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Abstract:  The development of interactive multimedia in Environmental change materials aims to produce a learning 

media that is valid and practical. This research is a type of Research and Development (R&D) using ADDIE 
development model, which has included analysis, design, development, implementation, and evaluation. 
Interactive Multimedia developed in the form of images, text, videos, animations and quizzes are 
incorporated in the form of mind maps. The applications used are Mindjet mind manager and Quiz creator. 
The product validity test was carried out by two expert validators in the form of interactive multimedia 
assessment instruments, assessment instruments, teacher response questionnaires and student response 
questionnaires. The product practicality test was carried out at SMA 08 Makassar with 2 teachers of 
biological studies and 30 students in class X MIPA 4. The results of the expert validators have showed that the 
products developed in deserves to be used as the value of interactive Mulrimedia assessment instrument of 
4.56; and 4.63 assessment instruments of teacher response and students are 4.56 (very valid). The practicality 
of the media had obtained by teacher’s responses with the value of 95.00 (very practical) and student’s 
responses with the value of 84.58 (very practical). Based on the results of this study it can be concluded that 
the development of interactive multimedia in environmental change materials was valid and practical.  

Keywords: Interactive Multimedia, , research ad development (R & D), mindjet mind manager, quiz creator, Valid, 
Practical 

 
1. Pendahuluan 

Biologi merupakan  mata pelajaran yang membahas tentang organisme hidup dan 
bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan lingkungan fisik mereka (Depdiknas, 2008). 
Biologi merupakan salah satu materi pelajaran yang sering di anggap sebagai pelajaran yang 
sangat sulit di mengerti, itu karena materinya sebagian besar bersifat hafalan. Akibatnya banyak 
peserta didik menjadi kurang berminat dan malas untuk mengikuti pelajaran dikarenakan 
sulitnya memahami materi yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik untuk 
menyerap materi yang telah disampaikan (Wiguna, 2015) 

Biologi membahas tentang hal-hal abstrak yang tidak terstruktur sehingga membuat 
peserta didik sulit untuk memahaminya. Hal ini menyebabkan untuk memahami pembelajaran 
peserta didik tidak bisa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga dibutuhkan 
suatu media yang dapat menjelaskan lebih rincih. Tingkat pemahaman peserta didik yang 
mendengarkan saja tentu berbeda dengan peserta didik yang mendengarkan dan juga melihat 
materi yang di pelajari (Adnan, 2014). 

Kemajuan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah memberikan 
pengaruh bersar terhadap berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Kondisi ini 
memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan kualitas media pembelajaran yang 
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kualitas tersebut berada 
pada inovasi pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik, sehingga memotivasi 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar karena siswa 
mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu guru perlu menggunakan 
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media pembelajaran sebagai penyampai informasi agar dalam menyampaikan materi menjadi 
menarik sehingga dapat mempermudah siswa memahami materi (Maimunah, 2016). 

Saat ini, Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah banyak yang menggunakan media 
pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, namun masih sedehana guru 
hanya merujuk siswa agar mempelajari apa yang ada dalam buku paket, power point, dan 
menjawab soal-soal yang tersedia dalam LKPD. Hal ini selaras dengan yang disampaikan guru 
mata pelajaran biologi pada SMAN 08 Makassar, penggunaan media pembelajaran berupa 
microsoft power point dinilai tidak optimal karena peserta didik tidak tertarik dan kurang aktif 
didalam kelas serta sulitnya bagi guru untuk menyampaikan beberapa materi khususnya dalam 
pembelajarn biologi yang memiliki cakupan materi yang luas sehingga sulit untuk disampaikan 
jika hanya melalui media microsoft power point karena tidak semua materi sesuai untuk media 
tersebut. 

Permasalahan di atas dapat dilihat bahwa fokus permasalahan dalam pembelajaran di 
SMAN 08 Makassar yaitu terletak pada media pembelajaran yang digunakan kurang memiliki 
daya tarik, kurang efisien dan kurang efektif. Pembahasan materi Perubahan Lingkungan yang 
nyata tidak semuanya akan diterima oleh siswa dalam kelas dengan mendengarkan penjelasan 
dari guru, namun harus didukung oleh sumber belajar berupa multimeda interaktif yang dapat 
mewakili materi tersebut secara nyata dan quis creator yang dapat menguji pemahaman dan 
hasil belajar siswa. sehingga mengharuskan guru mengemas materi tersebut agar tersampaikan 
dengan menarik, siswa mudah paham, sesuai alokasi waktu dan bisa mencapai tujuan 
pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan solusi dengan melakukan 
pengembangan multimedia interaktif dengan aplikasi Mindjet MindManager sebagai media 
pembelajaran berupa pemetaan konsep pikiran (mind map) yang dapat merangkum secara 
keseluruhan pada materi Perubahan Lingkungan yang indikator materinya luas dan diberi 
evaluasi pada setiap akhir materi menggunakan software Quiz Creator. 

