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Abstract 

The research tries to develop quality interactive multimedia using presentation software. The 

advantage is to create learning multimedia with presentation software, so teachers can implement it to 

multimedia-based learning and give reference to other related research. This is Research and 

Development type of research. The data were collected by using observation,  documentation, and 

attitude scale technique. The data sample is determined by considering the appropriateness of measured 

variable, which is development. The data were then analysed using interval data analysis. The result is 

a game for learning created based on interactive multimedia development using presentation software 

through several steps such as need analysis, design, production, experiment, revision, finalization, and 

massive production. This has quality since it meets the quality multimedia, visible, attractive, simple, 

useful, and accountable. Besides, it is categorized as Good in a feasibility test conducted by 

FORMULASI (Forum Multimedia Edukasi) in Boyolali Regency. After the experiment in IT learning to 

Vocational School students of Takhassus Al-Qur'an Wonosobo, this also got good response through 

their high attitude scale. Finally, in the future research students response toward multimedia in learning 

as well as learning variables need to be considered. 

Key word: Interactive Multimedia Development, Presentation Software. 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan multimedia interaktif yang berkualitas 

menggunakan software presentasi. Manfaat penelitian adalah terbuatnya multimedia pembelajaran dengan 

software presentasi, sehingga guru dapat mengimplementasikan pada pembelajaran berbasis multimedia dan 

dapat memberikan refrensi untuk penelitian yang berkaitan dengan multimedia. Jenis penelitian ini adalah 

penetilian Research and Development.  Teknik pengambilan data mengunakan teknik observasi, 

dokumentasi dan skala sikap. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini, mempertimbangankan 

kesesuaian variabel yang diukur yaitu pengembangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis data interval. Hasil penelitian berupa game pembelajaran yang terbuat berdasarkan pengembangan 

multimedia intraktif dengan menggunakan software presentasi melalui tahapan: analisis kebutuhan, 

perancangan, produksi, uji coba, revisi, finalisasi, dan produksi masal. Multimedia yang dikembangkan 

memiliki kualitas karena memenuhi syarat multimedia yang berkualitas,  karena mudah dilihat, menarik, 

sederhana, bermanfaat dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan. Multimedia intraktif yang 

dikembangkan telah mendapatkan hasil uji kelayakan, hasil uji kelayakan berada pada kategori baik. Uji 

kelayakan multimedia interaktif diuji oleh FORMULASI (Forum Multimedia Edukasi) Kabupaten Boyolali. 

Selain itu multimedia interaktif yang telah dikembangkan, sudah digunakan pada pembelajaran TIK di SMK 

Takhassus Al-qur’an Wonosobo dengan mendapat respon baik dari siswa. Respon tersebut dapat dilihat 

melalui hasil skala sikap yang telah diberikan kepada siswa, yang menggunakan multimedia intraktif. Saran 

kepada peneliti selanjutnya adalah dalam pembuatan penelitian yang menggunakan konten multimedia 

diharapkan memperhatikan aspek – aspek pembelajaran yang  menggunakan multimedia dan memperhatikan 

tanggapan siswa terhadap multimedia yang digunakan pada saat penerapan multimedia dalam pembelajaran. 

Kata Kunci: Pengembangan Multimedia Interaktif, Software Presentasi 
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1. Pendahuluan 
Sumber daya manusia yang berkualitas bisa tercipta dengan pendidikan yang 

berkualitas. Salah satu indikasi pendidikan yang berkualitas adalah dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran dalam setiap pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan optimal 

apabila komponen pengajaran tersedia. Ada tujuh komponen dalam pembelajaran di mana satu 

dengan yang lain saling terintegrasi, yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau 

siswa, tenaga pendidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran sebagai segmen kurikulum, 

strategi pembelajaran, media pengajaran, dan evaluasi pengajaran. 

Pengajaran di SMK Takhassus khususnya pada pelajaran TIK sudah terdapat ketujuh 

komponen tersebut. Salah satu komponen yang berperan dalam penyampaian sebuah informasi 

adalah media pengajaran. Media pengajaran yang digunakan untuk memberikan sebuah 

informasi di SMK Takhassus tersebut berasal dari buku LKS. Sedangkan buku LKS memiliki 

beberapa kelemahan yaitu kurang menarik dan kurang memberikan gambaran konkret. 

Kelemahan tersebut yang membuat siswa menjadi kurang fokus dalam menerima informasi. 

Permasalahan tersebut dapat diatasi bila, disediakan media yang menarik dan mampu 

memberikan gambaran konkret. Salah satu media yang menarik yang dapat memberikan 

gambaran konkret dan dapat diciptakan oleh pengajar adalah multimedia interaktif dengan 

menggunakan software presentasi. Hal tersebut yang melatar belakangi untuk mengetahui 

pengembangan multimedia interaktif dengan menggunakan software presentasi pada mata 

pelajaran TIK di SMK Takhassus Al-Qur’an Wonosobo 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diajukan rumusan masalah: 

Bagaimana cara  mengembangkan multimedia interaktif dengan menggunakan software 

presentasi?. Batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu membuat 

multimedia interaktif berektensi .ppsx, bersifat interaktif, dan materi tentang software 

presentasi. Tujuan penelitian ini untuk pengembangkan multimedia interaktif yang berkualitas 

menggunakan software presentasi. Manfaat dari penelitian pengembangan multimedia 

interaktif menggunakan software presentasi ini adalah sebagai berikut: (1) Praktis, terbuatnya 

multimedia pembelajaran dengan software presentasi, sehingga guru dapat 

mengimplementasikan pada pembelajaran berbasis multimedia (2) Teoritis, Penelitian ini dapat 

memberikan refrensi untuk penelitian yang berkaitan dengan multimedia. 

