
SARAN
1)
Keberhasilan
penggunaan
media
pembelajaran dengan model ADDIE terletak pada
bagaimana seorang guru menjadikan media
pembelajaran sebagai penopang untuk keberhasilan
pembelajaran dengan sebaik mungkin.
2)
Model pembelajaran interaktif sangat
bermanfaat bagi siswa dalam mengevaluasi dirinya
sendiri, Hal ini dapat memotivasi siswa dalam belajar
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh
karena itu diharapkan untuk siswa menggunakan
media pembelajaran dengan sebaik mungkin dan
untuk guru diharapkan untuk bisa di kembangkan
kedepanya pada mata pelajaran yang lainya.
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