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Abstrak--Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk pembelajaran matematika menggunaka software adobe flash 

CS4 standar kompetensi memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, 

persamaan, dan fungsi kuadrat serta pertidaksaam kuadrat pada siswa Madrasah 

Mu’allimin Yogyakarta dan mengetahui kualitas CD pembelajaran matematika 

tersebut berdasarkan penilaian ahli materi dan pembelajaran, ahli media, dan 30 siswa 

kelas X. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 

prosedural, yang bersifat deskriptif, menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti 

untuk menghasilkan suatu produk. Pengembangan ini dimulai dengan cara analisis 

standar isi dilanjutkan dengan mengumpulkan referensi media, kemudian penyusunan 

rancangan media, dan membuat CD pembelajaran. CD pembelajaran yang telah 

dibuat divalidasi oleh ahli materi dan pembelajaran, ahli media. CD pembelajaran ini 

memuat standar kompetensi memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, 

persamaan, dan fungsi kuadrat serta pertidaksaam kuadrat yang terdiri dari dua 

subbab yaitu : Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat dan CD pembelajaran ini di 

lengkapi Video contoh pengerjaan soal. Peneliti telah berhasil mengembangkan CD 

pembelajaran matematika yang mempunyai kualitas Sangat Baik (SB) menurut 

penilaian dari ahli media, materi dan pembelajaran serta 30 siswa SMA kelas X 

dengan skor 140,3 dari skor maksimal 170 dengan presentase skor keidealan 82,529% 

sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran,  Adobe Flash CS4 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Persamaan dan pertidaksamaan kuadarat adalah salah satu materi dalam pelajaran matematika yang 

diberikan pada jenjang SMA. Mata pelajaran ini membahas tentang fungsi kuadrat  yang memerlukan 

interval dan grafik untuk menentukan himpunan penyelesaianya. Permasalahan yang timbul adalah siswa 

kesulitan dalam memahami materi tersebut dikarenakan penjelasan interval dan grafik masih terbatas 

pada penjelasan konsep melalui ceramah di papan tulis.  

Perkembangan pesat dibidang teknologi telekomunikasi, multimedia dan informasi dapat 

membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satunya dengan membuat media 

pembelajaran berbasis multimedia. Telah terjadi revolusi dalam bidang pendidikan yaitu  telah 

dimanfaatkanya Teknologi Informasi dan Komunikasi tercanggih yang di gunakan dalam kegiatan 

pendidikan [1]. Seperti penelitian yang telah dilakukan [2] yang mengembangkan media pembelajaran 

matematika berbantuan komputer dan berhasil mengembangkan CD pembelajaran yang membantu siswa 

dan guru dalam proses pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran berbantuan komputer adalah salah satu revolusi dalam 

pendidikan yang  mempunyai pengaruh signifikan terhadap daya tarik siswa untuk mempelajari 

kompetensi yang diajarkan [3]. Pemanfaatan media yang sesuai dalam proses pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memvisualisaikn konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak. Menurut 

referensi [4] siswa akan lebih memahami konsep apabila materi yang di ajarkan dipadukan dengan grafis, 

animasi dan video. Perkembangan teknologi dapat dijadikan sebagai solusi untuk membuat media 

pembelajaran agar lebih menarik minat siswa dan membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep 

matematika yang bersifat abstrak serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
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Menurut referensi [5] media pembelajaran telah memberikan kendali yang lebih besar dalam proses 

pembelajaran kepada siswa. 

Permasalahannya adalah dengan berkembangnya teknologi saat ini bagaimana membuat dan 

mengembangan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dan guru dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini akan meneliti dan membuat media pembelajaran yang layak berupa CD 

pembelajaran interaktif mengunakan software Adobe Flash CS4 pada materi persamaan dan pertidaksan 

kuadrat, sehingga dapat digunakan siswa dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan  Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Penelitian dan 

pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan produk [6]. Seperti 

pada [7] metode penelitian R&D adalah suatu  metode yang diguakan untuk menghasilkan suatu 

produk tertentu. Penelitian ini mengadopsi langkah-langkah pengembangan media menurut Brog 

and Gall langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran 

meliputi beberapa tahap yaitu : pendahuluan, pengembangan dan validasi 

B. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan merupakan penjelasan dari model pengembangan yang telah ditetapkan. 