  



2. Landasan Teoritis dan Kerangka Teoritis 

Penelitian Terdahulu 

Berdasar temuan I Nyoman Mardika dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Di SD” dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian: (1) pengembangan multimedia 

pembelajaran kosakata bahasa Inggris kelas V sekolah dasar melalui enam langkah, yaitu: 

menganalisis, mendesain, memproduksi, memvalidasi, merevisi, dan mengujicoba; (2) kualitas 

multimedia pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari aspek isi, pembelajaran, tampilan, 

dan pemrograman adalah baik. Dengan menggunakan rentang skor 1 sampai 5, aspek isi 

menunjukkan skor rata-rata 3,75, aspek pembelajaran menunjukkan skor rata-rata 3,71, aspek 

tampilan menunjukkan skor rata-rata 3,87, dan pemrograman menunjukkan skor rata-rata 3,75; 

(3) aspek daya tarik menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan sangat 

menarik: pada uji coba satu-satu, dari tiga siswa yang diobservasi, dua siswa menunjukkan daya 

tarik produk sangat menarik, satu siswa menunjukkan daya tarik produk menarik; pada uji coba 

kelompok besar, dari dua puluh siswa, dua belas siswa menunjukkan daya tarik produk sangat 

menarik, delapan siswa menunjukkan daya tarik produk menarik; dan (4) penggunaan 

multimedia pembelajaran kosakata bahasa Inggris berdampak baik terhadap ketuntasan belajar 

siswa: pada uji coba kelompok besar, dari 20 siswa, terdapat 19 siswa (95%) yang tuntas belajar 

dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris kelas V sekolah dasar. [1]  

Berdasar temuan Tejo Nurseto dalam penelitiannya yang berjudul “Membuat Media 

Pembelajaran Yang Menarik” dengan hasil penelitian: Dunia pendidikan dewasa memasuki era 

dunia media, di mana kegiatan pembelajaran menuntut dikuranginya metode ceramah dan 

diganti dengan pemakaian banyak media. Lebih-lebih pada kegiatan pembelajaran saat ini yang 

menekankan pada keterampilan proses dan aktif learning, maka kiranya peranan media 

pembelajaran (yang dalam uraian selanjutnya sering disebut media), menjadi semakin penting. 

Dalam kaitannya dengan fungsi media pembelajaran, dapat ditekankan beberapa hal berikut 

ini: Sebagai alat untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif, mempercepat proses belajar, 

meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, mengkongkretkan yang abstrak sehingga dapat 

mengurangi terjadinya penyakit verbalisme.  Perencanaan dalam pembuatan media meliputi: 

Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, Perumusan tujuan, memilih, merubah dan 

merancang media pembelajaran, perumusan materi, pelibatan siswa dan evaluasi (Evaluation). 

Untuk mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip VISUALS, yang dapat 

digambarkan sebagai singkatan dari kata-kata:  Visible: mudah dilihat, Interesting: menarik,  

Simple: sederhana,  Useful: isinya berguna/bermanfaat,  Accurate: Benar (dapat 

dipertanggungjawabkan), Legitimate: masuk akal/sah, Structured: terstruktur/tersusun dengan 

baik. Beberapa media yang dapat dibuat dan dipergunakan dalam pembelajaran ekonomi antara 

lain: flipchart, flannel graph, flash card, barang bekas, power point dan lain-lain. [2] 

Berdasar temuan Wawan Saputra, Bambang Eka Purnama yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Untuk Mata Kuliah Organisasi 

Komputer” dengan hasil penelitian menujukan bahwa: Media Pembelajaran Interaktif ini dapat 

membantu user dalam pembelajaran yang mandiri. Selain itu, tampilan yang menarik dan 

fasilitas suara yang ada membuat  user lebih tertarik untuk belajar. Program aplikasi yang 

penulis buat ini dapat dipergunakan untuk pembelajaran materi matakuliah Organisasi 

Komputer.  Latar Belakang dalam era teknologi informasi penggunaan komputer telah 

merambah ke segala bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Komputer memiliki 

program-program aplikasi praktis yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk 

pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa orientasi penggunaan komputer dalam dunia 

pendidikan adalah bagaimana komputer dapat membantu orang untuk belajar, untuk mengajar, 

dan membantu orang dalam mengelola pendidikan secara umum. Begitu juga dalam 

pengembangan bahan-bahan atau materi pembelajaran, sebagai alternatif sumber belajar, 

komputer digunakan untuk mentransfer materi-materi kepada peserta didik atau dalam konteks 

ini biasa disebut dengan bahan pembelajaran berbasis komputer. Salah satunya adalah 

pembelajaran mata kuliah Organisasi Komputer. Terkadang mahasiswa kesulitan dalam 

memahami materi yang memperkenalkan banyaknya jenis-jenis hardware serta 

pengelompokkannya. Maka perlu dicari metode pembelajaran yang menarik minat mahasiswa 



untuk lebih tekun mempelajarinya, di antaranya dengan  memanfaatkan teknologi komputer. 

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan teknologi komputer di bidang pembelajaran berupa CD 

interaktif dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran 

akan lebih menarik minat mahasiswa dan memberikan kemudahan untuk memahami materi 

karena penyajiannya yang interaktif, dengan memanfaatkan berbagai media sebagai sarana 

penunjang kegiatan pembelajaran. Media interaktif dapat di artikan sebagai kombinasi berbagai 

unsur media yang terdiri dari teks, grafis, foto, animasi, video, dan suara yang disajikan secara 

interaktif dalam media pembelajaran. [3]  

Dari beberapa temuan yang relevan tersebut ditemukan beberapa kesamaan antara lain 

: (1) Bertujuan untuk mengembangkan multimedia. Sedangkan perbedaan dari ketiga temuan 

tersebut antara lain : (1) Perbedaan subyek penelitian mempengaruhi karaktristik yang berbeda. 

(2) Mata pelajaran yang diambil adalah mata pelajaran TIK. (3) Instrumen yang digunakan 

berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu, namun memiliki keterkaitan yang mengacu pada 

multimedia. 

