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I. Identitas Penelitian 

1. Judul Penelitian  :  Pengembangan Model Pendidikan Keterampilan  

           Berbasis Multimedia Interaktif Sinematografi untuk  

   Meningkatkan Kreativitas dan Produktivitas 

   Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

2. Ketua Peneliti 

a.  Nama Lengkap  :  Dr. Sunaryo Soenarto 

b.  Bidang Keahlian :  Multimedia Pembelajaran 

 

3. Tim Peneliti 

No. Nama dan Gelar Keahlian Institusi Curahan 

Waktu 

(jam/minggu) 

1. Dr. Sunaryo Soenarto Media Audio 

Video Pendidikan 

Pend.Tekn. 

Elektro FT 

UNY 

48 minggu, 

10jam/ minggu 

2. Estu Miyarso, M.Pd Media Audio 

Video Pendidikan 

KTP FIP 

UNY 

40 minggu,  

10 jam/minggu 

3. Agus Basuki, M.Pd. Kreativitas dan 

Bimbingan 

Konseling 

PPB  FIP 

UNY 

40 minggu,  

7 jam/ minggu 

 

4. Tema Penelitian  :  Seni dan Sastra dalam Mendukung Industri  

   Kreatif (Creative Industry)  

 

5. Objek Penelitian   

Yang menjadi objek penelitian ini adalah segala aktivitas pengembangan 

Model Pendidikan Keterampilan Berbasis Multimedia Interaktif Sinematografi dan 

penerapannya untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.  Aktivitas pengembangan dalam hal ini antara 

lain meliputi; studi pendahuluan berupa analisis kebutuhan dan masalah, desain 

model pembelajarannya, desain produk multimedia, uji validitas ahli, dan uji coba 

untuk menentukan kelaikan produk multimedia sesuai kelompok sasaran pengguna.  

Adapun aktivitas penerapannya yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan 

berbasis multimedia interaktif sinematografi bagi siswa-siswi di sekolah yang akan 

membentuk kegiatan ekstrakurikuler ”Movie Maker Remaja”. 

 

6. Lokasi Penelitian  

SLTA  di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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7. Hasil yang ditargetkan 

a. Tahun ke-1 (2010) 

1) Diperoleh data tentang potensi kreativitas dan produktivitas siswa serta 

profile sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sinematografi di 

beberapa SLTA di Yogyakarta 

2) Diperoleh data tentang kebutuhan dan minat siswa maupun sekolah dalam 

upaya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ”Movie Maker Remaja” 

3) Tersusun desain model pembelajaran/pelatihan berbasis multimedia 

interaktif sinematografi dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas 

siswa melalui kegiatan “movie maker remaja”. 

4) Tersusunnya instrumen penilaian pembelajaran/pelatihan berbasis 

multimedia interaktif sinematografi dalam meningkatkan kreativitas dan 

produktivitas siswa melalui kegiatan “movie maker remaja”. 

5) Tersusunnya instrumen penilaian (validitas dan kelaikan) produk 

pengembangan multimedia interaktif ”Cara Praktis Membuat Film” bagi 

siswa SLTA dan movie maker remaja. 

6) Terselesaikannya produk pengembangan multimedia interaktif dalam bentuk 

CD Program Pembelajaran ”Cara Praktis Membuat Film” bagi siswa SLTA 

dan movie maker remaja yang laik dan tervalidasi. 

 

b. Tahun ke-2 (2011) 

1) Terselenggaranya kegiatan pelatihan Training of Traninner (TOT) berbasis 

multimedia interaktif sinematografi bagi fasilitator dan guru calon 

pendamping/ pembina kegiatan ekstrakurikuler “movie maker remaja”. 

2) Terukurnya tingkat efektivitas kegiatan pelatihan Training of Traninner 

(TOT) berbasis multimedia interaktif sinematografi bagi fasilitator dan guru 

calon pendamping/ pembina kegiatan ekstrakurikuler “movie maker remaja”. 

3) Terbentuknya minimal 8 (delapan) komunitas rintisan ”Movie Maker 

Remaja” melalui wadah kegiatan ekstrakurikuler di SLTA se wilayah 

Propinsi Yogyakarta.  

