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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menciptakan media pembelajaran untuk membantu memfasilitasi siswa dalam 

mempelajari materi menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat secara mandiri. Penelitian ini 

menghasilkan suatu produk media pembelajaran interaktif dari Adobe Flash CS6. Model pengembangan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah model ADDIE yang terdiri dari tahap Analyze, Design, Develop, 
Implementation dan Evalutaion. Instrumen yang digunakan terdiri dari lembar validasi media, lembar 

kepraktisan, pretest, posttest, dan lembar pendapat siswa. Media ini diujicobakan kepada 21 orang siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Salatiga. Uji Kevalidan menghasilkan persentase 91,5% (sangat baik) dari ahli 

media dan 83,75% (baik) dari ahli materi. Adapun hasil uji kepraktisan menghasilkan persentase 86,25% 

(sangat baik). Selain itu, uji efektifitas dengan menggunakan paired sampe t-test menyimpulkan bahwa 

penggunanan media ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan akar-akar dari 

persamaan kuadrat. 

Kata Kunci: media pembelajaran, Adobe Flash CS6, akar-akar persamaan kuadrat, model ADDIE 
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PENDAHULUAN 

Persamaan kuadrat merupakan cabang ilmu dari 

matematika aljabar yang sudah terkenal pada tahun 
400 Sebelum Masehi (www.groups.dcs.st-and.ac.uk). 

Pada awalnya persamaan kuadrat dicetuskan di daerah 

Babilonia dimana orang belajar untuk memecahkan 
masalah proses pembangunan khususnya bidang 

lengkung (Katz, 2004). Persamaan kuadrat digunakan 

di berbagai bidang kehidupan sehari-hari seperti 

bidang ekonomi, teknik bangunan, fisika. Salah satu 
contoh penerapan persamaan kuadrat dalam bidang 

ekonomi adalah menentukan titik keseimbangan pasar 

dari fungsi permintaan dan penawaran yang berbentuk 
persamaan kuadrat. Selain digunakan dalam bidang 

lain, persamaan kuadrat juga dipakai untuk 

menyelesaikan soal matematika pada materi lainnya, 
seperti pada materi persamaan dan pertidaksamaan 

eksponen, logaritma, suku banyak, limit, diferensial 

bahkan pada irisan kerucut.  

Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum 
ax

2
+bx+c=0, dengan a,b,c є R dan a ≠ 0 

(mathworlds). Untuk mencari akar-akar persamaan 

kuadrat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu 
pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna,  dan 

rumus-abc  . 

Di Indonesia, materi persamaan kuadrat mulai 

diberikan pada kelas VIII SMP dengan kompetensi 

dasar menentukan nilai persamaan kuadrat dengan 
satu variabel yang tidak diketahui dan menyelesaikan 

permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak 

diketahui menggunakan grafik, aljabar, dan aritmatika 
yang berisi materi bentuk umum persamaan kuadrat 

sampai tahap penyelesaian dengan pemfaktoran 

(Permendikbud No. 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 

SMP/MTs). Materi persamaan kuadrat kemudian juga 
diberikan pada tingkat SMA/SMK kelas X dengan 

kompentisi dasar mendeskripsikan berbagai bentuk 

ekspresi yang dapat diubah menjadi persamaan 
kuadrat; Mendeskripsikan persamaan dan fungsi 

kuadrat, memilih strategi dan menerapkan untuk 

menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat serta 
memeriksa kebenaran jawabannya;  Menganalisis 

fungsi dan persamaan kuadrat dalam berbagai bentuk 

penyajian masalah kontekstual; Menganalisis grafik 

fungsi dari data terkait masalah nyata dan menentukan 
model matematika berupa fungsi kuadrat 

(Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014)    

Meskipun persamaan kuadrat sudah diajarkan 
pada jenjang SMP, namun kenyataannya masih 

ditemukan siswa SMA yang belum menguasai materi 

persamaan kuadrat khususnya menentukan akar-akar 

dari persamaan kuadrat. Zakaria (2010) dalam 

penelitian yang berjudul “Analysis of Student’s Error 

in Learning of Quadratic Equations” dan Satiti (2012) 
dalam penelitiannya tentang “Analisis Kesalahan 

Siswa Dalam Menentukan Akar-akar Persamaan 

Kuadrat Melalui Tahap Kastalon pada siswa kelas X 
SMK N 2 Salatiga” menemukan fakta bahwa masih 

terdapat siswa SMA yang kesulitan dalam 

memfaktorkan persamaan kuadrat. Kesulitan 

diantaranya dikarenakan oleh kesulitan menentukan 
faktor, menggunakan metode melengkapi kuadrat 

sempurna dan ketidakmampuan menghafal rumus abc. 

Beberapa siswa bahkan tidak mengetahui bahwa 
ketiga cara boleh digunakan karena akan 

menghasilkan hasil yang sama dalam menentukan 

akar-akar dari persamaan kuadrat.  
Permasalahan itu juga terjadi di SMA N 1 

Salatiga. Hasil wawancara pada hari Rabu, 11 

November 2015 dengan guru SMA N 1 Salatiga, Ibu 

Ristisiyah (Guru matematika kelas X) menyebutkan 
bahwa masih terdapat siswa yang belum mampu 

menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat; Siswa 

mengalami kesulitan saat memfaktorkan persamaan 
kuadrat dengan nilai keofisien x

2
 lebih dari 1. Saat 

menghadapi kesulitan tersebut siswa juga tidak 

mencoba menggunakan cara lain, misal menggunakan 
metode melengkapi kuadrat sempurna atau rumus abc. 