Pengembangan Multimedia Intraktif Yang Berkualitas 

Pengembangan multimedia ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber belajar yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sumber belajar tersebut 

harus disusun secara sistematis, dirancang dalam bentuk yang menarik, sehingga pada akhirnya 

media ini mampu meningkatkan pemahaman untuk pengguna. Langkah - langkah yang dapat 

ditempuh dalam pengembangan adalah sebagai berikut: (1)Analisis Kebutuhan, Pada tahap 

analisis kebutuhan ini, akan dibahas beberapa hal antara lain: Kompetensi apa yang akan 

dicapai melalui pemanfaatan multimedia pembelajaran ini. Berdasarkan kompetensi dan 

subkompetensi tersebut akan ditetapkan materi apa yang akan dibuat, bagaimana urutan 

penyajian materi tersebut, serta siap yang bertanggung jawab terhadap materi tersebut. (2) 

Perancangan,  setelah analisis kebutuhan modul dengan output daftar materi modul, maka 

dilanjutkan pada tahap perancangan modul. Perancangan ini akan menghasilkan naskah 

storyboard multimedia pembelajaran yang menjadi panduan atau pedoman bagi ahli komputer 

grafis dan programmer untuk mewujudkan produk multimedia pembelajaran. Naskah 

storyboard multimedia akan memberikan sistematika urutan tampilan, deskripsi tampilan 

visual dan narasi, serta evaluasinya. (3)Produksi, Pada tahap ini kegiatan produksi sesuai 

panduan dalam naskah storyboard multimedia dibuat. Proses ini banyak melibatkan komputer 

grafis, audio/video, dan programmer yang berkolaborasi untuk menghasilkan produk 

multimedia pembelajaran yang bersifat edutainment. Proses permintaan persetujuan atau 

pengesahan terhadap kesesuaian materi modul dengan animasi multimedia selalu dilakukan 

untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan obyektif. (4) Ujicoba, Tahap ini 

merupakan proses menggunakan modul dalam lingkup yang terbatas. Bertujuan untuk 

mengetahui apakah modul tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sehingga didapat 

masukan untuk penyempurnaan modul. (5) Revisi dan Finalisasi, Revisi merupakan kegiatan 

perbaikan multimedia pembelajaran setelah memperoleh masukan dari kegiatan ujicoba. Tahap 

ini juga merupakan penyempunaan akhir (finalisasi) yang bersifat komprehensif. Output tahap 

ini adalah File Master yang siap diproduksi atau digandakan. (6) Produksi Massal, Akhir dari 

proses pengembangan modul pembelajaran ini adalah produksi massal output yang telah 

dihasilkan. Dilanjutkan kegiatan distribusi pada konsumen yang telah dipetakan di tahap 

analisis kebutuhan modul.[4] 

Multimedia Intraktif yang berkualitas, Tejo dalam penelitiannya menjelaskan hal 

yang diperhatikan dalam pengembangan multimedia, yaitu (1) Mudah dilihat, yaitu 

multimedia dikatakan berkualitas apabila visual yang disajikan tidak membuat mata sakit, (2) 

Menarik, yaitu sajian multimedia harus menarik di mana sajian sesuai dengan kondisi peserta 

didik, (3) Sederhana, yaitu multimedia mudah digunakan tidak menjadikan pengguna susah 

menggunakan, yang berarti navigasi dalam multimedia harus dibuat dengan sederhana, (4) 

Bermanfaat, yaitu multimedia disusun benar-benar untuk menyampaikan informasi yang 

berkaitan dengan tujuan pembelajaran, (5) Benar Atau Dapat Dipertanggung Jawabkan, 

dimana kesesuaian antara materi yang ingin diinformasikan dengan isi yang ada dalam 

multimedia, dan isi yang ingin disampaikan benar-benar berasal dari sumber yang tepat. [5] 



Dari temuan tersebut dapat diartikan bahwa multimedia yang berkualitas harus memperhatikan 

ke lima hal pengembangan multimedia tersebut. 

Multimedia Interaktif  

Vaughan mengatakan multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, 

animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan 

dapat disampaikan dan atau dikontrol secara interaktif. [4] Multimedia yang dikembangkan 

dalam penelitian ini merupakan multimedia interaktif. Suyatno juga menjelaskan dikatakan 

multimedia interaktif apabila memiliki beberapa komponen seperti komputer sebagai sarana 

yang menampilkan multimedia tersebut, adanya link yang ditujukan untuk menghubungkan 

antara informasi dengan pengguna, adanya navigasi yang dapat membantu pengguna 

menjelajah jaringan inforamsi yang saling terhubung, dan adanya tempat bagi pengguna untuk 

memperoleh informasi, memproses informasi tersebut serta mengkomunikasikan sejauh mana 

informasi tersebut telah diperoleh.[6] Sejalan dengan pendapat Suyatno, Didik dkk 

mengemukakan multimedia interaktif adalah kombinasi dari berbagai unsur media yang terdiri 

dari teks, grafis, foto, animasi,video, dan suara, yang disajikan secara interaktif dalam media  

pembelajaran.[7] Nugroho menegaskan multimedia interaktif adalah media yang dapat 

direspon oleh peserta didik dan berbantu komputer, dan  peserta didik dapat mengendalikan 

informasi apa yang ingin diperoleh. [8] 

Simpulan dari beberapa temuan tersebut dapat digaris bawahi, bahwa multimedia 

merupakan gabungan teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan oleh 

komputer dan kemudian dikemas secara digital dan dapat berintraksi dengan pengguna, 

memberikan stimulus terhadap pengguna, serta dapat menyampaikan sebuah informasi. Hal ini 

juga dapat disebut dengan multimedia inetraktif.  

 

Penggunaan Multimedia. 

Multimedia sebenarnya sangat dibutuhkan di sekolah karena multimedia membuat 

pembelajaran menjadi lebih lengkap dan lebih menarik. Multimedia dapat menjadi alat 

pengajaran elektronik yang membantu pengajar. Rancangan yang baik harus disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu rancangan dan 

pengembangan desain pembelajaran yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dapat 

dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran. Ada sejumlah media pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran, mulai dari media papan tulis yang secara umum 

banyak digunakan sampai kepada penggunaan media elektronik seperti komputer dengan 

multimedia interaktif.[4] Langkah – langkah pembelajaran dengan penggunaan multimedia 

interaktif : 

 

Kegiatan Guru Siswa Keterangan 

Awal Guru memberikan 

salam 

Siswa menjawab 

salam 

 

 Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran  

Siswa 

memperhatikan 

tujuan 

pembelajaran 

 

 Guru 

menyampaikan 

apersepsi 

Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru  

Untuk 

mengarahkan 

kedalam 

pembelajaran 

Inti Dari berbagai 

jawaban siswa 

diarahkan ke dalam 

materi. 