4) Terukurnya tingkat efektivitas pendidikan keterampilan berbasis multimedia 

interaktif sinematografi dalam meningkatkan kreativitas dan produktivitas 

siswa melalui kegiatan ekskul “movie maker remaja”di sekolah.  
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5) Tersusunnya Buku Panduan pembentukan/pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler “Movie Maker Remaja” di sekolah. 

6) Tersusunnya artikel jurnal Karya Ilmiah Nasional/Internasional hasil 

penelitian pengembangan ini. 

 

c. Tahun ke-3 (2012) 

1) Disetujuinya proposal HKI produk pengembangan dalam bentuk CD 

Program Pembelajaran ”Sinematofi Remaja” dan buku panduan kegiatan 

ekstrakurikuler “Movie Maker Remaja” di sekolah. 

2) Diseminasi hasil penelitian pengembangan ini melalui lembaga-lembaga 

pendidikan dasar menengah terkait. 

 

8. Institusi lain yang terlibat 

a. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Aktivitas Instruksional (P3AI) UNY 

b. Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) FIP UNY 

c. Laboratorium Kreativitas Kesiswaan Jurusan PPB FIP UNY 

d. Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Yogyakarta 

e. Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP) Yogyakarta 

f. Beberapa SLTA di wilayah Propinsi Yogyakarta 

 

9. Sumber biaya selain Dikti   :  tidak ada  

10. Keterangan lain yang dianggap perlu : 
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I. ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendidikan keterampilan 

berbasis multimedia interaktif sinematografi sekaligus penerapannya dalam 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa pada kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah.  Adapun tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menyalurkan 

potensi siswa SLTA pada hal-hal yang lebih positif dengan mengoptimalkan kreativitas 

maupun produktivitas siswa serta memberikan tambahan keterampilan alternatif di 

bidang perfilman dan elecktronic broadcasting bagi kalangan remaja pada umumnya. 

Metode penelitian ini menggunakan Research and Development.  Subjek dan 

lokasi penelitian ini adalah siswa siswi SLTA di wilayah Yogyakarta.  Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling untuk menyelaraskan pokok bahasan materi 

sesuai dengan karakter sasaran pengguna.  Prosedur pengembangan penelitian ini terdiri 

dari enam tahap yaitu: Analisis kebutuhan pengembangan, desain pengembangan model 

pembelajaran, pengembangan produk, evaluasi (kelaikan produk dan efektivitas model 

pembelajarannya), implementasi dan diseminasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket; tes; interview; demonstrasi; dan dokumentasi.  

Analisis data yang digunakan adalah teknik terpadu atau serentak antara pendekatan 

deskriptif kuantitatif maupun kualitatif.  Data kuantitatif akan diolah dengan deskriptif 

persentase maupun uji beda, adapun data kualitatif diolah dengan model interaktif.   

Target khusus yang dihasilkan pada tahun pertama (2010) yaitu; (1) Diperoleh 

data tentang potensi kreativitas dan produktivitas siswa serta profile sekolah, khususnya 

yang berkaitan dengan kegiatan sinematografi di beberapa SLTA di Yogyakarta, (2) 

Diperoleh data tentang kebutuhan dan minat siswa maupun sekolah dalam upaya 

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler ”Movie Maker Remaja”, (3) Tersusun desain 

model pembelajaran/pelatihan berbasis multimedia interaktif sinematografi dalam 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa melalui kegiatan “movie maker 

remaja”, (4) Tersusunnya instrumen penilaian pembelajaran/pelatihan berbasis 

multimedia interaktif sinematografi (5) Tersusunnya instrumen penilaian (validitas dan 

kelaikan) pengembangan multimedia interaktif ”Cara Praktis Membuat Film” bagi 

siswa SLTA dan movie maker remaja, (6) Terselesaikannya produk pengembangan 

multimedia interaktif dalam bentuk CD Program Pembelajaran ”Cara Praktis Membuat 

Film” bagi siswa SLTA dan movie maker remaja yang laik dan tervalidasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Usia remaja (13-19 tahun) termasuk usia produktif untuk bisa menciptakan suatu 

prestasi ataupun karya monumental yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun 

masyarakat secara lebih luas.  Banyak sosok remaja yang berhasil mencatatkan dirinya 

dalam sejarah republik ini dengan berbagai prestasi yang telah dicapainya, baik dengan 

memenangkan berbagai olimpiade ilmu pengetahuan tingkat dunia seperti olimpiade 

matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya, hingga menciptakan karya-karya anak 

negeri yang tidak kalah bersaing dengan remaja-remaja lain dari luar negeri.  

