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ABSTRAK 

Nurul Fanani. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Tutorial Interaktif 

Dalam Motivasi Belajar KKPI Siswa Kelas XII SMK Pelita Salatiga Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Program Studi S1 PTIK Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. Pembimbing Teguh Wahyono, S.Kom, M.Cs. Mila 

Paseleng. S.Si., M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran tutorial 

interaktif dan untuk melihat penilaian siswa terhadap media pembelajaran tutorial 

interaktif yang telah dikembangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D), dengan desain Pretest-Posstest. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya angket motivasi belajar dan penilaian media yang 

diberikan kepada kelas eksperimen sedangkan angket validasi ahli yang diberikan 

kepada dosen dan guru KKPI. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata nilai 

angket motivasi siswa menunjukan 22% lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu 

10%. Dari penelitian ini didapatkan hasil media pembelajaran mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan rata-rata skor 82,5% masuk dalam 

kategori baik. 

 

Kata Kunci: media pembelajaran, interaktif, dan motivasi belajar 
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Abstract 

The purpose this research is to develop interactive learning tutorial tool and to 

observe student’s motivation upon learning tutorial tool that is being developed. This 

type of research is research and development (R&D), design with pretest-Posstest control 

group. The questionnaire used in this research include motivation questionnaire and 

assessment given to the media while the experimental class expert validation 

questionnaire was given to lecturers and teachers of KKPI. The research’s result shows 

that the average motivation and questionnaire of students experiment class 22% hinger 

that the students control is 10%. The result show that, learning tool able to increase 

students learning motivation, with the average score 82,5% which is included in good 

category.   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran tutorial 

interaktif dan untuk melihat motivasi siswa terhadap media pembelajaran tutorial 

interaktif yang telah dikembangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D), dengan desain Pretest-Posstest control group. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya angket motivasi belajar dan 

penilaian media yang diberikan kepada kelas eksperimen sedangkan angket 

validasi ahli diberikan kepada dosen dan guru KKPI. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa rata-rata nilai angket motivasi siswa menunjukan 22% lebih tinggi dari 

pada kelas kontrol yaitu 10%. Dari penelitian ini didapatkan hasil media 

pembelajaran mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan rata-rata skor 

82,5% masuk dalam kategori baik. 
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1. Pendahuluan 

Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas untuk 

segera dicari pemecahannya adalah masalah kualitas pendidikan, khususnya 

kualitas pembelajaran [1]. Kualitas pembelajaran menjadi masalah karena 

pembelajaran kurang efektif, efisien dan kurang meningkatkan motivasi 

belajar. Dalam kaitan ini dikemukaan bahwa media yang tepat untuk belajar 

dan mengajar sangat penting peranannya, karena media yang tepat akan 

melipat gandakan hasil belajar dan membuat proses belajar menjadi menarik. 

Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih 

baik [2]. Media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan 

materi yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan pengamatan di SMK Pelita Salatiga yang terjadi bahwa 

pada saat pembelajaran KKPI, dari 21 siswa yang mengikuti pembelajaran 

sekitar 8 siswa yang mengikuti pelajaran dengan baik, siswa yang lain 

memilih dengan kesibukannya sendiri, seperti berbicara dengan teman, 

menggambar dan ada juga yang tertidur. Hasil  pengamatan menunjukan pada 

saat pembelajaran KKPI belum menggunakan media pembelajaran dimana 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran kurang. Pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan papan tulis sebagai media untuk mencatat dan buku sebagai 

panduan guru. Sedangkan pembelajaran KKPI sangat berkaitan erat dengan 

pembelajaran praktek dan penyampaian materi.  

Proses penyampaian materi hendaknya mengutamakan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran, hal ini diperlukan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dalam belajar. Salah satu media yang lebih 

mengutamakan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yaitu media 

pembelajaran tutorial interaktif. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

bahwa proses pembelajaran belum menggunakan media dimana keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran kurang, maka dilakukan pengembangan media 

pembelajaran tutorial intaraktif yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas XII pada pokok bahasan pengoperasian web browser.  
Penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran 

tutorial interaktif untuk membantu siswa dalam berintaraksi dan untuk 

melihat pengaruh penggunaan media pembelajaran tutorial intaraktif 

terahadap motivasi belajar siswa kelas XII pelajaran KKPI pokok bahasan 

pengoperasian web browser. Penggunaan media pembelajaran tutorial 

intaraktif dalam proses pembelajaran berfungsi untuk memperbaiki sistem 

pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar pada 

pelajaran KKPI.    
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2. Kajian Pustaka 

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh  Mulyadi tentang 

pengembangan media pembelajaran interaktif dengan antarmuka menu, baca 

buku dan evaluasi yang menarik, sehingga selain dapat mempermudah siswa 

dalam belajar, model Instructional Games juga dapat meningkatkan motivasi 

belajar. Dari uji hipotesis diperoleh nilai sig. 0,000 dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif CAI 

Model Instructional Games [3]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa penggunaan media pembelajaaran yang interaktif dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa rata-rata motivasi belajar sebelum dan 

sesudah menggunakan media pembelajaran mengalami peningkatan yang 

signifikan.        

Hasil penelitian Nurul mubin hasilnya adalah sebuah produk 

multimedia interaktif yang layak dijadikan sebagai media pembelajaran. Hal 

ini ditunjukan dari hasil validasi materi menunjukan skor 3,6 yang berada 

pada kategori baik sedangkan skor validasi media sebesar 3,93 masuk ke 

kategori sangat baik, dan skor uji coba luas adalah 46 masuk kategori sangat 

baik [4]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

penggunaan media pembelajaran multimedia sangat dibutuhkan bagi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, karena lebih interaktif dan menyenangkan 

secara mandiri. Multimedia merupakan media alternatif yang dapat meniru 

kegiatan belajar agar dapat menjadi konkret dengan efek animasi yang 

dihasilkan dari aplikasi multimedia. 

Penelitian lain yang berkaitan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan media interaktif model simulasi sebagai media pembelajaran. 