 

Siswa mulai 

memahami topik 

pembelajaran 

 



 Guru memberikan 

multimeida kepada 

siswa 

Sisiwa menerima 

multimedia dari 

guru 

Materi dalam 

konten multimedia 

video pembelajaran  

 Guru 

memperlihatkan 

multimedia intraktif 

Siwa melihat 

multimedia 

interaktif yang 

diberikan oleh guru 

dan mencari 

jawaban dari apa 

yang telah ada 

dalam multimedia 

interaktif. 

 

Soal dalam konten 

multimedia game 

pembelajaran 

 Guru membimbing 

siswa dalam 

menjalankan 

multimedia 

Setiap siswa 

menjalankan 

multimedia  yang 

telah diberikan oleh 

guru. 

 

Soal dalam konten 

multimedia game 

pembelajaran 

 Guru mengajak 

siswa membuat 

jawaban sementara 

Setiap siswa 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari melalui 

multimedia  dengan 

jawaban sementara 

 

 Guru menjadi 

pembimbing 

selama presentasi 

siswa 

Masing masing 

siswa 

mempresentasikan 

hasil. 

Presentasi didepan 

kelas 

    

 Guru Memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya mengenai 

pelajaran yang 

belum jelas. 

 

Siswa melakukan 

tanya jawab dengan 

guru tentang materi 

yang belum jelas 

 

 Menyimpulkan bersama-sama mengenai 

materi pelajaran yang telah dipelajari.   

 

Penutup Guru 

menghubungkan 

pelajaran dengan 

konteks kehidupan 

sehari – hari 

Siswa melakukan 

refleksi tentang 

pelajaran yang 

telah dipelajari 

 

 Guru memberikan 

soal evaluasi pada 

siswa 

Siswa mengerjakan  



Tabel 1. Langkah – langkah pembelajaran. 

 [9] 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penetilian Research and Development, dimana penelitian ini 

digunakan untuk menghasilkan produk multimedia intraktif menggunakan software presentasi. 

Selanjutnya digunakan untuk menguji keefektifan multimedia intraktif menggunakan software 

presentasi yang ditujukan untuk mengembangkan multimedia interaktif yang berkualitas.[10] 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Total 

Sampling. Total sampling, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki objek/subjek itu. [10] 

Dari pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa populasi merupakan subjek penelitian 

dimana individu yang akan dikenai perilaku atau dapat dikatakan sebagai keseluruhan objek 

penelitian yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X RPL 1 

dan X RPL 2 di SMK Takhassus Wonosobo. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 61 

orang. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling, berikut adalah keadaan siswa di 

SMK Takhassus Wonosobo : 

 

No Kelas Jenis Kelamin Jumlah 

1 X RPL 1 Laki – laki 15 siswa 

  Perempuan 14 siswa 

2 X RPL 2 Laki – laki 17 siswa 

  Perempuan 15 siswa 

Tabel 2. Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah sampling puporsive yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan sesuai variabel yang diukur. Jumlah siswa pada tabel 

pengambilan sampel berjumlah 29 siswa di kelas X RPL 1 dan 32 siswa di kelas X RPL 2 yang 

dibagi menjadi kelas kontrol dan eksperimen. Sehingga dapat dipilih dua kelas untuk menguji 

pengembangan multimedia interaktif (petualangan si petruk) menggunakan software 

presentasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk memperoleh gambaran mengenai pengembangan multimedia intraktif 

menggunakan software presentasi, maka data dapat diolah dengan menggunakan teknik analisis 

data parametris. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. [10] Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data interval.  

 Pembuatan Desain Produk 

Pembuatan Multimedia Interaktif. Pembuatan Multimedia interaktif adalah salah 

satu indikasi dari penyelesaian sebuah masalah yang berkaitan dengan informasi yang belum 

tersampaikan dengan optimal. Pembuatan multimedia interaktif dapat dibuat dengan sebuah 

aplikasi komputer atau sering disebut software, software aplikasi yang digunakan dalam 

pembuatan multimedia intraktif ini adalah software power point. Tahapan dalam pembuatan 

multimedia intraktif adalah sebagai berikut: (1) Menentukan jenis multimedia, jenis 

multimedia yang dipilih adalah multimedia intraktif yang memberikan teks dan gambar pada 

multimedia. (2) Menentukan materi ajar, dimana materi ajarnya adalah “pengenalan software 

presentasi dan cara penggunaan software presentasi”. (3) Penyusunan alur cerita, alur cerita 



berfungsi untuk mempermudah dalam pembuatan multimedia, berikut gambar penyusunan alur 

cerita yang dibuat dengan story board. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Strory Board 

(4) Pengumpulan bahan pendukung, bahan pendukung diambil melalui internet dan 

sebagian gambar dibuat menggunakan software photoshop. Teks, animasi, dan tools dibuat dari 

software power point 2013. Musik dapat diambil dari internet yang kemudian diproses 

menggunakan audacity. seperti yang terlihat pada gambar berikut: 

 

  

  
Gambar 2. Pengumpulan bahan pendukung 

 

(5) Pembuatan multimedia, pembuatan multimedia ini harus disesuaikan dengan alur 

yang sudah dibuat pada stroy board supaya terbuat dengan baik. Berikut gambar pembuatan 

multimedia yang diberi nama pada multimedianya adalah Petualangan Si Petruk: 

 



 
Gambar 3. Pembuatan multimedia 

(6). Pengujian Multimedia dan Evaluasi, pengujian multimedia dengan 

menggunakan angket kelayakan. [11]Uji kelayakan dilakukan oleh praktisi multimedia dari 

Forum Multimedia Edukasi Kabupaten Boyolali. Adapun data rekapitulasi uji kelayakan media 

adalah sebagai berikut: 

Rekapitulasi Uji Kelayakan Media Oleh Anggota Formilasi. 