Kelebihan dari Media pembelajaran Mindjet MindManager Version 9 ini juga bisa 
digunakan kapanpun dan dimanapun, bisa langsung ditampilkan menggunakan bantuan viewer 
dan LCD ataupun bisa diakses langsung melalui handphone saat pembelajaran di kelas. Jika 
menggunakan Hp siswa juga bisa mengaksesnya langsung di rumah dengan mind mapping versi 
mobile dengan menggunakan handphone berbasis IOS atau Smartphone Android yang 
sebelumnya harus didownload dulu di play store (Maimunah,2016). 

Wondershare quiz creator adalah sebuah software yang rancang  untuk membuat 
program evaluasi pembelajaran maupun kuis yang berbasis teknologi informasi. Software ini 
dapat dimanfaatkan untuk  membantu dan mempermudah dalam membuat kuis atau soal 
dengan menggunakan model-model soal yang ada didalamnya. Wondershare Quiz Creator bisa 
dimanfaatkan oleh guru atau dosen untuk melakukan evaluasi pembelajaran dengan cepat, 
ringkas, dan menarik bagi peserta didik. Hasil dari evaluasi yang dibuat dapat disimpan dalam 
format file swf , file html atau file . exe (Rahmawati, 2017). 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti ingin mengembangkan sebuah multimedia 
interaktif pada konsep Perubahan Lingkungan yang menyajikan materi dalam bentuk video, 
teks dan gambar dan disertai animasi tentang materi yang akan dikemas dalam bentuk mind 
mapping materi dengan aplikasi minjet mindmanager  dan juga diberi evaluasi pada akhir 
materi menggunakan software quiz creator dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif 
pada Materi Perubahan Lingkungan Kelas X SMA” 

 
2. Metode Penelitian 

• Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) yaitu pengembangan multimedia interaktif pada  materi perubahan 
lingkungan kelas X SMA. Model pengembangan multimedia interaktif ini menggunakan 
model ADDIE yang memiliki lima tahapan yakni analyse, design, development, 
implementation, dan evaluation.  
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• Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari sampai april tahun 2019 di kelas X 

MIPA 4 SMA Negeri 08 Makassar.  
• Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 30 peserta didik kelas X IPA 4 SMAN 08 Makassar 
serta 2 guru mitra bidang studi biologi. 
• Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakaninstrumen berupa angket yang terdiri dari 
instrumen penilaian multimedia interaktif, instrumen penilaian, angket respon guru dan 
angket respon peserta didik yang kemudian akan di uji validitas produk oleh dua validator 
ahli dan uji kepraktisan produk oleh peserta didik dan guru bidang studi biologi. 
• Teknik Analisis data 

Teknik analisis data menggunakan uji kevalidan dan kepraktisan. Untuk uji kevalidan 
yaitu dengan melihat skor rata-rata semua validator, selanjutnya dilakukan pengkategorian 
kevalidan produk merujuk pada Hobri (2010), Produk yang dikembangkan dikatakan 
bersifat valid dan dapat dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya, jika memperoleh nilai rata-
rata dari kedua validator pada rentang valid atau sangat valid yakni interval 3 ≤ VR < 5 dari 
kedua validator pada rentang valid atau sangat valid yakni interval 3 ≤ VR < 5.  Sedangkan 
untuk uji kepraktisan dengan melihat nilai rata-rata skor angket respon guru dan peserta 
didik, Produk yang dikembangkan dikatakan praktis apabila telah mencapai kategori praktis 
atau sangat praktis. Kepraktisan tersebut diukur berdasarkan penilaian praktisi dalam hal ini 
guru biologi dan penggunaan produk dalam kelas oleh peserta didik dengan kriteria praktis 
dalam rentang  80 % .  

3. Hasil Penelitian  

Penelitian pengembangan yang dilakukan menghasilkan produk berupa multimedia 
interaktif  yang valid dan praktis. Adapun hasil analisis uji validitas dan kepraktisan produk 
sebagai berikut. 