Hal ini ditunjukan dari hasil validasi media menunjukan 64,16% yang berada 

pada kategori baik sedangkan skor validasi materi sebesar 67,70 masuk ke 

kategori baik, dan 10 responden yang menyatakan bahwa mereka senang 

belajar alat penglihatan manusia dengan menggunakan media pembelajaran 

media pembelajaran interaktif, dengan tingkat persetujuan terhadap 

pernyataan 100% [5]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa penggunaan media sangat dibutuhkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran karena sebagai alat bantu yang mampu mereplika cara kerja 

mata agar menjadi konkret sehingga dapat menarik dan mudah dibaca. 

Adapun aplikasi ini dibuat dengan tujuan mempermudah siswa dalam belajar 

proses kerja mata sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan 

mampu merangsang pemahaman siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang diuraikan di atas, 

menunjukan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran pada dasarnya 

dapat meningkatkan motivasi, karena dengan penggunaan media pembalajran 

yang interaktif, siswa akan lebih aktif dan termotivasi mengikuti 

pembelajaran. Selain itu penggunaan media pelajaran tutorial interaktif yang 

mampu meniru kegiatan belajar agar menjadi lebih konkret, lebih ringkas, 

menarik memudahkan siswa dalam belajar. 
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Kata media merupakan bentuk dari kata medium, medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima [6]. Media pembelajaran adalah alat bantu yang 

berupa fisik maupun non fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara guru 

dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif [7]. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

sebagai alat bantu yang digunakan dalam lingkungan belajar siswa yang 

dipergunakan guru dengan desain yang disesuaikan untuk menyampaikan 

pesan ke siswa sehingga pembelajaran berlangsung lebih efektif.  

Secara umum media pembelajaran dapat digolongkan menjadi 4 jenis, 

yaitu : (1) media audio yang berfunsi untuk menyalurkan pesan dari sumber 

ke penerima pesan, contohnya laboraturium bahasa. (2) media visual, adapun 

jenis media visual dibagi menjad dua jenis, yaitu media visual diam dan 

media visual gerak, jenis media visual diam contohnya gambar, poster, grafik, 

bagan dan lain-lain, sedangkan media visual gerak misalnya gambar proyeksi 

bergerak seperti film bisu dan sebagainya. (3) media audio visual, seperti 

jenis media audio, media audio visual dibedakan menjadi media audio visual 

dan media audio visual gerak. Media audio visual diam misalnya fil bingkai 

bersuara, sedangkan media audio visual gerak misalnya pita video, televise 

dan lain-lain. (4) lingkungan sebagai media merupakan media dan sumber 

belajar yang dipergunakan untuk memperkaya bahan dan belajar siswa di 

sekolah [8].  
Media pembelajaran dalam proses pembelajaran memiliki beberapa 

manfaat, yaitu: (1) media pebelajaran dapat memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbalistis. (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya 

indra. (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa 

dengan sumber belajar. (4) memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai bakat 

dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya [6]. Selanjutnya dalam 

proses pengembangan media pembelajaran harus memperhatikan prinsip-

prinsip desain, antara lain: (1) kesederhanaan yaitu mengacu kepada jumlah 

elemen yang terkandung dalam suatu visual, misalnya pada teks yang 

menyertai bahan visual harus dibatasi antara 15 sampai dengan 20 kata. (2) 

keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat diantara elemen-

elemen visual yang ketika di amati akan berfungsi secara bersama-sama, 

misalnya pada penggunaan objek gambar itu harus saling terkait dan menyatu 

sehingga dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang 

dikandungnya. (3) keseimbangan bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya 

menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan dua 

bayangan visual yang sama dan sebangun, misalnya pada penggunaan objek 

gambar itu menampakan dua bayangan visual yang memberikan kesan 

dinamis dan dapat menarik perhatian. (4) bentuk, misalnya penggunaan objek 

yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. 

Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur dalam penyajian pesan, 

informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. (5) warna merupakan unsur 

visual yang penting, warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau 

penekanan atau untuk membangun keterpaduan, misalnya pemilihan warna 
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khusus seperti merah biru, kuning dan nilai warna ketebalan dan ketipisan 

warna untuk menunjukan respon emosional [9]. 

Pembelajaran tutorial merupakan bentuk pembelajaran khusus dengan 

pembimbing yang terkualifikasi, misalnya penggunaan mikro komputer untuk 

tutorial pembelajaran. Tutorial dengan metode alternatif diantaranya bacaan, 

demostrasi, penemuan bacaan atau pengalaman yang menumbuhkan respon 

secara verbal dan tulisan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tutorial 

adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk arahan, bantuan petunjuk  agar 

para siswa dapat belajar secara efisien dan efektif sehingga menumbuhkan 

motivasi belajar. Pengertian tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam 

bentuk arahan, bantuan, petunjuk, dan motivasi agar siswa belajar secara 

efisien dan efektif. Pengertian pemberian bantuan berarti membantu siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran. Pengertian petunjuk berarti memberikan 

informasi tentang cara belajar secara efisien dan efektif. Pengertian arahan 

berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuan masing-masing. 

Perkembangan pembelajaran yang seharusnya didesain terutama pada upaya 

menjadikan teknologi ini mampu merekayasa keadaan sesungguhnya. 

Penekanannya terletak pada upaya sebagai interaksi kognitif antara siswa, 

materi pelajaran dan perangkat komputer yang telah di program. Demikian 

media pembelajaran tutorial yang dikembangan merupakan media 

pembelajaran dengan bimbingan pembelajaran dalam bentuk arahan, bantuan 

petunjuk agar para siswa dapat belajar secara efisien dan efektif yang 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa Pembelajaran tutorial 

merupakan bentuk pembelajaran khusus dengan pembimbing yang 

terkualifikasi, misalnya penggunaan mikro komputer untuk tutorial 

pembelajaran. Tutorial dengan metode alternatif diantaranya bacaan, 

demostrasi, penemuan bacaan atau pengalaman yang menumbuhkan respon 

secara verbal dan tulisan [1].  