Uji Kelayakan media diuji dengan ketegori skor  sebagai berikut: 

 

Skor Hasil 

1 Sangat tidak 

Baik 

2 Tidak Baik 

3 Cukup Baik 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

Tabel 3. Kriteria Hasil Uji Kelayakan 

Dari kelima skor uji kelayakan multimedia diatas dapat dinilai berdasarkan 14 item 

pernyataan yang terkait dengan uji kelayakan multimedia yang dibuat oleh FORMULASI. Uji 

kelayakan multimedia tersebut dinilai oleh 3 penguji yang berasal dari FORMULASI yaitu Tony 

Harseno sebagai penguji 1, Arif Joko Sukatmo sebagai penguji 2, dan Widagdo sebagai penguji 

3. Ketiga penguji tersebut menilai kelayakan multimedia berdasar 14 item variabel pernyataan 

diantaranya adalah pilihan warna yang terdapat dalam multimedia, bentuk teks yang digunakan, 

kata yang digunakan untuk penyajian informasi, tampilan slide dalam sajian informasi, tombol 

navigasi yang digunakan, karakter yang digunakan dalam multimedia, penyusunan letak visual 

background, penyusunan animasi yang digunakan dalam penyajian informasi, sajian informasi 

yang terdapat dalam multimedia, urutan atau keruntutan informasi yang terdapat dalam 

multimedia, kesesuaian informasi dengan sasaran yang dituju (siswa SMK), penyusunan letak 

dalam setiap slide yang dikaitkan dengan prinsip pembuatan multimedia, dan kesesuaian isi 

informasi dengan sumber belajar yang digunakan. Setelah dilakukan pengujian maka penguji 

memberikan nilai kelayakan pada multimedia yang telah dibuat, dari penilaian penguji, maka 

nilai uji kelayakannya adalah nilai 5 dari penguji 1, nilai 4 dari penguji 2 dan nilai 4,5 dari 

penguji nilai tersebut dapat dilaihat pada gambar berikut: 

 



 
Gambar 4. Rekapitulasi 

 

Dari hasil uji kelayakan multimedia bahwa multimedia yang dibuat memiliki kualitas 

pada kategori baik sehingga multimedia layak digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

Langkah – Langkah Penelitian. 

 Langkah – langkah dalam penelitian ini ditunjukan pada gambar berikut:  

 

 
Gambar 5. Langkah – langkah penelitian  

Potensi adalah segala sesuatu yang bila digunakan akan memiliki nilai tambah pada 

multimedia intraktif petualangan si petruk menggunakan software presentasi. Masalah adalah 

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Setelah potensi dan masalah dapat 

ditunjukan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan multimedia interaktif 

menggunakan software presentasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Desain 

produk dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk multimedia intraktif menggunakan 

software presentasi. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

multimedia termasuk multimedia yang baik. Perbaikan desain diperlukan jika terdapat 

kelemahan dalam desain multimedia interaktif menggunakan software presentasi. Uji coba 

dilakukan untuk menguji apakah multimedia interaktif petualangan si petruk layak atau tidak 

layak digunakan. Apabila multimedia interaktif tidak layak maka dilakukan perbaikan desain 

dan jika multimedia layak digunakan maka langkah selanjutnya adalah produksi masal.   

 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pelaksanaan Penelitian 



Pelaksanaan penelitian, bertujuan untuk mengetahui pengembangan multimedia 

interaktif menggunakan software presentasi. Tahap pertama melakukan wawancara kepada 

guru pengampu mata pelajaraan TIK untuk melihat RPP dan silabus yang berguna untuk 

melihat kondisi awal, melihat RPP, dan untuk mengetahui proses belajar mengajar. RPP yang 

didapat dalam wawancara berguna untuk penyesuaian dalam pembuatan konten multimedia. 

Tahapan kedua, membuat konten multimedia yang sesuai dengan RPP dan silabus dari guru. 

Tahapan ketiga, memberikan pengarahan mengenai penerapan multimedia didalam kelas. 

Tahapan keempat, masuk kedalam kelas untuk mengamati proses belajar. Tahapan kelima, 

memberikan dan menjelaskan skala sikap yang telah dibuat kepada siswa, yang kemudian hasil 

dari isi skala sikap tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi stastistika. 

Secara garis besar penelitian dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sebagai observer dalam 

pembelajaran TIK di SMK Takhassus di kelas kontrol dan eksperimen. Penelitian untuk 

mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian dengan menggunakan tehnik: (1) 

Observasi, dilakukan dari keadaan awal hingga penerapan multimedia. (2) Dokumentasi, 

dengan cara wawancara terhadap siswa kelas kontrol  dan eksperimen (3) Skala sikap, dengan 

cara  memberikan skala sikap kepada siswa untuk mengetahui pengembangan multimedia 

interaktif petualangan si petruk menggunakan software presentasi. (4) Observasi, dilakukan 

dengan siswa dan guru kelas kontrol dan eksperimen tentang proses belajar mengajar mata 

pelajaran TIK. Hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan kepada guru TIK dalam proses 

pembelajaran, maka desain pembiata multimedia adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Desain pembuatan 

Proses pengembangan multimedia interaktif menggunakan software presentasi. 

Proses dalam pengembangan multimedia interaktif menggunakan software presentasi 

adalah sebagai berikut: (1) Melihat masalah yang ada dalam siswa SMK Takhassus dengan 

melakukan wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran TIK. Hasil dari wawancara 

dengan guru, peneliti mengambil beberapa jawaban pertanyaan yang sesuai dengan 

pengembangan multimedia intraktif adalah sebagai berikut: (a) Sekolahan tersebut memiliki 

fasilitas yang memadai untuk penerapan multimedia didalam kelas, contoh: LCD, Komputer, 

dan Speaker. (b) Guru didalam pembelajaran belum menggunakan multimedia intraktif sebagai 

komponen dalam pembelajarannya. (2) Pembuatan multimedia interaktif menggunakan 

software power point dengan menggunakan materi software presentasi sesuai RPP yang 

diberikan oleh guru, didalam pembuatan multimedia ini meliputi beberapa tahapan yaitu: 

 
Gambar 8. Tahapan pengembangan multimedia 

Sesuai dengan tahapan pembuatan multimedia yang tertera pada gambar 6 dapat dijelaskan 

bahwa, jenis multimedia interaktif yang dipilih adalah game pembelajaran, materi ajar yang 

digunakan dalam pembuatan multimedia interaktif adalah materi software presentasi, 

penyusunan alur menggunakan teknik pembuatan storyboard, bahan pendukung diambil dari 

internet yang kemudian pustaka dapat dimasukan didalam multimedia interaktif yang dibuat, 
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penyusunan multimedia digunakan menggunakan software power point didalam proses editing 

suara menggunakan software audacitiy dan software photoshop digunakan dalam proses 

editing gambar, pada tahapan terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Pengujian dilakukan 

karena untuk melihat bagaimana multimedia interaktif telah layak digunakan atau belum layak 

digunakan. Pengujian multimedia interaktif ini diuji oleh Forum Multimedia Edukasi 

Kabupaten Boyolali yang kemudian dilakukan evaluasi multimedia interaktif dengan cara 

memberikan skala sikap kepada siswa X RPL 1 dan X RPL 2 pada kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Pengujian dan evaluasi dilakukan untuk melihat bahwa multimedia interaktif 

efektif digunakan dalam pembelajaran TIK. 