Penanganan guru selama ini terhadap siswa 

yang kesulitan menentuan akar-akar persamaan 

kuadrat ialah mengulang materi di SMP dengan 
menggunakan media powerpoint, dilanjutkan dengan 

pemberian tugas, soal dan kuis. Cara tersebut tidak 

efektif karena jika melihat silabus, alokasi untuk 
mengajarkan materi ini hanya 3x4 jam pelajaran, 

itupun dibarengi dengan materi fungsi kuadrat dan 

ulangan. Selain itu cara pemberian latihan soal atau 

kuis untuk menentukan akar persamaan kuadrat justru 
menambah beban guru karena harus meluangkan 

waktu untuk mengkoreksi. Selain itu, cara drill soal 

semacam ini membuat siswa jenuh. Oleh karena itu 
diperlukan suatu strategi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan siswa tingkat SMA yang belum mampu 

menentukan akar-akar persamaan kuadrat serta 
strategi yang mampu menumbuhkan motivasi dan 

minat belajar tanpa membuat siswa merasa terbebani. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan 

penggunaan media pembelajaran yang tepat. 
Media pembelajaran adalah perantara yang 

berupa sumber belajar yang mengandung materi 

instruksional yang dapat dimanfaatkan siswa untuk 
menunjang kegiatan belajar. Media pembelajaran 

dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

http://www.groups.dcs.st-and.ac.uk/
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sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses hasil belajar (Arsyad,2013:4). Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran akan membuat 
pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar (Rivai, 1991:3).  Seels 

dan Glasgow (Arsyad, 2013:33) mengklasifikasikan  
media pembelajaran ke dalam dua kelompok besar, 

yaitu media tradisional dan teknologi mutakhir. Salah 

satu yang termasuk kelompok teknologi mutakhir 

yaitu media berbasis mikroprosesor. Media berbasis 
mikroprosesor terdiri dari video, games computer, 

animasi 2D, animasi 3D, computer-assited 

instruction. Program yang mampu untuk membuat 
media berbasis mikroprosesor salah satunya adalah 

Adobe Flash CS6. Adobe Flash CS6 merupakan 

software untuk pembuat animasi 2D maupun 3D yang 
berbentuk flash. Flash dapat diaplikasikan untuk 

pembuatan animasi kartun, animasi interaktif, banner 

iklan, website, game, presentasi.  Anggara (Priyatno, 

2011) menyebutkan bahwa Adobe Flash CS6 dapat 
digunakan lebih mudah dalam membuat media 

berbasis microprosessor. Hal ini dikarenakan Adobe 

flash CS6 memilik tampilan, fungsi dan pilihan palet 
yang beragam, serta kumpulan tool yang sangat 

lengkap. Bagi seorang pemula yang masih awam 

terhadap dunia desain dan animasi akan lebih mudah 
memahami program ini dibanding dengan program 

jenis lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengembangkan media dari adobe flash cs6.  

Salah satu model pengembangan adalah Model 
ADDIE. Menurut Chaeruman (2008) model ini terdiri 

dari lima fase yaitu Analysis, Desaign, Development, 

Implementation, dan Evaluation. Analysis, tahap 
untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan 

menentukan kompetensi siswa. Desain, tahap untuk 

menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, 

dan strategi pembelajaran. Development, tahap untuk 
memproduksi program dan bahan ajar yang akan 

digunakan dalam program pembelajaran. 

Implementation, tahap untuk melaksanakan program 
pembelajaran dengan menerapkan desain atau 

spesifikasi program pembelajaran dan yang terakhir 

adalah Evaluation, tahap evaluasi dilaksanakan dalam 
dua hal yaitu menilai hasil belajar siswa dan 

mengevaluasi media. Kelima fase tersebut perlu 

dilakukan secara sistemik dan sistematik (Benny A. 

Pribadi,2011:125). Kelebihan dari model ADDIE 
yaitu:  (1) memperhatikan perkembangan ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa, (2) bersifat 

konsisten dan reliabel, (3) saling ketergantungan satu 
sama lain, sehingga tidak ada unsur-unsur yang 

terpisah dari sistem, dan (4) sederhana dan terstruktur 

dengan sistematis sehingga model desain ini akan 

mudah dipelajari oleh para pendidik (Setiadi, 2009). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan media pembelajaran berdasarkan 

teori pengembagnan ADDIE dan menciptakan media 

pembelajaran yang valid, praktis, serta efektif terkait 
materi persamaan kuadrat. Diharapkan media yang 

tercipta adalah media yang mudah dipahami, menarik, 

interaktif, efektif, dan dapat digunakan secara mandiri 

oleh siswa secara mandiri. Media pembelajaran ini 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

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

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2012: 297). Pelaksanaan 
penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 01 Salatiga. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X IPS  yang tidak memenuhi nilai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada materi 

menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Model 

pengembangan penelitian ini menggunaan model 
ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu Analysis, 

Desain, Development, Implementation, Evaluation. 