• Uji Validitas 

Validasi multimedia interaktif dilakukan beberapa kali hingga diperoleh multimedia 
yang benar valid dan layak untuk digunakan. Adapun hasil dari penilaian validator ahli 
terhadap multimedia interaktif sebagai berikut. 

 
Tabel 1.  Rata-Rata Penilaian Validasi terhadap Multimedia Interaktif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multimedia interaktif yang dikembangkan memiliki beberapa komponen aspek 
penilaian. Adapun komponen aspek penilaian yang pertama yaitu aspek sajian pembelajaran 
mendapatkan skor rata-rata aspek sebesar 5,00. Aspek kedua yaitu,  Aspek kelayakan isi 
memperoleh skor rata-rata aspek sebesar 4,40, Aspek ketiga yaitu paradigma konstruktivis 
memperoleh skor rata-rata aspek 4,5, Aspek keempat yaitu desain memperoleh rata-rata 
skor aspek 4,40, Aspek kelima yaitu Aspek kebahasaan/komunikasi memperoleh skor rata-
rata aspek 4,30. Dari lima aspek tersebut diperoleh nilai validitas multimedia interaktif 
sebesar 4,52.  Berdasarkan tabel 1.1, dari penilaian kelima aspek yang dilakukan dapat 

No Aspek yang 
Dinilai Rata-rata Aspek ( iA ) 

Keterangan 

1. Sajian 
pembelajaran 

5,00 Sangat Valid 

2. Kelayakan isi 4,40 Valid 
3. Paradigma 

konstrivistik 
4,50 Valid 

4. Desain  4,40 Valid 
5. Kebahasaan/K

omunikasi 
4,30 Valid  

Rata-rata (V a
) 

4,52 Sangat Valid 
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disimpulkan bahwa multimedia interaktif bersifat sangat valid dengan kriteria kevalidan 4,5 

≤ V a
 5. 

• Uji Kepraktisan 

Uji kepraktisan dilakukan oleh guru sebagai praktisi melalui angket respon guru dan 
angket respon peserta didik. Jumlah guru yang memberikan respon sebanyak 2 orang, 
sedangkan peserta didik yang memberikan respon sebanyak 30 orang. Adapun hasil 
penilaian diuraikan dalam tabel 1.2 dan 1.3

 
Tabel 2. Hasil Uji Kepraktisan Berdasarkan Analisis Angket Respon Guru 

 
Tabel 3. Hasil Uji Kepraktisan Berdasarkan Analisis Angket Respon Peserta Didik 

 
No. Aspek yang Dinilai Skor Aspek 

(𝒙𝒊 ) 
Skor 

Maksimum 
(𝒙𝒋 ) 

Persentase 
Aspek (%) 

1. Pengorganisasian Konsep 372 450 82,66 
2. Kemudahan Akses 251 300 83,66 
3. Desain 253 300 84,33 
4. Bahasa 387 450 86,00 
5. Paradigma Konstruktivis 647 750 86,26 

Jumlah Persentase/Aspek 422.91 
Persentase Penilaian Praktisi (P) 84.58 

 
Tabel 1. 2 menunjukkan persentase kepraktisan multimedia interaktif berdasarkan 

penilaian guru. Angket yang diisi guru terdiri dari 6 aspek. Persentase aspek sajian pembelajarn 
sebesar 95%, aspek kelayakan materi 93,75 %, aspek desain 95 %, aspek paradigma 
konstruktivis 95 %. Aspek bahasa 95 %, aspek rekayasa perangkat lunak 96,66 %. Dari enam 
aspek tersebut diperoleh persentase kepraktisan  multimedia interaktif berdasarkan respon 
guru sebesar 95,00%.  Jika ditinjau dari kriteria pengkategorian kepraktisan produk, kriteria 
kepraktisan produk berada pada 80% – 100% berarti bahwa multimedia interaktif yang 
dikembangkan sangat praktis dan tidak dilakukan revisi. 