Hasil Pengumpulan data 

Skala Sikap Multimedia 

Skala multimedia disusun berdasarkan adaptasi dari teori Vaughan.[4] Skala 

multimedia terdiri dari 19 item dengan pembagian 15 item positif (Favorable) dan 4 item 

negatif (Unfavorable). Dengan indikator : Di sekolah, teks, seni, suara, gambar, animasi, dan 

video. Skala sikap ini diberikan kepada kelas kontrol yang tidak menerapkan multimedia dalam 

pembelajaran dan diberikan kepada kelas eksperimen yang sudah menerapkan multimedia 

pembelajaran. Sehingga dapat dilihat hasil pada tabel berikut : 

 
 

Grafik 1. Hasil Skala Sikap Multimedia 

Dari grafik hasil skala sikap multimedia dapat diperoleh hasil dari pencarian nilai 

interval dengan cara sebagai berikut : 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

3
= 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

Setelah jarak interval diketahui, maka langkah berikutnya mencari jumlah siswa (F) 

yang skornya berada di antara tinggi, sedang, atau rendah. Sehingga dapat diketahui jumlah 

siswa (F) yang kemudian dipersentasekan dengan cara sebagai berikut : 
𝐹(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙)

𝑛 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎)
 × 100 % = 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 

Dari grafik 1 dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator pada skala sikap di kelas 

eksperimen yang menggunakan multimedia intraktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol yang masih menggunakan buku LKS dalam pembelajaran TIK. Hal ini dapat diartikan 

bahwa multimedia dapat dikembangkan dalam pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

khususnya dalam pelajaran TIK jadi dalam pembelajaran menjadi lebih baik dari pembelajaran 

klasikal. Oleh karena itu pengembangan multimedia interaktif dengan menggunakan software 

presentasi telah berhasil, dan menjadi indikasi multimedia yang tersusun memiliki kualitas. 
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Simpulan 

Pengembangan multimedia interaktif dapat dikatakan berkualitas dikarenakan 

multimedia interaktif dalam penelitian ini mudah dilihat, menarik, sederhana, bermanfaat dan 

benar atau dapat dipertanggung jawabkan. Multimedia interaktif ini dibuat dengan 

menggunakan software presentasi dan dalam pengembangannya melalui beberapa tahapan 

yaitu: analisis kebutuhan, perancangan, produksi, uji coba, revisi, finalisasi, dan produksi 

masal. Multimedia interaktif yang dikembangkan yang dibuat melalui tahap – tahap 

pengembangan dan memiliki kualitas sehingga layak digunakan dalam pembelajaran TIK di 

SMK Takhassus Al-qur’an Wonosobo dimana kriteria kelayakan dalam uji kelayakan berada 

pada kriteria baik.  

Saran 

Berdasar hasil penelitian bahwa multimedia interaktif dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran TIK. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya dalam membuat 

penelitian menggunakan konten multimedia diharapkan memperhatikan dari aspek – aspek 

pembelajaran menggunakan multimedia dan tanggapan siswa terhadap multimedia yang 

digunakan pada saat menerapkan multimedia dalam pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Judul Materi: Sofware Presentasi 

    

Mata Pelajaran  : Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi ( KKPI ) 

Kelas    : X Semua Jurusan 

Pertemuan ke-   : 1-7 

Alokasi Waktu   :   14  x 45 Menit 

Standard Kompetensi  : Mengoprasikan sistem operasi dan software aplikasi 

Kompetensi Dasar  : Mengoprasikan software presentasi 

Indikator   :  

1. Menjelaskan pengertian software presentasi 
2. Menjelaskan fungsi software presentasi  
3. Menyebutkan contoh-contoh software presentasi yang 

beredar di pasaran 
4. Menjalankan software presentasi melalui beberapa 

cara (Start Menu, shortcut, atau ikon)  
5. Menutup software presentasi melalui beberapa cara 
6. Memahami dengan baik, lingkungan kerja software 

presentasi seperti menubar, toolbar, titlebar, slide, dll 
7. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya 

pada software presentasi 
8. Menjelaskan langkah-langkah membuat, menyimpan, 

menyimpan dengan nama lain, dan membuka file 
presentasi 

9. Menjalankan perintah membuat, menyimpan, 
menyimpan dengan nama lain, dan membuka file 
presentasi  

10. Menyimpan file dengan menggunakan berbagai format 
antara lain: .ppt, .html, .pps 

11. Menjelaskan perintah-perintah editing sederhana, 
seperti: mengetik huruf/kata/ kalimat, memformat 
huruf/font, mengatur text  alignment, menggunakan 
bullet and numbering, membuat header and footer dan 
page numbering, menambahkan/menyisipkan slide, 
memasukkan gambar/picture, diagram, text box, 
movie and sound, chart, object, membuat tabel, dan 
mengatur background  

12. Menjalankan perintah-perintah editing sederhana, 
seperti: mengetik huruf/kata/ kalimat, memformat 
huruf/font, mengatur text  alignment, menggunakan 
bullet and numbering, membuat header and footer dan 
page numbering, menambahkan/menyisipkan slide, 
memasukkan gambar/picture, diagram, text box, 
movie and sound, chart, object, membuat tabel, dan 
mengatur background 

13. Menjelaskan perintah-perintah pengaturan slide, 
seperti: slide layout, slide design, color schemes, 
costum animation dan slide transition 

14. Menjalankan perintah pengaturan slide, seperti: slide 
layout, slide design, color schemes, costum animation 
dan slide transition 
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15. Menjalankan file presentasi melalui menubar atau 
menekan tombol F5 