KKPI adalah singkatan dari ketrampilan computer dan pengelolaan 

informasi. KKPI adalah salah satu mata pelajaran adaptif yang diberikan 

kepada semua bidang keahlian di Sekolah Mengah Kejuruan (SMK). 

Sedangkan SMA dan SMP dikenal dengan nama mata pelajaran TIK 

(Teknologi Informasi Komunikasi). Mata pelajaran ini sebagai dasar 

pengetahuan teknologi informasi.   
Motivasi menjadi perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Berdasarkan pengertian motivasi pada uraian diatas, terdapat 

tiga elemen penting motivasi, yaitu: (1) bahwa motivasi mengawali terjadinya 

perubahan energi pada diri setiap individu. (2) motivasi mengawali terjadinya 

rasa, ageksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan 

kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat meningkatkan tingkah laku manusia. 

(3) motivasi akan dirangsang dengan adanya tujuan. Motivasi dalam hal ini 

merupakan respon dari sebuah aksi yaitu tujuan. Dari tiga elemen diatas, 

dapat disimpulkan bahwa motivasi akan menyebabkan terjadinya perubahan 

energi yang ada pada diri manusia, sehingga motivasi relevan dengan 

persoalan gejala-gejala kejiwaan, perasaan dan emosi, untuk kemudian 
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bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan atau keinginan. Motivasi yang timbil karena kebutuhan dari dalam 

diri dianggap lebih baik dibandingkan dengan motivasi yang disebabkan oleh 

rangsangan dari luar [10]. Hal ini juga didukung oleh pendapat uno yang 

menyatakan bahwa jenis-jenis motivasi ada dua jenis yaitu: (1) motivasi 

instrinsik yaitu suatu dorongan yang berasal dari dalam diri sesesorang 

sebagai wujud kesadaran diri untuk melakukan suatu tindakan, (2) motivasi 

ekstrinsik yaitu berasal dari lingkungan sekitar individu yang dapat 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, misalnya 

dorongan berasal dari orangtua, guru, adanya keingginan untuk mendapatkan 

penghargaan, lingkungan belajar yang baik dan mendukung [11].  
Aspek-aspek motivasi intrinsik adalah sebagai berikut: (1) aspek 

perasaan senang, meliputi perasaan senang ketika mengikuti pelajaran, 

perasaan senang terhadap guru, dan perasaan senang terhadap media yang 

disediakan guru. (2) aspek kemauan, meliputi kemauan siswa mengerjakan 

soal-soal yang diberikan, kemauan siswa mengerjakan PR, kemauan siswa 

memperoleh nilai baik, kemauan siswa mendngarkan penjelasan guru. (3) 

aspek kecerdasan belajar meliputi kesadaran siswa untuk belajar, kesadaran 

siswa untuk mendalami materi, kesadaran siswa memperhatikan saat proses 

pembelajaran berlangsung, kesadaran siswa bertanya tentang materi yang 

belum jelas. (4) aspek kemandirian, meliputi kemandirian siswa untuk tidak 

mencontek [11].  
Penelitian ini sejalan dengan rumusan sadiman  Bahwa media 

pembelajaran tutorial interaktif yang didesain untuk meningkatkan motivasi 

dengan menambahkan tutorial yang interaktif atau demontrasi yang meniru 

kegiatan praktek dalam mencapai tujuan pembelajaran [12].  

 

3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan atau Research 

and Development (R&D). Penelitian pengembangan adalah prosdur atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan [13]. Rancangan 

yang digunakan adalah Quasi Experimen dengan desain Pretest and Posttest 

Control Group.  

Adapun prosedur penelitian dan pengembangan ini melalui beberapa 

tahap antara lain tahap studi pendahuluan, tahap penyusunan draft produk dan 

tahap pengembangan dan evaluasi.  
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Berikut ini merupakan bagan tahapan pengukuran dan pengembangan 

dapat dilihat pada gambar 1. 

Tahap Studi Pendahuluan 

Studi Kepustakaan Survai Lapangan 

 

Tahap Penyusunan Draft Produk 

Penyusunan Draft 

Produk Awal 

Review/Validasi dari 

Para Ahli 

Revisi Draft Produk 

Awal 

 

Tahap Pengembangan dan Evaluasi 

Uji Coba 

Terbatas 

Revisi Produk Uji Coba 

Luas 

Revisi Produk Produk Akhir 

Gambar 1 Bagan Tahapan Penelitian dan Pengembangan [4]. 

Tahap pendahuluan adalah tahap awal untuk pengembangan, terdiri dari studi 

kepustakaan dan survai lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan kajian 

terhadap konsep dan teori tentang pembuatan media pembelajaran interaktif 

yang akan di buat dan dikembangkan, yaitu meliputi kajian terhadap 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 untuk mata pelajaran 

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas XII pokok bahasan 

mengoperasikan Web Browser. Selain kajian tentang kurikulum, dilakukan 

kajian terhadap penelitian terhadap motivasi belajar yang berkenaan dengan 

pengembangan media pembelajaran interaktif. Survai lapangan dilakukan di 

SMK Pelita Salatiga. Survai dilakukan untuk mengetahui media pembelajaran 

yang digunakan dalam mata pelajaran Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI), untuk mengetahui apa yang dibutuhkan untuk 

menunjang pembelajaran di kelas. Survai dilakukan dengan observasi saat 

guru mengajar, melihat bagaimana motivasi siswa dalam pembelajaran. 

Tahap penyusunan draft produk yaitu media pembelajaran turorial 

interaktif ini akan dikembangkan. Pada tahap ini terdapat langkah-langkah 

pembuatan media pembelajaran tutorial interaktif dirancang berdasarkan pada 

analisis kebutuhan di atas. Pembuatan media pembelajaran tutorial interaktif 

ini disusun dengan memperhatikan faktor motivasi siswa dalam 

menggunakan media pembelajaran. Hasilnya berupa draft produk awal media 

pembelajaran dengan melihat SK dan KD tentang tutorial interaktif pokok 

bahasan mengoperasikan web browser.  

Uji pakar atau uji validasi ahli dilakukan oleh pakar materi dan pakar 

media untuk menilai dan memberikan masukan terhadap draft produk awal. 