Usia remaja juga masa yang sangat rentan karena merupakan masa peralihan dari 

masa anak-anak menuju masa dewasa. Tidak sedikit remaja dan pelajar sekolah yang 

terjerumus pada tindakan amoral, asosial, asusila, maupun tindakan negatif lainnya yang 

dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain disekitarnya.  Banyak kasus 

kekerasan hingga tindak kriminal telah dilakukan oleh remaja atau pelajar SLTA di negeri 

ini yang bisa didengar atau disaksikan langsung maupun melalui media massa.   

Sangat tidak bijaksana apabila semua pihak hanya bisa menyalahkan tanpa 

memberikan solusi konkret terhadap remaja dan permasalahannya.  Akan lebih efektif  

bila solusi yang ditawarkan, terkait erat dengan faktor fisik, psikologis, maupun orientasi 

sosial kejiwaan pada usia remaja ini.  Untuk itu, upaya mengarahkan remaja dan pelajar 

sekolah dalam kegiatan positif dan produktif yang bisa memberikan kesempatan 

berekspresi, beraktualisasi, sekaligus memberikan tantangan dan keasyikan tersendiri 

sebagai bentuk wahana penyaluan bakat, minat, sekaligus mengasah prestasi dan 

kompetensi bagi remaja sangat diperlukan.  

Salah satu upaya tersebut adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler sinematografi 

atau “Movie Maker Remaja” yang belum banyak diselenggarakan di sekolah.  Kegiatan 

ini memiliki prospek yang bagus baik bagi diri siswa sendiri maupun sekolah.  Selain 

bertambahnya wawasan sekaligus keterampilan alternatif yang dapat terus dikembangkan 

sebagai bekal skill individu siswa, kegiatan ini juga menjadi keunggulan tersendiri bagi 

institusi sekolah yang bersangkutan.  Untuk itu, penelitian ini bermaksud merancang 

sekaligus melaksanakan uji coba pengembangan model pendidikan keterampilan berbasis 

multimedia interaktif sinematografi dan penerapannya untuk meningkatkan kreativitas 

dan produktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 
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B. Tujuan Khusus  

Suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana tentu mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui berbagai potensi  diri siswa dan sekolah yang bersangkutan dalam rangka 

terciptanya model pendidikan keterampilan berbasis multimedia interaktif 

sinematografi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah. 

2. Menguji efektivitas model pelatihan TOT bagi para calon pendamping dan pembina 

kegiatan ekstra kurikuriler “Sinematografi Remaja” berbasis multi media interaktif 

sinematografi. 

3. Menguji efektivitas model pendidikan keterampilan berbasis multimedia interaktif 

sinematografi dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuriler “Sinematografi Remaja” untuk 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa di sekolah dari aspek struktur 

organisasi, pendanaan, aksi model, dan evaluasi pelaksanaan model. 

4. Dihasilkannya produk CD pembelajaran materi “Sinematografi Remaja”, Buku 

Pedoman Ekstrakurikuler “Sinematografi Remaja”, dan terbentuk/ terlaksananya 

beberapa Ekstrakurikuler “Sinematografi Remaja” di beberapa sekolah wilayah 

Yogyakarta yang secara efektif dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas 

siswa maupun remaja pada umumnya 

. 

C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

1. Model pendidikan keterampilan berbasis multimedia interaktif sinematografi melalui 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang akan diujicoba dan dikembangkan ini 

merupakan upaya  peningkatan kreativitas dan produktivitas siswa di tingkat SLTA.  

Harapannya dari model yang akan diujicobakan ini dapat menjadi kegiatan alternatif 

sebagai wahana penyaluran bakat, minat, keterampilan, serta talenta siswa sehingga  

secara langsung maupun tidak langsung dapat meredam aktivitas siswa yang negatif 

dan menyimpang dari norma maupun kebiasaan sebagai insan terpelajar. 

2. Jenis keterampilan yang diberikan adalah bidang sinematografi atau perfilman yang 

berbasis multimedia interaktif.  Bidang ini merupakan bidang yang sedang populer di 

kalangan pelajar dan remaja pada umumnya.  Di samping materi dalam bentuk soft 

skill maupun hard skill tentang perfilman, dari bidang ini juga dapat digali potensi 

kewirausahaan yang ada pada siswa sehingga mampu mengembangkannya menjadi 

industri alternatif dalam bentuk production house atau home industri jasa  digital 
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recording, digital printing, bahkan potensi siswa dalam hal elecktronic broadcasting.    