Tabel 1.3 menunjukkan angket respon peserta didik yang digunakan terdiri dari 5 
aspek.  Persentase yang diperoleh aspek pengorganisasian konsep sebesar 82,66 %, aspek 
kemudahan akses 83,66 %, aspek desain 84,33 %, aspek bahasa 86 % dan aspek paradigma 
konstruktivis 86,26 %. Dari lima aspek tersebut diperoleh persentase kepraktisan  multimedia 
interaktif berdasarkan respon peserta didik sebesar 84,58 %.  Jika ditinjau dari kriteria 
pengkategorian kepraktisan produk, kriteria kepraktisan produk berada pada 80% – 100% 
berarti bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan sangat praktis dan tidak dilakukan 
revisi. 
 
 

No. Aspek yang Dinilai Skor Aspek 
(𝒙𝒊 ) 

Skor 
Maksimum 

(𝒙𝒋 ) 

Persentase 
Aspek (%) 

1. Sajian pembelajaran 76 80 95,00 
2. Kelayakan materi 75 80 93,75 
3. Desain 19 20 95,00 
4. Paradigma Konstruktivis 38 40 95,00 
5. Bahasa 19 20 95,00 
6. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 29 30 96,66 

Jumlah Persentase/Aspek 570,41 
Persentase Penilaian Praktisi (P) 95,00 
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4. Pembahasan 
Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa multimedia 

interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan 
lingkungan belajar yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Multimedia interaktif dikembangkan dalam bentuk peta pikiran, sehingga dalam pembuatannya 
peneliti menggunakan software mindjet mindmanager. 
  Penggunaan mind mapping dapat membuat daftar informasi yang panjang bisa dialihkan 
menjadi diagram warna warni, sangat teratur, dan mudah diingat yang bekerja selaras dengan cara 
kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal (Buzan, 2007). Penggunaan strategi pembelajaran 
mind mapping melibatkan kedua belahan otak, sehingga melibatkan sistem limbik (melibatkan 
emosi positif), yaitu dapat membuat siswa senang saat belajar karena melibatkan otak kanan. Hal 
ini dapat membuat peserta didik lebih antusias dalam belajar dan tidak lagi jenuh. Serta dapat 
meningkatkan fokus peserta didik karena merasa tertarik dengan media pembelajaran yang 
ditampilkan (Triana, 2016). 
  Keunggulan Mind Map menurut Yovan (dalam Astutiamin (2009)) antara lain: 1) tema 
utama terdefenisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah, 2) level keutamaan informasi 
teridentifikasi secara lebih baik. Hubungan masing-masing informasi dapat secara mudah dikenali. 
Lebih mudah dipahami dan diingat. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa 
merusak keseluruhan struktur Mind Map, sehingga mempermudah proses pengingatan (Triana, 
2016). 
  Multimedia yang dikembangan memiliki fitur video dan animasi pembelajaran yang 
berkaitan dengan materi perubahan lingkungan. Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo (2011) 
mengungkapkan manfaat dalam pengunaan media video pembelajaran, yaitu video dapat 
memanipulasi waktu dan ruang sehingga siswa dapat diajak melanglang buana ke mana saja 
walaupun dibatasi dengan ruang kelas. Video juga dapat menampilkan objek-objek yang terlalu 
kecil, terlalu besar, berbahaya, atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh siswa (Nugroho, 2015). 
  Tersedianya video dan animasi dalam multimedia dapat membuat peserta didik 
menggunakan lebih dari satu indera dimana siswa tidak hanya mendengarkan apa yang dijelaskan 
gurunya saja tetapi juga melihat kenyataan-kenyataan apa yang ditampilkan oleh gurunya dalam 
media tersebut, menurut Baugh dalam Arsyad, Azhar (1997) menyatakan bahwa kurang lebih 90% 
untuk memperoleh hasil belajar seseorang melalui indera pandang, 5% diperoleh melalui indera 
dengar, dan 5% lagi dengan indera lainnya (Anshor, 2015). 
  Setiap akhir materi terdapat fitur kuis yang memiliki tipe soal yang berbeda diantaranya 
tipe soal multiple choice, multiple response dan true and false. Kuis dimaksudkan sebagai bahan 
evaluasi bagi peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang 
disampaikan dengan bantuan multimedia. Pemberian kuis di akhir pertemuan secara berkelanjutan 
akan membuat siswa lebih bersemangat dan aktif mengikuti pelajaran. Hal ini searah dengan 
penelitian sebelumnya, penelitian Setiyaningsih (2009) dan Bismirking (2010), pemberian kuis 
interaktif juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Salempa, anwar & ramadhani (2013). 