Instrumen penelitian ini terdiri lembar validasi, 

lembar kepraktisan dan instrumen pretest, posttest 
serta lembar respon siswa. Lembar validasi terdiri dari 

2 aspek validasi yaitu media dan materi. Lembar ini 

digunakan untuk mengetahui kevalidan media 
pembelajaran. Adapun lembar kepraktisan diberikan 

untuk mengukur kepraktisan media pembelajaran ini, 

sedangkan instrumen pretest, posttest, dan lembar 

pendapat siswa untuk mengukur keefektifan 
penggunaan media. Hasil dari pretest dan posttest 

akan digunakan sebagai data uji paired t test untuk 

menguji keefektifan penggunaaan media 
pembelajaran tersebut. 

Data hasil validasi ahli media dan materi serta 

hasil uji kepraktisan berupa data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif yang berupa kritik dan 

saran yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk 

memperbaiki media pembelajaran yang 

dikembangkan. Adapun data kuantitatif yang 
diperoleh dari penilaian ahli materi dan ahli media 

akan dianalisis secara deskriptif. Kriteria skor 

penilaian ahli menggunakan skala dengan 4 interval. 
Kriteria skor penilaian dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Rumus yang digunakan dalam perhitungan untuk 

memperoleh persentase kelayakan adalah rumus (i). 

Setelah diperoleh persentase kelayakan maka 
dilakukan kategorisasi berdasarkan ketentuan Tabel 2.  

Tabel 1 Kriteria Skor Penilaian 
SKOR KETERANGAN 

1 Tidak Baik 

2 Cukup Baik 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

P(s) =  ... (i) 

Keterangan : 

P(s) = persentase sub variabel 
S     = jumlah skor tiap sub variabel 

N    = jumlah skor maksimum 

Tabel 2. Kriteria Pengkategorian Hasil Penilaian 
Media Pembelajaran 

Hasil dari lembar pendapat siswa berupa data 

kualitatif akan dideskripsikan guna menggambarkan 
respon siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran. Hasil dari pretest dan posttest 

digunakan sebagai data untuk menguji keefektifan. 

Uji yang dilakukan dengan uji pair t test. Oleh karena 
itu, pada tahap awal akan dilakukan uji prasyarat yaitu 

uji normalitas. Pengolahan analisis data hasil belajar 

akan menggunakan SPPS versi 20 dengan taraf 
signifikan 5%. 

Hipotesis penelitian ini adalah teruwujudnya 

media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. 
Media dikatakan valid apabila hasil penilaian ahli 

materi dan media      (atau minimal masuk dalam 

kategori baik). Media ini termasuk praktis digunakan 

apabila hasil penilaian kepraktisan      (atau 
masuk dalam kategori baik) dan dikatakan efektif 

apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata nilai pretest dan posttest siswa dimana nilai 
posttest lebih tinggi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran matematika pada materi 
persamaan kuadrat yang dikembangkan pada 

penelitian ini telah diterapkan sebagai media belajar 

mandiri bagi siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 
Salatiga. Hasil penelitian dan pembahasan secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut.  

A. Analysis (Analisis) 

a. Analisis Kebutuhan

Hasil observasi terhadap salah satu guru kelas X

SMA Negeri 1 Salatiga yaitu Ibu Risti, pada tanggal 8 
Desember 2015 menemukan fakta bahwa siswa kelas 

X masih mengalami kesulitan pada materi persamaan 

kuadrat. Salah satu penyebabnya adalah siswa tidak 

mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 
Siswa masih kesulitan menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Selain itu 

siswa juga tidak tahu bahwa menentukan akar-akar 
persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara 

melengkapi kuadrat sempurna dan rumus abc. Selama 

ini, usaha guru untuk menangani kesulitan tersebut 

dengan cara memberikan soal persamaan kuadrat 
sebagai tugas rumah. Guna memperkuat apa yang 

diungkapkan oleh guru, maka diberikan tes diagnostik 

untuk mengetahui kemampuan siswa kelas X IPS di 
SMA Negeri 1 Salatiga dengan soal terkait 

menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Tes ini 

terdiri dari soal 20 butir uraian. Hasil tes terhadap 
seluruh siswa kelas X IPS  menunjukkan bahwa dari 

69 siswa kelas X IPS yang tuntas hanya 8 siswa dan 

61 siswa belum tuntas dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) adalah 76. Adapun hasil tes 

diagnostik dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3. Hasil tes diagnostik Siswa Kelas X IPS 

Rentan Kriteria 
Jumlah 

Siswa 

Persentase 

0 ≤ nilai <76 
Belum Tuntas 61 

88,4 % 

76 ≤ nilai ≤ 100 Tuntas 8 11,59 % 

 Nilai Terendah  : 100 

 Nilai Tertinggi  : 25 

 Rata-rata  : 60,36 

Diagram 1. Hasil tes diagnostik Siswa Kelas X IPS 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 88,4% 
siswa tidak tuntas dan hanya 11,59 % siswa yang 

No Interval Kriteria 

1 
2 
3 
4 

83% ≤ skor ≤ 100% 
62% ≤ skor < 83% 
41% ≤ skor < 62% 
20% ≤ skor < 41% 

Sangat Baik 
Baik 
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sudah tuntas pada materi menentukan akar-akar dari 

persamaan kuadrat. Rata-rata nilainya hanya 

mencapai 60,36. Meskipun terdapat siswa yang 
memperoleh nilai 100 namun masih terdapat siswa 

dengan nilai 25 dan rata-rata nilainya pun hanya 

60,36.  
Besarnya presentase (88,4%) siswa yang masuk 

dalam kategori belum tuntas menunjukkan sebagian 

besar diketahui bahwa kesulitan diantaranya dalam 

menentukan faktor persamaan kuadrat dengan nilai 
koefisien x

2
 tidak sama dengan 1 dan persamaan 

kuadrat dengan nilai koefisien x sama dengan nol. 