Pada penelitian ini uji materi dilakukan oleh Guru mata pelajaran KKPI, dan 

uji media dilakukan oleh Kepala program keahlian Teknik Komputer dan 

Jaringan (Kepala program keahlian TKJ) dan Dosen Desain Komunikasi 
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Visual (DKV) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Pada validasi 

Ahli. 

Tahap pengembangan dan evaluasi yaitu pelaksanaan uji coba yang 

yang dilakukan bertujuan menyempurnakan produk media pembelajaran 

dengan mempraktekan secara langsung di lapangan. Pada uji coba terbatas ini 

dilaksanakan pada siswa kelas XII A dan B di SMK Pelita Salatiga yang 

berjumlah 19 siswa. sebelum pelaksanaan uji coba ini, peneliti 

mengumpulkan data pretest sebelum menggunakan media tutorial interaktif, 

dan posttest setelah menggunakan media tutorial interaktif, serta angket 

(questionnaire) yang diberikan kepada siswa dan juga pengamatan terdahap 

19 siswa tentang motivasi belajar menggunakan media tutorial interaktif. 

Pendekatan eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan 

desain pretest posttest control group. Angket yang diberikan kepada siswa uji 

coba terbatas yaitu angket motivasi belajar, angket penilaian media. 

Selanjutnya uji coba luas diterapkan pada siswa kelas XII D di SMK Pelita 

Salatiga yang berjumlah 21 siswa. Kegiatan yang dilakukan mirip dengan 

kegiatan yang dilakukan pada uji coba terbatas. Perbedaanya adalah pada uji 

coba luas ini, subjek uji coba lebih banyak dan luas. Percobaan uji coba yang 

dilakukan digunakan untuk membuktikan bahwa media pembelajaran yang 

dihasilkan dapat diimplementasikan untuk kelas siapa saja diluar kelompok 

uji terbatas. Yang bertujuan untuk memperbaiki praktik-praktik yang dirasa 

belum sempurna pada saat uji coba terbatas. Hasil dari angket uji coba luas 

yang dilaksanakan di kealas XII D berupa hasil angket motivasi dan angket 

penilaian media, selanjutnya untuk membandingkan peningkatan motivasi 

sebelum dan sesudah dalam uji coba luas, maka kelas kontrol pada kelas ini 

kelas XII C yang berjumlah 20 siswa digunakan untuk membandingkan 

antara kelas yang menggunakan media dan tidak menggunakan media, kelas 

yang tidak menggunakan media (kelas kontrol). Seperti yang sudah dijelaskan 

di awal, bahwa media pembelajaran  digunakan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Pengujian uji coba luas digunakan untuk melihat apakah ada 

peningkatan motivasi belajar siswa  sebelum dan sesudah menggunakan 

media dan juga untuk membandingkan motivasi belajar siswa yang 

menggunakan media (Kelas XII D) dan tidak menggunakan media (Kelas C ).  

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data pada uji validasi dari pakar, uji coba terbatas dan uji 

coba luas. Lembar validasi pakar materi yang dilakukan guru-guru yang 

bidang kajiannya berkaitan dengan media pembelajaran tutorial interaktif. 

Indikator pembuatan angket diadopsi dari penelitian terdahulu [14].  
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Kisi-Kisi validasi materi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1 Indikator Validasi media oleh Pakar Materi 

No Aspek Indikator 

1 Format 1. Kejelasan Petunjuk penggunaan 

2. Kesesuaian isian pada materi 

3. Kesesuaian warna, tampilan gambar, dan tulisan materi pada 

media belajar interaktif 

2 Isi 4. Kesesuaian materi tutorial interaktif dengan komponen dasar 

mata pelajaran KKPI 

5. Kejelasan konsep materi yang disampaikan pada media 

pembelajaran tutorial interaktif 

6. Kesesuaian animasi pada media pembelajaran tutorial 

interaktif 

7. Kejelasan Animasi dalam menyampaikan konsep materi 

pada media pembelajaran tutorial interaktif 

3 Bahasa 8. Kebakuan bahasa yang digunakan yang disajikan pada media 

pembelajaran tutorial interaktif 

9. Kemudahan dalam memahami bahasa yang digunakan 

10. Keefektifan kalimat yang digunakan 

11. Kelengkapan kalimat/informasi yang dibutuhkan siswa 

12. Penggunaan kata sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

Lembar validasi pakar media yang dilakukan guru dan dosen yang 

bidang kajiannya berkaitan dengan media pembelajaran tutorial interaktif. 

Aspek pembuatan angket diadopsi dari buku media pembelajaran [9]. Kisi-

kisi validasi media dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2 Indikator validasi media oleh pakar media 

No Aspek Indikator 

1 Kesederhanaan 1. Animasi dalam media pembelajaran tutorial 

interaktif sederhana 

2. Animasi dalam media pembelajaran tutorial 

interaktif mudah dimengerti  

3. Animasi yang disajikan dalam media pembelaajran 

sesuai dengan karakter siswa 

4. Kalimat yang digunakan mudah dimengerti 

2 Keterpaduan 5. Urutan antar halaman sudah sesuai 

6. Petuntuk yang digunakan dalam media pembelajaran 

tutorial interaktif sudah sesuai 

3 Keseimbangan 7. Ukuran animasi dan tulisan tiap halaman sesuai 

8. Ukuran gambar pada tiap halaman sesuai 

9. Tata letak tulisan tiap halaman seimbang 

4 Bentuk 10. Animasi yang digunakan menarik 

11. Gambar yang digunakan menarik 

12. Bentuk huruf mudah dibaca 

5 Warna 13. Warna tiap halaman sudah sesuai 

14. Gradasi warna sudah sesuai 
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Angket Penilaian terhadap media digunakan untuk mengetahui 

penilaian pengguna terhadap media pembelajaran tutorial interaktif. Angket 

diberikan kepada siswa yang terlibat dalam uji coba terbatas dan luas. 