Penggunaan multimedia dengan berbagai fitur yang disediakannya diharapkan mampu 
menjadi media bantu bagi guru dalam proses pembelajaran dan juga dapat membuat peserta didik 
lebih tertarik dan fokus terhadap pembelajaran. Multimedia ini diharapkan dapat membuat 
suasana pembelajaran lebih menarik sehingga menghindari peserta didik merasa jenuh. Hal ini 
dikarenakan peserta didik diberi kesempatan untuk memilih isi setiap komponen pembelajaran 
yang disajikan, Selain itu fleksibel dalam pemanfaatannya yang bisa di kelas, secara individual atau 
secara kelompok kecil serta fleksibel penggunaan waktu.   

 Pada tahap pengembangan produk dan instrumen dilakukan uji validitas. Menurut Hobri 
(2010), validitas adalah tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen yang valid adalah instrumen 
yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas multimedia interaktif ini 
dilakukan untuk melihat kekurangan produk. Instrumen yang digunakan dalam pengembangan 
multimedia ini terdiri atas lembar validasi instrumen penilaian, instrumen validasi multimedia 
interaktif, angket repon guru dan angket respon peserta didik. Uji kevalidan multimedia dilakukan 
untuk melihat kekurangan konten produk. 
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 Uji kevalidan multimedia interaktif dilakukan oleh dua validator ahli dengan menilai setiap 
aspek penilaian yang terdapat pada lembar penilaian dan membandingkan setiap aspek dengan 
produk yang dikembangkan. Multimedia yang mencapai nilai valid tersebut dapat dinyatakan layak 
untuk digunakan oleh peserta didik maupun guru. Nilai validitas multimedia interaktif sebesar 
4,52. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif bersifat sangat 

valid dengan kriteria kevalidan 4,5 ≤ V a
 5. Setalah uji kevalidan produk oleh kedua validator, 

maka selanjutnya pada tahap implementasi (implementation) dilakukan uji kepraktisan. Uji 
kepraktisan dilakukan di SMAN 08 Makassar kelas X IPA 4 dengan jumlah peserta didik 30 orang. 
Data diambil menggunakan angket respon peserta didik yang diberikan setelah peneliti 
memberikan arahan kepada peserta didik mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
menggunakan multimedia interaktif yang telah dikembangkan. Setalah itu peserta didik diarahkan 
untuk memberi penilaiannya terhadap produk yang dikembangkan. 

Guru sebagai validator praktisi juga diperlihatkan produk yang telah dikembangkan. Dalam 
hal ini guru mata pelajaran biologi berjumlah dua orang. Peneliti memperlihatkan dan menjelaskan 
cara penggunaan produk kepada guru berdasarkan buku panduan penggunaan produk yang ada. 
Guru akan memberikan penilaian terhadap multimedia interaktif untuk mengukur kepraktisan dari 
produk yang dikembangkan. 

Hasil dari uji kepraktisan ini kemudian dianalisis dan di peroleh persentase kepraktisan 
multimedia interaktif yang dikembangkan . berdasarkan hasil analisis data angket respon guru 
diperoleh persentase kepraktisan  multimedia interaktif sebesar 95,00%.  Hasil analisis angket data 
respon peserta didik diperoleh persentase kepraktisan multimedia interaktif sebesar 84,58 %. Jika 
ditinjau dari kriteria pengkategorian kepraktisan produk baik hasil analisis angket data respon 
guru maupun peserta didik, kriteria kepraktisan produk masing-masing berada pada 80% – 100% 
berarti bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan sangat praktis dan tidak dilakukan revisi. 
Kepraktisan dari multimedia interaktif, menunjukan bahwa multimedia interaktif yang 
dikembangkan dapat di terapkan di sekolah. 

 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
Pengembangan multimedia interaktif pada materi perubahan lingkungan kelas X SMA diperoleh 
hasil yang valid, dimana kevalidan multimedia interaktif dengan nilai validitas 4,52. Sehingga 

memenuhi standar kevalidan yaitu pada kategori 4,5 ≤ V a
 = 5 yaitu sangat valid. Pengembangan 

multimedia interaktif pada materi perubahan lingkungan kelas X SMA  diperoleh hasil yang bersifat 
praktis, dimana analisis data kepraktisan dari angket respon guru dengan nilai 95,00% berada pada 
berada pada level 80%-100% yaitu sangat praktis, kepraktisan dari respon peserta didik dengan 
nilai  84,58%  berada pada level  80%-100% yaitu sangat praktis. 
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