Mereka juga menyatakan bahwa terkadang salah 
dalam menggunakan rumus abc. Usaha yang selama 

ini yang mereka lakukan untuk mengatasi kesulitan 

selama ini dalam belajar adalah belajar di buku, 
dengan browsing di internet dan bertanya pada guru 

les privat. 

b. Analisis Kinerja 

Adapun hasil analisis kinerja dalam 

pengembangan media ini terbagi 3 kategori yang 

masing-masing diuraikan sebagai berikut.  

1. Kurikulum  

SMA Negeri 1 Salatiga menjalankan kurikulum 

2013. Materi persamaan kuadrat disampaikan 

bersamaan dengan fungsi kuadrat. Waktu yang 
disediakan untuk mempelajari kedua materi ini yaitu 

3x4 jam pelajaran yang artinya 12 jam pelajaran 

dengan setiap jam 45 menit. Kompetensi dasar yang 
harus dikuasai oleh siswa yaitu  : a) Mendeskripsikan 

berbagai bentuk ekspresi yang dapat diubah menjadi 

persamaan kuadrat. b) Mendeskripsikan persamaan 

dan fungsi kuadrat, memilih strategi dan menerapkan 
untuk menyelesaikan persamaan dan fungsi kuadrat 

serta memeriksa kebenaran jawabannya; c) 

Menganalisis fungsi dan persamaan kuadrat dalam 
berbagai bentuk penyajian masalah kontekstual; d) 

Menganalisis grafik fungsi dari data terkait masalah 

nyata dan menentukan model matematika berupa 
fungsi kuadrat. Pada kompetensi dasar tampak bahwa 

kemampuan menentukan akar suatu persamaan 

kuadrat untuk dijadikan syarat dalam mempelajari 

kompetensi dalam materi ini yang harus dikuasai oleh 
siswa sebagai ketrampilan untuk menyelesaikan 

permasalahan seperti masalah kontesktual dan grafik 

fungsi kuadrat. 
a. Karakteristik Siswa 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Salatiga. Siswa tersebut rata-rata 
berumur 15 tahun. Menurut teori piaget, siswa 

berumur 15 tahun sudah memasuki tahap formal 

operasional. Pada tahap ini individu melampaui dunia 

nyata, pengalaman pengalaman konkret dan berfikir 

secara abstrak dan lebih logis (suparno,2001). Sebagai 

pemikiran yang abstrak, mereka mengembangkan 
gambaran keadaan yang ideal.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

sebagian besar siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 
Salatiga dari segi penguasaan teknologi sudah baik. 

Mereka sudah mempunyai laptop atau komputer 

sehingga kemampuan menggunakan teknologi bukan 

menjadi kendala. 
b. Mempelajari Materi Persamaan Kuadrat 

Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum 

ax
2
+bx+c=0, dengan a,b,c є R dan a ≠ 0 (mathworld). 

Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu pemfaktoran, 

melengkapkan kuadrat sempurna,  dan rumus-abc 

     
          

  
 . Bentuk D = b

2 
- 4ac disebut 

deskriminan yang membedakan akar-akar persamaan 
kuadart menjadi 3 kemungkinan yaitu dua akar riil 

berbeda (D>0), dua akar riil kembar (D=0), dan dua 

akar kompleks saling conjugate (D<0). Materi 

persamaan kuadrat sebagai materi prasyarat di materi 
fungsi kuadrat, limit fungsi. Pada jenjang kelas XI 

nantinya persamaan kuadrat digunakan pada materi 

fungsi, polynomial, dan jenjang kelas XII turunan, 
integral. 
 

B. Design (Desain) 

Berdasarkan hasil analasis dan fakta yang 
ditemukan saat wawancara guru dan diperkuat dengan 

hasil tes, maka muncul ide untuk menciptakan media 

pembelajaran yang interaktif sehingga dapat 
digunakan secara mandiri oleh siswa. Media akan 

dibuat menggunakan adobe flash cs6. Media tersebut 

terbagi atas 2 bagian yaitu tampilan dan isi. Berikut 

uraian dari kedua bagian tersebut. 
1. Tampilan 

Tampilan media pembelajaran akan 

menggunakan susunan warna yang cerah dan dibuat 
agar menarik bagi siswa. Sistem navigasi juga dibuat 

secara sederhana dan mudah dioperasikan oleh siswa. 

2. Isi 
Media pembelajaran ini akan terdiri dari 

beberapa bagian guna memenuhi kebutuhan dari yang 

diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 
Media pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 

sebagai berikut.  

a. Video Pembelajaran  
Video Pembelajaran yaitu terdiri dari 4 bagian. 