Indikator pembuatan angket ini diadopsi penelitian terdahulu [14]. Di bawah 

ini tabel kisi-kisi penilaian media dapat dilihat pada tabel 3. 

 Tabel 3 Indikator penilaian media 

No Indikator 

1 Ketertarikan siswa pada media pembelajaran 

2 Kesesuaian materi pembelajaran 

3 Kualitas dan manfaat media pembelajaran 

4 Rasa keingintahuan siswa pada materi 

5 Kemauan menggunakan media untuk berprestasi 

Angket motivasi belajar siswa digunakan untuk mengetahui tingkat 

peningkatan motivasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran. Angket diberikan kepada siswa yang terlibat dalam uji coba 

terbatas dan luas. Indikator pembuatan angket ini diadopsi penelitian 

terdahulu [4]. Di bawah ini indicator pengukuran motivasi dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4 Indikator pengkuran motivasi  

No Aspek Indikator 

1 Perasaan Senang 1. Senang mengikuti KKPI 

2. Senang terhadap Guru KKPI 

3. Senang dengan media yang ditampilkan 

2 Kemauan 4. Kemauan mengerjakan soal KKPI 

5. Kemauan mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR) 

6. Kemauan siswa  memperoleh nilai baik  

7. Kemauan siswa mendengarkan penjelasan 

dari Guru 

3 Kecerdasan 8. Kesadaran siswa untuk belajar KKPI 

9. Kesadaran siswa untuk mandalami materi 

10. Kesadaran siswa untuk memperhatikan saat 

proses belajar pembelajaran berlangsung 

11. Kesadaran siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas 

4 Kemandirian 12. Kesadaran siswa untuk percaya diri 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian hasil dan pembahasan akan dibahas hasil pengembangan 

dan pembahasan hasil evaluasi hasil pengembangan media pembelajaran 

tutorial interaktif untuk mata pelajaran Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI) Kelas XII SMK Pelita Salatiga. Hasil 

pelaksanaan uji pakar atau uji validasi ahli dilakukan oleh pakar materi dan 

pakar media untuk menilai dan memberikan masukan terhadap draft produk 

awal.  
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Berikut ini merupakan  hasil evaluasi ahli materi terhadap materi 

pembelajaran tutorial interaktif diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 5 Rata-rata Evaluasi Pada Tiap Aspek Penilaian Validasi Materi 

No Aspek 

Penilaian 

Rata-rata tiap 

aspek 

% Kriteria 

1 Format 4 80 % Bagus 

2 Isi 3,8 76 % Sedang 

3 Bahasa 3,9 78 % Sedang 

Jumlah 11,7   

Rasa-rata 3,9 77,3 % Sedang 

Hasil validasi dari pakar materi menunjukan bahwa format tampilan 

tutorial interaktif ini sudah bagus, karena kesusian dari keseluruhan isian 

pada tutorial dengan pokok bahasan mengoperasikan web browser sudah 

jelas dan bagus ini ditunjukan dengan nilai 4 (maksimal 5). Sedangkan hasil 

validasi pada aspek isi menunjukan bahwa kesesuaian materi pada setiap 

indikator pada media pembelajaran interaktif sudah jelas dan cukup bagus, 

karena kesusuaian gambar dan animasi dengan konsep yang terdapat pada 

materi sudah jelas dan cukup bagus ini ditunjukan dengan nilai 3,8 

(maksimal 5). Selanjutnya hasil validasi materi menunjukan bahwa 

kebakuan bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran tutorial 

intaraktif ini sudah cukup bagus, karena kemudahan dalam memahami 

bahasa yang digunakan dalam media tersebut, kelengkapan informasi yang 

dibutuhkan siswa serta penggunaan kata yang sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) ditunjukan dengan nilai 3,9 (maksimal 5)..  

Hasil validasi media dilakukan untuk menilai dan memberikan 

masukan terhadap media, validasi media diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 6 Rata-rata Evaluasi Pada Tiap Aspek Penilaian Validasi Media 

No Aspek Penilaian Rata-rata 

tiap aspek 

% Kriteria 

1 Kesederhanaan 4,6 92 % Bagus 

2 Keterpaduan 4,5 90 % Bagus 

3 Keseimbangan 4,1 82 % Bagus 

4 Bentuk 4,5 90 % Bagus 

5 Warna 4 80 % Bagus 

Jumlah 21,7   

Rasa-rata 4,3 86 % Bagus 

Hasil validasi dari pakar media menunjukan bahwa penggunaan 

animasi sederhana sudah bagus, karena karakter animasi yang sederhana 

sudah sesuai dan mudah dimengerti. Dari aspek keterpaduan menunjukan 

bahwa urutan halaman sudah sangat sesuai, petunjuk yang digunakan dalam 

media pembelajaran tutorial interaktif sudah bagus. Hasil validasi aspek 

keseimbangan menunjukan bahwa ukuran animasi dan tulisan tiap halaman 

sudah sesuai, ukuran gambar pada tiap halaman juga sudah sesuai, tata letak 

tulisan tiap halaman sudah sesimbang hal itu ditunjukan dengan nilai 4,1 

(maksimal 5) dengan kriteria bagus. Hasil validasi media dari aspek bentuk 

menunjukan bahwa animasi yang digunakan menarik, karena gambar yang 

digunakan mudah dimengerti dan tulisan yang digunakan dalam media 
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mudah dibaca. Hasil validasi media aspek warna menunjukan warna tiap 

halaman sudah sesuai, karena penggunaan gradasi warna yang sesuai dan 

bagus. Terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan terhadap media 

yang dikembangkan, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 7 Masukan Validasi Ahli 

No Bagian Yang Salah Saran Perbaikan 

1 

 

2 

Isi 

 

Instumen Petunjuk 

 Penekanan kalimat atau menonjolkan 

kata-kata kunci 

 Intrumen petunjuk tombol harap 

ditampilkan. 