Penulis menitik beratkan pada pengembangan media pembelajaran matematika berupa CD 

pembelajaran interaktif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam prosedur pengembangan antara 

lain: 

1. Pendahuluan  

a. Studi pustaka,. 

b. Merencanakan jenis media pembelajaran yang akan digunakan 

2. Pengembangan  

a. Menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan materi pokok yang akan 

disajikan. 

b. Menyusun naskah media pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi ajar, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, serta skenario pembelajaran matematika dan instrumen penilaian 

yang dikonsulatsikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing dan ahli. 

c. Menyusun instrumen penelitian yang meliputi: angket untuk ahli, angket sikap siswa, lembar 

observasi pada saat pembelajaran dan pedoman wawancara 

d. Membuat CD media pembelajaran matematika yang nantinya akan divalidasi 

3. Validasi  

a. Uji Pengembangan Terbatas 

Melakukan uji awal terhadap desain produk oleh ahli bidang matematika, ahli bidang 

pembelajaran matematika, ahli bidang media. 

b. Uji Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil dilakukan untuk mengetahui efektifitas desain produk. Uji coba 

dilakukan pada 15 orang siswa SMA yang mewakili kelompok dengan kemampuan tinggi, 

sedang dan kurang. Hasil uji coba berupa desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun 

metodologi. 

c. Uji Coba Lapangan dan Kelayakan 

Uji coba dilakukan pada siswa SMA dalam satu kelas tertentu (kelas besar). 

C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akan di gunakan sebagai dasar untuk 

merevisi produk. Sebelum diujicobakan, produk dievaluasi oleh beberapa ahli. Uji coba lapangan 

dilakukan setelah mendapat validasi dari ahli dan masukan yang diperoleh dijadikan sebagai 

dasar untuk merevisi produk. Tujuan dari uji coba adalah untuk mengetahui kelayakan dari 

media pembelajaran yang dikembangkan 

2. Subjek uji coba 

Responden uji coba kelompok kecil adalah 15 orang siswa SMA yang mewakili kelompok 

dengan kemampuan tinggi, sedang dan kurang. Sedangkan responden uji coba lapangan adalah 

siswa SMA dalam suatu kelas. 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut: 
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1. Data kualitatif yang diperoleh dari angket, lembar observasi dan pedoman wawancara dianalisis 

secara kualiatif 

2. Data yang diperoleh melalui angket untuk ahli dan angket untuk siswa yang berupa huruf diubah 

menjadi nilai kualitatif CD pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Jenis data yang diambil berupa data kualitatif kemudian diubah menjadi kuantitatif  

b. Setelah data terkumpul, kemudian menghitung skor rata-rata tiap aspek angket  

c. Mengubah nilai tiap aspek kriteria dalam masing-masing komponen media pembelajaran 

matematika menjadi nilai kualitatif seperti pada [8] sesuai dengan kriteria kategori penilaian 

ideal dengan ketentuan Tabel 1. 

TABEL 1. KRITERIA KATEGORI PENILAIAN IDEAL 

No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori Kualitatif 

1                Sangat Baik 

2                            Baik 

3                            Cukup 

4                            Kurang 

5             Sangat Kurang 

 Keterangan: 

 Mi: rata-rata ideal yang dapat dicari dengan menggunakan rumus 

   
 

 
  (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 SBi: simpangan baku ideal yang dapat dicari dengan rumus 

     
 

 
 

 

 
  (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

 Skor maksimal ideal  =  butir kriteria    skor tertinggi 

 Skor minimal ideal    =  butir kriteria     skor terendah 

d. Menentukan nilai keseluruhan CD pembelajaran dengan menghitung skor rata-rata seluruh 

materi pokok. Kemudian diubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori 

penilaian ideal pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat. 

3. Hasil analisis data yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui kualitas produk 

yang dihasilkan.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan CD pembelajaran matematika menggunakan software 

adobe flas CS4 pada siswa kelas X pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan 

satandar kompetensi memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan, dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksaam kuadrat. CD pembelajaran yang dihasilkan terdiri dari 2 subbab, yaitu persamaan 

kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Selain itu juga, di dalam CD pembelajaran tersebut juga terdapat 

simulasi, latiahan soal dan evaluasi.  

Proses pembelajaran dilakukan di lab komputer sehingga siswa dapat belajar mandiri dan guru 

sebagai fasilitator. CD pembelajaran yang telah dikembangkan mempunyai beberapa kelebihan yaitu, 

terdapat video pembelajaran, simulasi soal dan animasi sehingga dapat membantu siswa dalam 

memvisualisaikan materi terkait persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Terdapat perbedaan dari hasil 

belajar pada materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat yaitu siswa pada kelas yang belajar 

menggunakan CD pembelajaran mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan siswa pada kelas yang 

belajar dengan tidak menggunakan CD pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari hasil post tes yang 

dilakukan diakhir pembelajaran. 