Bagian pertama tentang informasi persamaan kuadrat 
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secara umum. Adapun video kedua, ketiga dan 

keempat berturut-turut berisi tentang pemfaktoran, 

melengkapi kuadrat sempurna dan rumus abc. 
b. Games 

Games terdiri dari 2 jenis games, yaitu puzzle 

dan Quadratic Shoot. Kedua jenis games ini 
digunakan untuk mengemas drill latihan soal agar 

lebih menarik. Pada games puzzle, siswa dituntut 

untuk menyusun susunan persamaan kuadrat beserta 

faktornya dan games tembak siswa dituntut untuk 
menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. 

c. Kuis 

Sebagai evaluasi dari penggunaan media 
pembelajaran ini maka diperlukan kuis. Kuis akan 

terdiri dari soal-soal pilihan ganda yang dikemas ke 

dalam games seperti konsep games one to be 
millionare. Soal-soal nantinya terkait tentang 

persamaan kuadrat termasuk menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat. 

C. Development (Mengembangkan) 
Tahap ini adalah untuk menghasilkan program 

dan bahan ajar berupa media pembelajaran dengan 

materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang 
dapat digunakan secara mandiri. Pengembangan 

media pembelajaran ini terdiri dari beberapa tahap 

yang meliputi penyusunan desain media pembelajaran 
dilanjutkan pembuatan media pembelajaran, dan tahap 

penyelesaian dengan mengecek kesalahanan-

kesalahan pada media pembelajaran. Adapun hasil 

dari tahap pengembangan media pembelajaran sebagai 
berikut. 

1. Tampilan media pembelajaran  

Tampilan berupa menu, navigasi bertujuan 
untuk membuat media pembelajaran menjadi lebih 

menarik. Tampilan dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Tampilan Media Pembelajaran 

2. Isi 

a. Video Pembelajaran  
Video Pembelajaran terdiri dari 4 bagian. 

Bagian pertama video berisi informasi tentang 

persamaan kuadrat yang meliputi penjelasan bentuk 

umum, contoh dan bagian-bagian dari persamaan 

kuadrat. Pada bagian kedua video berisi informasi 

penjelasan langkah-langkah menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran 
dengan persamaan kuadrat yang memiliki nilai 

koefisen sama dengan satu maupun tidak sama 

dengan 1. Video ketiga  berisi infomasi melengkapi 
kuadrat sempurna dan rumus abc pada video 

keempat. Tampilan video pembelajaran dapat dilihat 

Gambar 2.  

 
Gambar 2. Video Pembelajaran 

b. Games 
Games terdiri dari 2 jenis games, yaitu puzzle 

dan Quadratic shoot. Kedua jenis games ini 

digunakan untuk mengemas drill latihan soal agar 
lebih menarik. Pada games puzzle, disediakan 

susunan persamaan kuadrat beserta faktornya yang 

teracak siswa dituntut untuk menyusun susunan 

persamaan kuadrat beserta faktornya dalam waktu 3 
menit pada setiap stage. Pada game ini terdiri dari 5 

stage atau bagian. Setiap bagian memiliki variasi 

soal yang berbeda sesuai kisi-kisi soal pretest dan 
posttest.   

Adapun game Quadratic shoot, siswa dituntut 

untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 
dengan memilih amunisi untuk ditembakkan kepada 

monster yang sudah tertera suatu persamaan kuadrat. 

Pada game ini terdiri dari 4 stage atau bagian. 

Seperti game puzzle,setiap stage game Quadratic 
shoot bagian memiliki variasi soal yang berbeda 

sesuai kisi-kisi soal pretest dan posttest. Tampilan 

games puzzle dan quadratic shoot dapat dilihat pada 
Gambar 3 dan Gambar 4.  

Gambar 3. Games Puzzle 

 

Quadr
atic 
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Gambar 4. Games Quadratic Shoot 

c. Kuis 

Kuis terdiri dari soal-soal pilihan ganda sebanyak 

15 butir soal yang dikemas ke dalam games seperti 

kuis one to be millionare. Setiap jawaban benar 
memiliki hadiah mulai dari 50.000 sampai 

1.000.000.000. Jika pemain menjawab salah, pemain 

harus mengulangi permainan dari awal. Soal-soal 
mencakup materi persamaan kuadrat dari bentuk 

umum sampai menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat sesuai dengan kisi-kisi soal pretest dan 
posttest. Tampilan kuis dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Kuis 

 

D. Implementation (Implementasi)  

Pada tahap implementasi merupakan langkah 

pengujian media pembelajaran guna mengetahui 

sudah layak atau tidaknya untuk digunakan. Pada 
tahap ini media pembelajaran ini diuji dalam tiga 

tahap yaitu uji validasi, kepraktisan dan keefektifan. 