Isi materi pada media pembelajaran tutorial interaktif masih belum 

menggambarkan penekanan inti dari materi yang disajikan, sehingga perlu 

di berikan penekanan kalimat yang menonjolkan kata-kata kunci pada isi 

materi. Instrumen petunjuk penggunaan merupakan halaman petunjuk yang 

berisi penjelasan pilihan menu dengan petunjuk teks sebelumnya tidak ada 

sehingga siswa tidak terarah dalam menggunakan media pembelajaran 

tutorial interaktig. Agar siswa tidak kesulitan menggunakan media 

pembelajaran sehingga perlu diberikan instrument petunjuk dan button atau 

tombol yang memudahkan siswa dalam menggunakan media pembelajaran 

tutorial interaktif.  

Media pembelajaran tutorial interaktif yang dihasilkan harus sesuai 

kebutuhan siswa. Hal ini dapat dilihat dari angket penilaian terhadap media. 

Hasil angket penilaian terhadap media pembelajaran dapat dilihat sebagai 

berikut:  

Tabel 8 Hasil Angket Penilaian Media Uji Coba Terbatas 

No Aspek Penilaian Rata-rata 

Tiap Aspek  

% 

1 Ketertarikan Siswa Pada Media Pembelajaran 4,0 80% 

2 Kesesuaian Materi Pembelajaran 4,0 80% 

3 Kualitas dan Manfaat Media Pembelajaran 4,0 80% 

4 Keingintahuan Siswa Pada Materi 3,0 60% 

5 Kemauan Menggunakan Media Untuk Berprestasi 4,0 80% 

Jumlah 19  

Rasa-rata 3,8 76% 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa angket penilaian media pada uji 

coba terbatas didapatkan rata-rata presentase kelayakan sebesar 76% yang 

bisa dikategorikan Sangat Baik. Secara kontinum bisa dilihat sebagai 

berikut: 
          76% 

 
 0o  25o  50o  75o  100o 

    Tidak Baik       Kurang Baik  Baik        Sangat Baik 

Berdasarkan data angket menunjukan bahwa ketertarikan siswa pada 

media pembelajaran, kesesuaian materi dalam pembelajaran, kualitas dan 

manfaat media pembelajaran, keinggintahuan siswa pada materi serta 

kemauan siswa menggunakan media untuk berprestasi sangat tinggi. 
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Tujuan dari media pembelajaran tutorial interaktif adalah untuk 

memotivasi belajar siswa dalam belajar. Pelaksanaan uji coba dilakukan 

untuk mengumpulkan penilaian data awal sebelum menggunakan media 

pembelajaran tutorial interaktif dan data akhir setelah menggunakan media 

tutorial interaktif. Uji coba terbatas dilaksanakan untuk melihat peningkatan 

motivasi belajar siswa dan untuk melihat apakah media pembelajaran 

tutorial interaktif yang dihasilkan susah sesuai kebutuhan siswa atau belum 

sesuai. Pelaksanaan uji coba terbatas yang dilakukan di kelas XII AB 

dengan jumlah 19 siswa tidak ada desain eksperimen atau kelas kontrol 

sebagai pembanding dalam proses uji coba terbatas. Perhitungan hasil 

angket motivasi belajar sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran interaktif diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 9 Data Angket Motivasi Belajar Uji coba Terbatas 

No Aspek  Awal  % Akhir % Peningkatan 

1 Perasaan 

Senang 

1,7 42,5 % 2,7 67,5 % 0,25%  

 

2 Kemauan 1,7 42,5 % 2,6 65 % 22,5% 

3 Kecerdasan 1,73 43,2 % 2,7 67,5 % 25% 

4 Kemandirian 1,6 40 % 2,6 65 % 25% 

Jumlah 6,75  11   

Rasa-rata 1,7 42,05% 2,7 66,25 % 24,2% 

 

Angket diberikan kepada siswa seltelah menggunakan media 

pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba terbatas diketahui bahwa dari 19 

siswa menunjukan respon ada peningkatan motivasi belajar terhadap media 

yang dikembangkan. Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa motivasi 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan media dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran, siswa memperlihatkan kesungguhan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan, serta kesadaran siswa untuk tidak 

mencontek.  

Media pembelajaran tutorial interaktif yang dihasilkan sudah sesuai, hal 

ini dapat dilihat pada petunjuk penggunakan media pembelajaran sudah 

jelas. Isi materi ssudah sesuai dalam pembelajaran KKPI tentang 

mengoperasikan web browser yang dilengkapi dengan animasi untuk 

memperjelas pemahaman siswa. Media pembelajaran tutorial ini sangat 

efektif digunakan karena sangat bermanfaat untuk memotivasi siswa dalam 

belajar di sekolah maupun untuk belajar mandiri.  
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Media pembelajaran tutorial yang telah sesuai, kemudia diuji lagi dalam 

uji coba luas. Data hasil angket penilaian terhadap media pembelajaran 

tutorial interaktif, diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 10 Hasil Angket Penilaian Media Uji coba Luas 

No Aspek Penilaian Rata-rata Tiap Aspek  % 

1 Ketertarikan 4,0 80 % 

2 Kesesuaian 4,1 82 % 

3 Kualitas dan Manfaat 4,4  88 % 

4 Keingintahuan 4,5 90 % 

5 Kemauan 4,8 96 % 

Jumlah 22,0  

Rasa-rata 4,0 87,2 % 

Angket diberikan kepada siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran tutorial interaktif, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angket 

penilaian media pada uji coba luas didapatkan rata-rata presentase 

kelayakan sebesar 87,2 % yang bisa dikategorikan Sangat Baik. Secara 

kontinum bisa dilihat sebagai berikut: 
           87,2 % 

 
 0o  25o  50o  75o  100o 

    Tidak Baik       Kurang Baik  Baik        Sangat Baik 

Berdasarkan data angket penilaian media pada uji coba luas 

menunjukan bahwa ketertarikan siswa pada media pembelajaran, kesesuaian 

materi dalam pembelajaran, kualitas dan manfaat media pembelajaran, 

keinggintahuan siswa pada materi serta kemauan siswa menggunakan media 

untuk berprestasi sangat baik. 