Pada gilirannya, pelajar SLTA dan remaja pada umumnya tidak lagi sekedar menjadi 

konsumen atau korban dari berbagai tayangan grafis maupun audio visual tapi dapat 

lebih berperan aktif sebagai produsen yang kreatif. 

3. Bidang perfilman merupakan bidang yang membutuhkan sumber daya manusia 

(SDM) yang multi talenta, artinya kegiatan pembuatan film membutuhkan tim atau 

kru yang solid dan terkoordinasi  dari berbagai personil yang memiliki bakat dan 

minat, keterampilan manajemen, serta berorganisasi sehingga munculnya kegiatan ini 

dalam bentuk ekstrakurikuler baru di sekolah bukan menjadi saingan dari kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya yang sudah ada.  Dalam pelaksanaannya, semua bisa dikelola 

dan berjalan secara sinergis baik dengan kegiatan OSIS, kepramukaan, PMR, seni 

musik, seni suara,  teater sekolah, maupun kegiatan lainnya yang memang sudah ada. 

4. Dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki, bidang perfilman ini 

juga sangat memungkinkan siswa dan guru pembina atau pembimbing untuk mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah, lingkungan sekolah, bahkan daerah di 

mana sekolah itu berada  yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif 

sekaligus menjadi income generating (pemasukan) bagi diri yang bersangkutan 

maupun institusi yang terkait di dalamnya.   

5. Bidang perfilman setiap tahun memiliki agenda rutin berupa event kompetisi dalam 

bentuk festival film independen atau festival film kreasi anak negeri untuk kelas 

pemula baik di tingkat lokal, daerah, nasional, hingga internasional sehingga sangat 

memungkin para pelakunya untuk terus  mengasah diri dalam berkreasi dan pada 

gilirannya dapat menciptakan budaya persaingan secara sehat di antara komunitas 

“Movie Maker Remaja”. 

6. Model pendidikan keterampilan berbasis multimedia sinematografi yang 

dikembangkan dan akan diujicobakan ini merupakan wahana tersendiri bagi pihak 

sekolah dan perguruan tinggi maupun institusi lainnya yang terkait untuk dapat terus 

menjalin hubungan mitra kelembagaan terutama dalam hal akademis atau 

pengembangan keilmuan juga dalam hal pengembangan kesiswaan.  

7. Pelaksanaan model pendidikan keterampilan berbasis multimedia interaktif 

sinematografi yang telah teruji efektivitasnya melalui kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah ini nantinya akan memunculkan generasi muda yang lebih produktif, kreatif, 

sadar dan terampil dalam hal informasi, tangguh, pantang menyerah, serta memiliki 

karakter dan jiwa seni sekaligus kemampuan berapresiasi yang tinggi. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

A. Kajian Tentang Film dan Sinematografi 

Sinematografi secara etimologi atau pembentukan katanya berasal dari bahasa 

Latin yaitu;  Kinema (gerak),  Photos (cahaya), Graphos (lukisan/tulisan) jadi 

sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan bantuan cahaya.  

Menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia (Aka Kamarulzaman, 2005: 642) 

sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu, teknik, dan 

seni pengambilan gambar film dengan sinematograf.  Sinematograf itu sendiri bararti 

kamera untuk pengambilan gambar atau shooting, dan alat yang digunakan untuk 

memperoyeksikan gambar-gambar film, sedangkan sinema diartikan sebagai gambar 

hidup, film, atau gedung bioskop. 

Film secara fisik merupakan salah satu bahan dari kegiatan sinematografi. Secara 

substansi, film merupakan hasil atau produk dari sinematografi. Wikipedia Indonesia 

(2007) mengistilahkan sinema sebagai film secara kolektif atau jamak. Sinema memiliki 

banyak unsur yang terkait di dalamnya, tidak hanya unsur fisik berupa bahan dan 

peralatan saja tapi juga termasuk unsur non fisik termasuk isi pesan, bentuk cerita dan 

jenis penyajiannya.  Sebagai media informasi dan komunikasi, karakter film lebih banyak 

mengunggulkan pesan informatifnya dalam bentuk simbol atau lambang-lambang visual. 