Berikut uraian dari masing tahap. 

a. Uji Validasi Media Pembelajaran 
Validasi ahli adalah tahap untuk validasi media 

pembelajaran oleh validator. Penilaian validasi media 

dilihat dari dua aspek yaitu media dan materi. Lembar 
penilaian validasi ahli media ini terdiri dari 9 

indikator tentang media pembelajaran dan 7 indikator 

untuk aspek tampilan. Lembar Validasi kedua yaitu 
ahli materi terdiri dari aspek desain pembelajaran 

dengan 15 indikator dan aspek tampilan dengan 5 

indikator. Validasi dilaksanakan dengan tujuan agar 

media yang telah dikembangkan mendapat masukan 

dari validator yang memang ahli dalam bidangnya dan 
sebagai alat ukur kevalidan media pembelajaran dan 

mengetahui keefektifan media tersebut. Daftar 

validator media pembelajaran terdapat pada Tabel 4. 
Tabel 4. Daftar Validator 

No Validator Keterangan 

1. Yustinus, M.Pd. Guru serta dosen 

Pendidikan Matematika 

2. Kriswandani, S.Si, 

M.Pd.  

Dosen Pendidikan 

Matematika 

3. Tri Nova Hasti Y.  

S.Pd, M.Pd.  

Dosen Pendidikan 

Matematika 

Kritik dan saran yang diberikan validator 
menjadi landasan dalam revisi media yang pertama. 

Kritik dan Saran yang diberikan oleh validator beserta 

tindak lanjutnya diuraikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. Daftar Kritik dan Saran Validator Tahap 

I  
Pemberi 

Saran 
Kritik dan Saran 

Tindak Lanjut 

Validator 
1 

Berikan tombol 
keluar, pebaiki 
tombol home pada 

puzzle, tombol 
pada video 1,2,3,4 
tidak dapat 
dieksekusi. 

Memberikan tombol 
keluar dan maximaze & 
minimize pada semua 

tampilan dan perbaikan 
tombol yang gagal 
eksekusi. 

Validator 

2 

Akan lebih baik, 
materi 
dikembangkan 
lagi 

Pembatasan materi 
media pembelajaran ini 
menentukan akar-akar 
persamaan kuadrat. 

Validator 

3 

- - 

Kritik dan saran yang telah diberikan validator 

telah direvisi. Revisi media ini meliputi penambahan 

tombol keluar, perbaikan tombol video yang gagal 
eksekusi. Tampilan penambahan tombol keluar dapat 

dilihat pada Gambar 6. Adapun hasil validasi pada 

tahap I dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Gambar 6.  

 Perubahan penambahan tombol keluar 
  

Tabel 6. Hasil Validasi  

Media Pembelajaran Tahap I 

 Pada Tabel 6 terlihat bahwa media 

pembelajaran ini sudah termasuk kategori baik dengan 

persentase 83,75% dari aspek materi dan sangat baik 

dari aspek media dengan persentase 89,58%. 
Selanjutnya  dilakukan validasi tahap II untuk 

menindaklanjuti kritik serta saran pada validasi tahap 

I.  
 Pada validator tahap II, validator tidak 

memberikan kritik dan saran dan menyatakan media 

pembelajaran ini sudah layak digunakan. Hasil dari 

validasi tahap II dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.  

 Hasil Validasi Media Pembelajaran Tahap II 

Setelah melalui revisi, hasil pada validasi tahap 

II mengalami peningkatan pada aspek media dari 
89,15% meningkat menjadi 91.15%. Pada tahap II, 

validator juga menyatakan media sudah layak 

digunakan. 

b. Uji Kepraktisan 

Uji kepraktisan ditentukan berdasarkan hasil 

analisis data kepraktisan menggunakan lembar 

instrumen kepraktisan media pembelajaran. Uji 
kepraktisan telah dilakukan oleh 2 ahli yaitu Ibu 

Ristiyah S.Pd & Pak Sulistiyono S.Si, M.Pd, 

keduanya merupakan guru matematika kelas X SMA 
Negeri 1 Salatiga. Hasil perhitungan data kepraktisan 

dapat dilihat pada Tabel 8. 
Tabel 8. Hasil Uji Kepraktisan 

NAMA KETERANGAN 
ASPEK 

Materi Format Evaluasi 

Sulistiyo

no S.Si, 

M.Pd. 

Guru Matematika 

SMA N 1 Salatiga & 

Dosen IAIN 

SALATIGA 

7 10 18 

Ristiyah 

S.Pd. 

Guru Matematika 

SMA N 1 Salaitiga 
7 10 17 

Sub Jumlah 14 20 35 

Sub Rata-rata 7.0 10.0 17.5 

Total Max 80 

Total 69 

Rata-rata 34.5 

Persentase 86.25% 

Ketegori Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil analisis data kepraktisan, 

diperoleh rata-rata 34,5 dengan persentase 86,5 % dan 
termasuk dalam kategori sangat baik. Oleh karena itu 

disimpulkan bahwa media pembelajaran ini praktis 

VALIDATOR 

MEDIA MATERI 

DESAIN 

MEDIA 
TAMPILAN 

DESAIN 

PEMBELAJARAN 
TAMPILAN 

Tri Nova H. 34 32 58 20 

Kriswandani 30 26 49 15 

Yustinus, 

M.Pd. 24 26 44 15 

Sub Jumlah 88 84 151 50 

Sub Rata-

rata 
29.3 28.0 50.3 16.7 

Total Max 192 240 

Total 172 201 

Rata-rata 57.33333333 67 

Persentase 89.58% 83.75% 

Ketegori 

Sangat 

Baik Baik 

VALIDATOR 

MEDIA MATERI 

DESAIN 

MEDIA 
TAMPILAN 

DESAIN 

PEMBELAJARAN 
TAMPILAN 

Tri Nova H. 34 32 58 20 

Kriswandani 30 26 49 15 

Yustinus, 

M.Pd. 27 26 44 15 

Sub Jumlah 88 84 151 50 

Sub Rata-

rata 
29.3 28.0 50.3 16.7 

Total Max 192 240 

Total 175 201 

Rata-rata 58.33333333 67 

Persentase 91.15% 83.75% 

Kategori Sangat Baik Baik 

Setelah Revisi 

Sebelum Revisi 
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untuk digunakan siswa kelas X untuk mempelajari 

materi persamaan kuadrat. 