16. Mencetak file presentasi dalam bentuk slide/drawing, 
outline, hand out, notes sesuai dengan kebutuhan 

17. Mencetak file presentasi sesuai parameter pencetakan 
seperti seluruhnya, halaman tertentu saja, halaman 
yang sedang diedit, urutan pencetakan 

18. Mencetak file presentasi sesuai dengan kebutuhan 
19. Mempresentasikan file presentasi (slide show) melalui 

komputer dan LCD 
20. Menggunakan navigasi untuk mengoperasikan 

perpindahan slide 

                                                   

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan Peserta didik dapat : 

1 
1. Menjelaskan pengertian software presentasi 

2. Menjelaskan fungsi software presentasi  

3. Menyebutkan contoh-contoh software presentasi yang beredar 
di pasaran 

4. Menjalankan software presentasi melalui beberapa cara (Start 
Menu, shortcut, atau ikon)  

5. Menutup software presentasi melalui beberapa cara 

 

2 
6. Memahami dengan baik, lingkungan kerja software presentasi 

seperti menubar, toolbar, titlebar, slide, dll 

7. Mengenal menubar dan toolbar beserta fungsinya pada 
software presentasi 

8. Menjelaskan langkah-langkah membuat, menyimpan, 
menyimpan dengan nama lain, dan membuka file presentasi 

9. Menjalankan perintah membuat, menyimpan, menyimpan 
dengan nama lain, dan membuka file presentasi  

10. Menyimpan file dengan menggunakan berbagai format 
antara lain: .ppt, .html, .pps 

3 

 11. Menjelaskan perintah-perintah editing sederhana, seperti: 
mengetik huruf/kata/ kalimat, memformat huruf/font, mengatur 
text  alignment, menggunakan bullet and numbering, membuat 
header and footer dan page numbering, 
menambahkan/menyisipkan slide, memasukkan 
gambar/picture, diagram, text box, movie and sound, chart, 
object, membuat tabel, dan mengatur background  

12. Menjalankan perintah-perintah editing sederhana, seperti: 
mengetik huruf/kata/ kalimat, memformat huruf/font, mengatur 
text  alignment, menggunakan bullet and numbering, membuat 
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header and footer dan page numbering, 
menambahkan/menyisipkan slide, memasukkan 
gambar/picture, diagram, text box, movie and sound, chart, 
object, membuat tabel, dan mengatur background. 

4 

 13. Menjelaskan perintah-perintah pengaturan slide, seperti: 
slide layout, slide design, color schemes, costum animation dan 
slide transition 

14. Menjalankan perintah pengaturan slide, seperti: slide layout, 
slide design, color schemes, costum animation dan slide 
transition 

15. Menjalankan file presentasi melalui menubar atau menekan 
tombol F5 

5 
16. Mencetak file presentasi dalam bentuk slide/drawing, 

outline, hand out, notes sesuai dengan kebutuhan 

17. Mencetak file presentasi sesuai parameter pencetakan 
seperti seluruhnya, halaman tertentu saja, halaman yang 
sedang diedit, urutan pencetakan 

18. Mencetak file presentasi sesuai dengan kebutuhan 

6 
19. Mempresentasikan file presentasi (slide show) melalui 

komputer dan LCD 

20. Menggunakan navigasi untuk mengoperasikan perpindahan 
slide 

7 
Ulangan Harian remidi dan pengayaan 

 

 

B. MATERI AJAR 

1. Pengenalan Software presentasi 

2. Mengoprasikan microsoft power point 

3. Melakukan editing 

4. Memberikan efek pada slide 

5. Menjalankan presentasi 

6. Mencetak file presentasi 

7. Menjalankan Presentasi dengan LCD proyektor 

 

C. METODE & MODEL PEMBELAJARAN 

1. Ceramah 

2. Demonstrasi 

3. Diskusi 

4. Penugasan 

5. Presentasi 

 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
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Pertemuan Keg. Awal  ( 5 menit 

) 
Keg Inti ( 75 Menit ) 

Keg Akhir  ( 10 

Menit ) 

1 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan tentang 

pentingnya 

ketrampilan 

menguasai 

software 

presentasi 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software 

presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum 

jelas. 

2. Elaborasi 

a. Siswa menjelaskan pengertian 

software presentasi 

b. Siswa mengetahui fungsi 

software presentasi 

c. Siswa menyebutkan contoh-

contoh software presentasi yang 

beredar di pasaran 

d. Siswa dapat menjalankan 

software presentasi melalui 

beberapa cara (Start Menu, 

shortcut, atau ikon)  

e. Siswa dapat menutup software 

presentasi melalui beberapa cara 

3. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

mengenai software presentasi. 
 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

informasi 

pembelajaran 

berikutnya 

4. Pembelajaran 

ditutup dengan 

doa. 
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2 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan tentang 

pentingya 

melanjutkan 

mempelajari 

software 

presentasi 

 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software 

presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum 

jelas. 

c. Siswa menjelaskan kembali 

materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

2. Elaborasi 
a. Siswa memahami dengan baik, 

lingkungan kerja software 
presentasi seperti menubar, 
toolbar, titlebar, slide, dll 

b. Siswa mengenal menubar dan 
toolbar beserta fungsinya pada 
software presentasi 

c. Siswa dapat menjelaskan langkah-
langkah membuat, menyimpan, 
menyimpan dengan nama lain, dan 
membuka file presentasi 

d. Siswa dapat menjalankan perintah 
membuat, menyimpan, 
menyimpan dengan nama lain, dan 
membuka file presentasi  

a. Siswa dapat menyimpan file dengan 

menggunakan berbagai format 

antara lain: .ppt, .html, .pps 
3. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

tentang pengenalan lingkungan 

kerja sofware presentasi.  
 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

informasi 

pembelajaran 

berikutnya 

4. Pembelajaran 

ditutup 

dengan doa 
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3 

 

1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan 

tentang pentingya 

melanjutkan 

mempelajari 

software 

presentasi 

 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum jelas. 

c. Siswa menjelaskan kembali 

materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

2. Elaborasi 

a. Siswa Menjelaskan perintah-
perintah editing sederhana, 
seperti: mengetik huruf/kata/ 
kalimat, memformat huruf/font, 
mengatur text  alignment, 
menggunakan bullet and 
numbering, membuat header and 
footer dan page numbering, 
menambahkan/menyisipkan slide, 
memasukkan gambar/picture, 
diagram, text box, movie and 
sound, chart, object, membuat 
tabel, dan mengatur background 

b. Siswa menjalankan perintah-
perintah editing sederhana, 
seperti: mengetik huruf/kata/ 
kalimat, memformat huruf/font, 
mengatur text  alignment, 
menggunakan bullet and 
numbering, membuat header and 
footer dan page numbering, 
menambahkan/menyisipkan slide, 
memasukkan gambar/picture, 
diagram, text box, movie and 
sound, chart, object, membuat 
tabel, dan mengatur background. 

1. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

tentang editing sederhana pada 

software presentasi.  

 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

informasi 

pembelajaran 

berikutnya 

4. Pembelajaran 

ditutup 

dengan doa 
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4 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan 

tentang pentingya 

melanjutkan 

mempelajari 

software 

presentasi 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum jelas. 

c. Siswa menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Elaborasi 

a. Menjelaskan perintah-perintah 
pengaturan slide, seperti: slide 
layout, slide design, color 
schemes, costum animation dan 
slide transition 

b. Menjalankan perintah 
pengaturan slide, seperti: slide 
layout, slide design, color 
schemes, costum animation dan 
slide transition 

c. Menjalankan file presentasi 
melalui menubar atau menekan 
tombol F5 

3. Konfirmasi 

d. Siswa memberikan tanggapan 

tentang cara menjalankan 

perintah pada slide dan 

menjalankan presentasi  

 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

nilai terhadap 

praktikum. 

4. Guru 

memberikan 

informasi 

pembelajaran 

berikutnya 

5. Pembelajaran 

ditutup 

dengan doa 
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5 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan 

tentang pentingya 

melanjutkan 

mempelajari 

software 

presentasi 

 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum jelas. 

c. Siswa menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Elaborasi 

a. Mencetak file presentasi dalam 
bentuk slide/drawing, outline, 
hand out, notes sesuai dengan 
kebutuhan 

b. Mencetak file presentasi sesuai 
parameter pencetakan seperti 
seluruhnya, halaman tertentu 
saja, halaman yang sedang diedit, 
urutan pencetakan 

c. Mencetak file presentasi sesuai 
dengan kebutuhan 

3. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

tentang cara mencetak presentasi.  

 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

informasi 

pembelajaran 

berikutnya 

4. Pembelajaran 

ditutup 

dengan doa 

6 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran dan 

model evaluasi 

yang diterapkan 

3. Penjelasan 

tentang pentingya 

melanjutkan 

mempelajari 

software 

presentasi 

 

1. Eksplorasi 

a. Siswa mempelajari LKS yang 

berisi tentang software presentasi. 

b. Siswa bertanya jawab dengan 

guru tentang hal yang belum jelas. 

c. Siswa menjelaskan kembali materi 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Elaborasi 

a. Mempresentasikan file presentasi 
(slide show) melalui komputer dan 
LCD 

b. Menggunakan navigasi untuk 
mengoperasikan perpindahan 
slide 

3. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

tentang mempresentasikan file 

presentasi  

 

1. Kesan tentang 

praktikum 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Siswa 

menjawab 

hasil 

praktikum 

dalam bentuk 

soal 

3. Guru 

memberikan 

informasi 

bahwa 

pertemuan 

berikutnya 

adalah 

ulangan 

harian, dan 

menjelaskan 

kisi-kisi soal 

yang menjadi 

bahan 

ulangan. 

4. Pembelajaran 

ditutup 

dengan doa 
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7 1. Doa;salam 

pembuka; 

Presensi 

2. Menyampaikan 

tujuan ulangan 

harian dan 

penilaian yang 

diterapkan 

3. Penjelasan 

tentang pentingya 

Ulangan harian 

 

1. Eksplorasi 

a. Siswa diberi kesempatan untuk 

mempersiapkan diri mengikuti 

ulangan harian 

b. Siswa diberi penjelasan cara 

mengerjakan soal. 

c. Siswa diberi penjelasan pentingya 

mengerjakan soal dengan tidak 

tetap berkarakter mulia seperti 

jujur, kerja keras, dan percaya 

diri. 

2. Elaborasi 

a. Siswa melaksankan ulangan 

dengan tertib 

3. Konfirmasi 

a. Siswa memberikan tanggapan 

tentang pelaksanaan ulangan 

harian.  

 

1. Kesan tentang 

ulangan harian 

yang sudah 

dilaksanakan 

2. Guru 

memberikan 

informasi 

tentang materi 

berikutnya 

3. Pembelajaran 

ditutup dengan 

doa 

E. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. LKS Master 

2. Buku Paket Ketrampilan Komputer dan pengelolaan Informasi jilid 2 

3. Komputer 

4. Soal tes dan perangkat penilaiannya 

5.  LCD dan Laptop 

F. PENILAIAN 

Teknik Penilaian :  Penilaian proses, lisan, perbuatan, portofolio atau hasil karya, tertulis, 

dan praktikum 

Jenis Penilaian  : Uraian 

G. INSTRUMEN PENILAIAN / BENTUK SOAL 

1. Soal   :  
1) Software presentasi yang berjalan pada sistem operasi windows adalah 
2) Perintah untuk menyimpan file preseentasi adalah.. 
3) Perintah untuk menambahkan slide baru adalah... 
4) Perintah untuk menjalankan file presentasi adalah... 
5) Group icon yang digunakan untuk mengatur jenis huruf adalah.... 

2. Kunci jawaban   
1) Microsoft Power point 
2) Ctrl + S 
3) Klik kanan pada slide lalu pilih new slide 
4) Tekan tombol F5 pada keyboard 
5) Font 
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H. PENSKORAN DAN PENILAIAN 

No Soal Skoar maksimal tiap soal Skor total Maksimal 

1-5 20 100 

Jumlah skor total maksimal 100 

Nilai akhir maksimal = 100 

Catatan :  

………………………………………………………………………………………………………

        Wonosobo,  20 Agustus 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMK Takhassus Al-Qur’an    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

H. Mas’udan Asy’ Ari, S.Ag, MM    Khafidhoh Hasyim, A. Md 
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