Tujuan dari pengembangan media pembelajaran tutorial interaktif 

adalah untuk memotivasi belajar siswa. Pelaksanaan uji coba luas yang 

dilakukan yaitu untuk mengumpulkan data awal sebelum menggunakan 

media pembelajaran tutorial interaktif dan data akhir setelah menggunakan 

media tutorial interaktif. Selain itu juga untuk membandingkan antara kelas 

yang menggunakan media pembelajaran (kelas XII D) yang berjumlah 21 

siswa dan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran (kelas XII C) 

yang berjumlah 20 siswa. 

Hasil angket motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran dan kelas kontrol untuk membandingkan 

motivasi belajar kelas yang menggunakan media pembelajaran dan kelas 

yang tidak menggunakan media pembelajaran. Dapat dilihat pada table 11. 

Tabel 11 Data Angket Motivasi Belajar Uji coba Luas 
No Aspek  Eksperimen Selisih Kontrol Selisih 

Pretest Posttest % Pretest Posttest % 

1 Perasaan 

Senang 

65 % 85 % 20 % 60 % 70 % 10 % 

2 Kemauan 60 % 72,5 % 12,5 % 57,5 % 62,5 % 5 % 

3 Kecerdasan 57,5 % 80 % 22,5 % 52,5 % 62,5 % 10 % 

4 Kemandirian 57,5 % 92,5 % 35 % 65 % 80 % 15 % 

Jumlah       

Rasa-rata 60 % 82,5 % 22,5 % 58,75 % 68,75 % 10 % 
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Angket diberikan kepada siswa kelas eksperimen (kelas XII D) sebelum 

dan setelah menggunakan media pembelajaran tutorial intaraktif. Uji 

perbedaan dua rata-rata dilakukan pada hasil angket motivasi siswa dari 

kegiatan sebelum dan sesudah menggunakan, serta membandingkan 

motivasi belajar siswa di kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini digunakan 

untuk mengatahui pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap kelas 

eksperimen dibandingkan tingkat motivasi belajar siswa kelas kontrol. 

Untuk mengetahui hasil analisis data di uji-test dengan menggunakan 

software SPSS 16 for windows. 

Berdasarkan analisis hasil uji beda, dapat dilihat pada rata-rata pretest 

dari kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukan bahwa kelas 

eksperimen lebih tinggi yaitu 60%. hal ini karena jumlah siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi yaitu 21 siswa. Hasil pengolaha data awal diperoleh 

hasil uji normalitas kedua kelas, baik eksperimen maupun kontrol berada 

dalam sebaran distribusi normal, karena signifikansi dari sample lebih besar 

dari 0,05.  

Analisis hasil angket motivasi belajar  adalah ada perbedaan yang 

signifikan motivasi belajar yang diajar menggunakan media pembelajaran 

tutorial interaktif. Motivasi belajar yang diajar menggunakan media 

pembelajaran tutorial interaktif lebih baik. Motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen mengalami peningkatan dari 60% sebelum menggunakan media 

pembelajaran dan meningkat menjadi 82,5% setelah menggunakan media 

pembelajaran, dengan rentang peningkatan 22,5%. sedangkan kelas kontrol 

mengalami peningkatan 10%. Hal ini terjadi sesuai konsep dasar pada kajian 

teori yang sudah diuraikan diatas, bahwa penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran memiliki manfaat menimbulkan gairah belajar 

dan keterlibatan siswa dalam berinteraksi lebih langsung dengan sumber 

belajar yang memungkinkan siswa belaajr mandiri serta memotivasi dalam 

belajar. Karena siswa merasa senang terhadap media yang disediakan guru, 

sehingga termotivasi untuk mengerjakan soal dan pekerjaan rumah (PR) 

yang diberikan, serta memberikan kesadaran pada siswa untuk belajar dan 

mengerjakan tanpa mencontek.  

Media pembelajaran tutorial interaktif yang dihasilkan sudah sesuai, hal 

ini ditunjukan pada motivasi siswa yang meningkat setelah menggunakan 

media pembelajaran tutorial interaktif dalam pembelajaran, karena media 

pembelajaran tutorial ini sangat efektif digunakan karena sangat bermanfaat 

untuk memotivasi siswa dalam belajar di sekolah maupun untuk belajar 

mandiri. Sedangkan peran guru dalam proses pembelajaran yaitu 

membimbing siswa dalam menggunakan media pembelajaran, 

menjembatanu antara siswa dengan media pembelajaran. Sehingga peran 

guru sangat diperlakukan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pengembangan media dari hasil penelitian ini adalah media 

pembelajaran tutorial interaktif. Media pembelajaran tutorial interaktif 

terdiri dari tujuh bagian, antara lain tampilan sampul, petunjuk penggunaan, 

tampilan judul materi, tampilan tujuan pembelajaran, tampilan materi, 

tampilan tutorial dan tampilan evaluasi. Berikut merupakan tampilan media 
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pembelajaran tutorial interaktif, diawali dengan munculnya tampilan sampul 

yang pertama kali diakses oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

dapat memulai media pembelajaran tutorial interaktif ketika muncul ke 

tampilan sampul, dengan mengetikan smk pelita pada papan keyboard untuk 

masuk menu selanjutnya.  

Pada proses pembelajaran menggunakan media tutorial interaktif peran 

guru yaitu membimbing siswa dalam menggunakan media pembelajaran, 

mengarahkan dan menbembantu siswa dalam belajar dengan media 

pembelajaran. Sehingga peran guru sangat diperlakukan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Berikut ini merupakan tampilan sampul yang bertujuan 

untuk meilihat kesiapan siswa dalam kegiatan pendahuluan dan melihat 

persiapan atau pengkondisian siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tampilan 

sampul dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Tampilan Sampul 

 

Halaman petunjuk merupakan halaman yang berisi penjelasan pilihan 

menu dengan petunjuk teks. Pada awal proses pembelajaran peran guru 

adalah mengarahkan siswa untuk memahami halaman petunjuk penggunaan 

media pembelajaran tutorial interaktif. Tampilan petunjuk peggunaan 

bertujuan agar siswa dapat membaca cara penggunaan media dan tidak 

kesulitan menggunakan media pembelajaran. Tampilan petunjuk 

penggunaan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3 Tampilan Petunjuk Penggunaan 
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Judul materi merupakan halaman yang berisi judul-judul materi yang 

akan di pelajari. Pada proses pembelajaran guru membimbing siswa untuk 

memilih setiap judul-judul materi yang dapat dipilih siswa untuk dipelajari 

sesuai kegiatan pembelajaran. Pada gambar dibawah ini, siswa memilih 

materi 1, dengan judul materi pengenalan internet, maka siswa dapat masuk 

kehalaman yang materi yang berisi informasi pengenalan internet. Tampilan 

judul ditunjukan pada gambar 4.  