 
 

c. Uji Keefektifan   

Sebanyak 21 siswa yang dipilih secara acak 
diberikan media pembelajaran untuk digunakan di 

komputer atau laptop masing-masing. Siswa diberi 

kebebasan dalam waktu 6 hari untuk menggunakan 

media tersebut. Setelah siswa menggunakan media 
game flash siswa diberikan lembar penilaian yang 

berupa angket pendapat siswa. Respons siswa 

diperoleh dengan menggunakan instrumen lembar 
pendapat siswa. Instrumen lembar pendapat siswa 

terdiri dari 6 indikator.  

Adapun hasil dari lembar pendapat siswa 
diperoleh hasil bahwa media pembelajaran pada 

materi persamaan kuadrat memiliki tampilan yang 

menarik. Siswa menyatakan bahwa media 

pembelajaran ini dilengkapi dengan video, gambar, 
tampilan, animasi, serta games yang menarik serta 

memudahkan dalam belajar. Siswa juga mengatakan 

bahwa media ini dapat menambah minat belajar siswa 
dan memudahkan dalam belajar karena menurut siswa 

materi dalam media pembelajaran ini mudah 

dipelajari, lengkap, petunjuk yang diberikan jelas 
serta tidak membosankan karena siswa dapat belajar 

sambil bermain. Seluruh siswa yang menggunakan 

media pembelajaran ini menyatakan setuju apabila 

media pembelajaran ini digunakan untuk materi 
pelajaran lain untuk menambah minat belajar dan 

menunjang proses belajar tentang persamaan kuadrat. 

Uji Keefektifan telah dilakukan terhadap 21 siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Salatiga sebagai sampel acak 

dari 61 siswa yang belum tuntas. Rata-rata nilai 

sampel sebesar 51,9 dengan nilai tertinggi 75 dan 25 

untuk nilai terendah. Selanjutnya, sampel diberikan 
soal posttest untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran. Soal terdiri dari 20 soal uraian 
yang harus dikerjakan oleh siswa selama 60 menit. 

Setelah melakukan tes posttest  terhadap 21 siswa 

diperoleh hasil  81 % siswa tuntas atau sebanyak 17 
siswa tuntas dan 19% siswa tidak tuntas atau 4 siswa 

tidak tuntas dengan rata-rata 85,95%. Adapun hasil 

pretest dan posttest, dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
 

 

 
 

 

 Tabel 9. Hasil Pretest& Posttest 

Test 

Jml 

Sa

mp

el 

Tuntas 
Belum 

Tuntas 
Rata-

rata 

Nilai 

Jml % Jml % Max 

 

Min 

Pretest 

21 

0 0 % 21 100% 51.90 75 
25 

Posttest 
17 

80,95% 4 19,04% 85.95 100 
70 

 Guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

yang signifikan dari penggunaan media tersebut 
digunakan uji paired t test. Sebelum melakukan uji 

paired t test sampel dilakukan uji normalitas untuk 

mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas 
dengan Shapiro-Wilk dapat dilihat pada Tabel 10. 

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh nilai 

signifikansi untuk pretest dan posttest masing-masing 
0,498 dan 0,309. Kedua nilai signifikan  lebih dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-

msaing data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Oleh karena itu digunakan uji 
paired t test guna mengetahui ada tidaknya perbedaan 

yang signifikan nilai antara pretest dan posttest. Hasil 

uji paired t test dapat dilihat pada Tabel 11. 

 
Tertulis nilai signifikansi .000, artinya nilai 

signifikansi mendekati nol yang kurang dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
rerata yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. 

Selisih nilai pretest dan posttest -34,048 menunjukkan 

bahwa nilai posttest lebih tinggi dibandingkan nilai 

pretest. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
media pembelajaran ini efektif digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Salatiga dalam menentukan akar-akar 
persamaan kuadrat. 

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas 

Test Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest 

Posttest 
.133 21 .200

*
 .959 21 .498 

.149 21 .200
*
 .948 21 .309 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tabel 11. Hasil Uji Paired Sample T test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pretest  

Posttest 
-34.048 18.481 4.033 -42.460 -25.635 -8.442 20 .000 
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E. Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil 

uji kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Hasil 
evaluasi dari ketiga hal tersebut diuraikan sebagai 

berikut.  

1) Analisis data uji validasi  
Analisis data kevalidan dilakukan berdasarkan 

hasil penilaian validator menggunakan lembar 

instrumen penilaian validasi media. Analisis data 

kevalidan terdiri dari dua aspek yaitu aspek materi 
dan aspek tampilan. 