 Untuk mengembangkan CD pembelajaran ini menggunakan langkah-langkah prosedural yang 

bersifat deskriptif yang meliputi pendahuluan, pengembangan dan validasi. Sebelum CD pembelajaran 

dikatakan layak untuk digunakan, CD tersebut divalidasi oleh 3 validator yaitu ahli media, ahli materi dan 

guru mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan teknik analisis data dari penilaian ahli materi, ahli media dan siswa berupa data 

kualitatif (kuisioner) kemudian diubah kedalam data kuantitatif di peroleh hasil analisis sebagai berikut : 

1. Aspek pendidikan 

Hasil penilaian pada aspek pendidikan memperoleh skor rata-rata 45 (B) dengan presentase 

keidealan sebesar 75% 

2. Aspek tampilan program 

Pada aspek ini memperoleh skor rata-rata 61,5 (SB) dengan persentase keidealan 87,857 % 

3. Aspek kualitas teknis 
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Aspek kualitas teknis ini memperoleh skor rata-rata 33,8 (SB) dengan persentase keidealan 

84,5 % 

Berdasarkan penilaian dari ketiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek tampilan program dan aspek 

kualitas teknis, CD yang dihasilkan Sangat Baik dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

matematika pada materi persaman dan pertidaksamaan kuadrat. Media yang dihasilkan tidak terlepas dari 

saran dan masukan dari ahli media, ahli materi, guru dan siswa. 

CD pembelajaran yang dihasilkan menggunakan model tutorial sehingga dapat digunakan untuk 

strategi belajar mandiri, di manasiswa dapat belajar di manapun menggunakan CD pembelajaran jika 

terdapat perangkat komputer. CD pembelajaran ini berbasis multimedia interaktif sehingga siswa tidak 

kesulitan untuk menggunakan CD pembelajaran walaupun tidak didampingi oleh guru dan dapat 

digunakan untuk strategi belajar mandiri. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Media yang dihasilkan berupa CD pembelajaran matematika yang di dalamnya memuat materi 

Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat dengan Standar Kompetensi Memecahkan Masalah 

yang Berkaitan dengan Fungsi, Persamaan, dan Fungsi Kuadrat Serta Pertidaksamaan Kuadrat 

untuk siswa kelas X semester 1. CD pembelajaran ini dikembangkan dengan pengembangan 

prosedural yang direvisi berdasarkan saran dan masukan dari dosen pembimbing, ahli (media, 

materi dan pembelajaran) dan siswa (kelas besar dan kecil) 

2. Kesesesuaian materi pada pokok bahasan Persamaan dan Pertidaksamaan Kuadrat dengan 

Standar Kompetensi Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Fungsi, Persamaan, dan 

Fungsi Kuadrat serta Pertidaksamaan Kuadrat pada siswa kelas X , berdasarkan hasil dari penilai 

yaitu ahli (media, materi dan pembelajaran) serta siswa kelas besar adalah Sangat Baik dengan 

skor rata-rata 140,3 dan presentase keidealan 82,529%, berdasarkan hasil tersebut, maka CD 

pembelajaran ini layak dan sesuai sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi 

siswa. 

3. Berdasarkan nilai post tes yang di berikan di akhir pembelajaran, siswa yang belajar 

menggunakan media CD pembelajaran mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

siswa yang tidak menggunakan media CD pembelajaran. 

B. Saran  

Penulis menyarankan media pembelajaran matematika berupa CD pembelajaran interaktif yang telah 

dikembangkan ini perlu diujicobakan dalam penelitian experiment menggunakan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME). Hal ini perlu dilakukan agar konsep–konsep matematika 

yang bersifat abstrak dapat dihubungkan dengan permasalahan permasalahan sehari-hari, dengan 

vasilitas yang ada pada CD pembelajaran  seperti animasi, video maka dapat mempermudah dalam 

memvisualisasikan dalam bentuk realsitik.  Selain itu diharapkan pada peneliti selanjutnya media 

pembelajaran ini dapat berbasis android sehingga dapat digunakan tanpa menggunakan komputer .  

 

DAFTAR PUSTAKA 
[1] Rusman. 2011. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

[2] Istiqlal. 2011.“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis  Multimedia Interaktif  Menggunakan Adobe Flash CS3 Dalam 

PembelajaranMatematika Standar Kompetensi Memecahkan Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Sistem Persamaan Linier 
Dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel Pada Siswa Kelas X”,Makalah, Dipresentasikan Dalam Seminar  Nasional  

Matematika dan Pendidikan Matematiaka, Tanggal 3Desember 2011di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, hal 2. 

[3] M. Ali. 2007. Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan Komputer Untuk Memfasilitasi Belajar Mandiri Dalam Mata Diklat 
Penerapan Konsep Dasar Listrik Dan Elektromagnetik di SMK. Laporan Penelitiian Reasearch Grand PHK A2.FT UNY 

[4] S. Hadi. 2011. Salection Sorting Algorithm Visualization Using Flash. The international Journal of Multimedia & Its 
Applications (IJMA). Vol.3, N0 1.  

[5] Kilpatrick, J., and Findell, B. 2001. Adding it up: Helping Children Learn Mathematics. Washington DC: National Academy 

Press 

[6] Sukmadinata.N.S. 2010. Metode penelitian pendidikan. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 

[7] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

[8] Anas Sudijono. 1987. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 