 

 
Gambar 4 Tampilan Sub Judul Materi 

Tujuan pembelajaran merupakan halaman yang berisi uraian tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari, setiap judul materi terdapat halaman 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ditampilkan dapat 

memudahkan siswa dalam proses belajar dan memahami tujuan akhir dari 

pembelajaran yang dilakukan. Peran guru dalam proses pembelajaran yaitu 

membimbing siswa untuk memahami tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari materi pada media 

pembalajaran. Tampilan tujuan pembalajaran ditunjukan pada gambar 5. 

 
 Gambar 5 Tampilan Tujuan Pembelajaran 

 

Isi Materi merupakan halaman yang berisi materi yang akan dipelajari. 

Tampilan tersebut siswa dapat melaksanakan pembelajaran berbasis 

komputer dengan media pembelajaran tutorial interaktif. Pada tampilan isi 

materi, siswa dapat melanjutkan membaca dari halaman ke halaman lain dan 

kembali ke halaman sebelumnya apabila belum memahami, isi materi dibuat 

lebih sederhana dan terdapat beberapa animasi yang dapat menarik siswa 

untuk membuka materi ke halaman selanjutnya. Peran guru pada proses ini 
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adalah membimbing siswa apabila siswa belum mengerti dan mengamati 

proses pembelajaran yang berlangsung.Tampilan isi materi ditunjukan pada 

gambar 6. 

 
Gambar 6 Tampilan Isi Materi 

Tampilan tutorial merupakan halaman yang berisi demonstrasi tutorial 

yang akan dipelajari. Dalam tampilan tutorial siswa dapat 

mendemonstrasikan sendiri dari materi yang sudah di pelajari sebelumnya, 

sehingga siswa dapat memahami dan mengingat dengan baik karena siswa 

dapat mendemonstrasikan langsung setelah membaca materi. ketika. Siswa 

dapat mengulang dari isi tutorial apabila masih belum jelas atau melanjutkan 

ke halaman selanjutnya untuk mempelajari materi lanjutan. Tampilan tutorial 

ditunjukan pada gambar 7. 

 
Gambar 7 Tampilan Tutorial 

Pada tampilan terakhir merupakan halaman yang berisi evaluasi dari 

materi yang dipelajari. Penyajian evaluasi dikembangkan sesuai dengan pola 

dasar dari model drill and practice yaitu penyajian masalah-masalah latihan 

soal pada tingkat tertentu dari penampilan siswa. Siswa mengerjakan soal-

soal latihan, ptogram merekam penampilan siswa, mengevaluasi kemudian 

memberikan umpan balik yaitu berupa skor nilai. Terakhir tampilan penutup. 

Ditunjukan pada gambar 8.  

 
Gambar 8 Tampilan Evaluasi 
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Proses pembelajaran dengan menggunakan media tutorial interaktif 

lebih menyenangkan. Karena siswa yang menggunakan media pembelajaran 

tutorial interaktif siswa dapat mempraktekan sendiri secara langsung secara 

interaktif sehingga siswa dalam belajar menggunakan media pembelajaran 

lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Hasil temuan tersebut sejalan 

dengan penemuan penelitian sebelumnya [6][7][8]. Bahwa pembelajaran 

lebih bisa menarik perhatian dengan adanya media yang tepat. Media 

digunakan sebagai penarik perhatian sehingga membuat siswa tetap terjaga 

dan memperhatikan. Adanya kejelasan petunjuk penggunaan, penekanan 

kalimat pada materi, daya tarik gambar, dan penggunaan efek khusus yang 

dapat menimbulkan keingintahuan dan siswa menyebabkan siswa merasa 

ingin memperhatikan dalam pembelajaran. 

  

5. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, 

maka dapati diambil kesimpulan bahwa pengembangan media pembelajaran 

tutorial interaktif dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini ditunjukan pada peningkatan yang signifikan motivasi 

belajar siswa kelas XII SMK Pelita Salatiga sebelum menggunakan media 

dan setelah menggunakan media pembelajaran tutorial interaktif dan tanpa 

media pembelajaran tutorial interaktif. Motivasi belajar yang diajar dengan 

media interaktif lebih baik dari pada tanpa media pembelajaran pada materi 

mengoperasikan web browser kelas XII di SMK Pelita Salatiga. Siswa yang 

menggunakan media pembelajaran tutorial interaktif mengalami 

peningkatan yang signifikan yaitu 22,5%. Hal itu terjadi karena penggunaan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran memiliki manfaat 

menimbulkan gairah belajar dan interaksi lebih langsung antar siswa dengan 

sumber belajar yang memungkinkan siswa belajar mandiri serta memotivasi 

siswa dalam belajar. Karena siswa merasa senang terhadap media yang 

disediakan guru, sehingga termotivasi untuk mengerjakan soal dan 

pekerjaan rumah (PR) yang diberikan, serta memberikan kesadaran pada 

siswa untuk belajar dan mengerjakan tanpa mencontek. 

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan, maka saran 

pengembangan lebih lanjut dari produk ini adalah pengembangan media 

pembelajaran tutorial interaktif untuk menambahkan latihan soal pada setiap 

pertemuan. Pada proses pembelajaran siswa dapat melaksanakan  kegiatan 

belajar secara efektif dan efisien, karena media yang dikembangkan tidak 

hanya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa selain itu untuk mengukur 

pemahaman siswa dalam pelajaran KKPI pokok bahasan mengoperasikan 

web browser. 
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