Berikut penjelasan pada masing-masing aspek. 

a) Aspek media 
Lembar penilaian aspek media terdiri dari 8 

indikator tentang desain media dan 8 indikator tentang 

tampilan media. Berdasarkan 3 penilaian validator 
pada tahap I pada aspek media diperoleh skor rata-rata 

57,3 dengan persentase 89,58% dengan kategori 

sangat baik. Pada tahap II aspek media diperoleh skor 

rata-rata 58,33 dengan persentase 91,15 % dengan 
kategori sangat baik. Berdasarkan 16 indikator 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media ini tepat 

digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
serta efisien dalam penggunaannya. Media 

pembelajaran memiliki kemasan ringkas dan mudah 

disimpan sehingga mudah dioperasikan oleh siswa 
dan mudahnya penyimpanan media ini yaitu dapat 

disimpan di laptop, komputer, maupun penyimpanan 

online. Selain itu media ini memiliki desain media 

pembelajaran ini baik, karena didukung komposisi 
warna, gambar, font, animasi, video yang baik dan 

serasi. 

b) Aspek materi 
Lembar penilaian aspek materi terdiri dari 15 

indikator tentang desain pembelajaran dan 4 tampilan 

media pembelajaran. Berdasarkan penilaian 3 

validator pada aspek materi diperoleh skor rata-rata 67 
dengan persentase 83,75% dengan kategori baik. 

Berdasarkan indikator terhadap aspek materi 

diperoleh hasil media ini baik apabila digunakan 
untuk mandiri maupun secara klasikal. Materi yang 

terkandung dalam media ini sudah memenuhi 

kebutuhan siswa untuk belajar tentang akar-akar 
persamaan kuadrat ditinjau dari tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang hendak dipelajari. Media 

pembelajaran ini juga memiliki tata bahasa yang baik 

mudah dipahami. 
Berdasarkan hasil validasi tahap yang terakhir 

yaitu tahap II menunjukkan bahwa aspek media 

memperoleh persentase 91,15 % dan aspek materi 
83,75% ≥ 62%, maka H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan media pembelajaran valid, karena 

melebihi kriteria cukup baik. 

2) Analisis data uji kepraktisan 
Kepraktisan media pembelajaran ditentukan 

berdasarkan hasil analisis data kepraktisan 

menggunakan lembar instrumen kepraktisan media 
pembelajaran. Responden dari instrumen kepraktisan 

media pembelajaran ini adalah dua guru matematika 

SMA Negeri 1 Salatiga. Berdasarkan analisis data 

kepraktisan diperoleh rata-rata 34,5 dengan persentase 
86,25% termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai uji 

kepraktisan menghasilkan P(s) ≥ 62% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran ini termasuk 
dalam kategori praktis untuk digunakan oleh siswa 

maupun guru. Media ini praktis artinya media ini 

memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, sistematis 
dalam penyusunan materi, penampilan yang menarik, 

tidak memerlukan biaya yang besar dan penggunaan 

serta mudah dalam penggunaannya. 

 
3) Analisis data uji keefektifan 

a) Hasil uji lembar pendapat siswa 

Berdasarkan hasil lembar pendapat siswa, siswa 
memberikan respon positif terhadap media 

pembelajaran ini sehingga siswa lebih berminat dalam 

belajar matematika. 
b) Hasil uji pretest dan posttest 

Uji paired t test  tertulis nilai signifikansi .000, 

artinya nilai signifikansi mendekati nol yang kurang 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan rerata yang signifikan antara nilai pretest 

dan posttest. Selisih nilai pretest dan posttest -34,048, 

hal ini berarti nilai posttest lebih tinggi dibandingkan 
nilai pretest. Berdasarkan nilai signifikansi dan nilai 

perbedaan rerata di uji paired sampel t test maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media ini efektif 

digunakan siswa sebagai sarana belajar mandiri dalam 
menentukan akar-akar persamaan kuadrat. 

 

PENUTUP 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah media pembelajaran matematika pada materi 

persamaan kuadrat untuk siswa kelas X SMA. Media 
pembelajaran ini dikembangkan dengan bantuan 

software Adobe Flash CS6. Penelitian ini 

menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima 

langkah penelitian. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa media ini valid, praktis dan efektif digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Hasil 
validasi menunjukkan aspek media memperoleh skor 

58,33 (91,15%) termasuk dalam kategori sangat baik 
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dan aspek materi memperoleh skor 67 (83%) 

termasuk dalam kategori  baik. Hasil analisis lembar 

kepraktisan diperoleh skor rata-rata 34,5 dengan 
persentase 86,25% dan dalam kategori sangat baik. 

Siswa yang menggunakan aplikasi ini memberikan 

respons yang positif dan setuju apabila media 
pembelajaran ini disusun untuk materi lainnya. Selain 

itu, berdasarkan hasil uji paired t test yang 

menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan 

selisih pretest dan posttest -34,048 maka disimpulkan 
media pembelajaran ini efektif. 

Media pembelajaran ini tidak hanya digunakan 

sebagai sarana belajar mandiri saja tetapi dapat 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

SMA dalam menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat, media ini juga dapat digunakan untuk 
melengkapi pembelajaran pada tingkat SMP, 

khususnya untuk melatih siswa pada kemampuan 

pemfaktoran. Selain dapat diakses secara mandiri 

melalui komputer atau laptop sebagian siswa telah 
menggunakan smartphone maka diharapkan media ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat 

diakses melalui smartphone. 
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