Bahkan, sutradara nasional Garin Nugroho dalam setiap kesempatan sering menyatakan 

bahwa bahasa film adalah bahasa visual. Tingkat kecerdasan penonton sangat 

berpengaruh dalam memaknakan arti yang terkandung pada tiap gambar yang dilihatnya. 

Untuk itu, Murti Kusuma (2003: 9) mengemukakan bahwa unsur bahasa visual 

juga perlu diberikan dalam penyampaian materi Sinematografi melalui perspektif 

semiotika. Semiotika itu sendiri merupakan cabang ilmu yang membahas persoalan 

bahasa di balik lambang-lambang yang muncul di depan mata.  Sebagai contoh: ketika 

visual memperlihatkan kincir air, sesungguhnya tidak hanya untuk mengatakan sebagai 

media pembangkit listrik saja tapi mungkin menjadi objek penanda romantika kehidupan.      

Dalam perkembangannnya, fungsi dan peran film atau sinema tidak lagi menjadi 

sebuah seni, tapi juga menjadi bagian dari sebuah industri.  Keduanya terpadu hingga 

berujud karya kreativitas seni yang dapat diperdagangkan bahkan dapat menjadi 

komoditas utama suatu negara. 
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Secara lebih luas film memiliki peran penting karena dapat diterapkan pada bidang 

apa  saja.  Peran penting tersebut  dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan 

memberikan  manfaat yang berbeda pula.  Adapun beberapa manfaat tersebut, antara lain: 

(1) sudut pandang budayawan, yaitu sebagai aktivitas dan produk budaya serta sebagai 

media komunikasi sosial budaya, (2) sudut pandang pengusaha yaitu sebagai suatu 

produk dan industri kreativitas yang dapat dikomersilkan juga sarana peluang usaha 

penjualan maupun jasa penyewaan,  (3) sudut pandang pemerintah yaitu sebagai sarana 

penerangan kepada masyarakat dan sarana propaganda politik dan kebijakan tertentu, (4) 

sudut pandang seniman, film bermanfaat sebagai media aspirasi dan aktualisasi  diri 

sekaligus sebagai wahana berekspresi dan apresiasi seni, (5) sudut pandang masyarakat 

yaitu film sebagai sarana hiburan, rekreasi dan silaturahmi serta sebagai sarana informasi 

dan pendidikan keluarga. Berdasarkan  luasnya manfaat film tersebut, materi 

sinematografi memiliki peran penting karena dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. 

 

B. Kajian tentang Multimedia 

Pada awalnya multimedia dimaknai sebagai media yang memanfaatkan lebih dari 

satu medium mencangkup suara, musik, foto, slide, film maupun video.  Suyanto tahun 

(2005: 20) mengutip definisi dari beberapa ahli antara lain: (1) multimedia adalah 

kombinasi dari komputer dan video (Rosch, 1996); (2) multimedia secara umum 

merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar dan teks (Mc Cormick, 1996); (3) 

multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dimamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video, (Robin 

dan Linda, 2001); (4) multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input 

atau output dari data, media ini dapat audio (suara musik), animasi, video, teks, grafik, 

dan gambar  (Turban dkk, 2002); (5) multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk 

membuat dan menggunakan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) 

dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, dan berkomunikasi (Hofstetter, 2001).  

Menurut Rob Philip (1997: 8) menyatakan:  

“The term ‘multimedia’ is a catch-all phrase to describe the new wave of 

computer software that primarily deals with the provisions of information. The 

‘multimedia’ component is caracterized by the presence of text, picture, sound, 

animation and video; some or all of wich are organized into some coherence 

program.  The ‘interactive’ component refers to the process of empowering the 

user to control the environment usually by a computer.” 
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Berdasarkan beberapa pengertian menurut Rob Philips tersebut,  dapat  

dikemukakan bahwa; (1) multimedia merupakan suatu program media yang berisi 

perpaduan dari dua komponen informasi atau lebih berupa teks, gambar, suara, animasi 

dan video atau film, (2) penyajiannya dapat melalui perangkat komputer maupun tidak, 

(3) sistem pengoperasiannya dapat bersifat interaktif (non linear) maupun tidak interaktif 

(linear).   Selanjutnya, untuk lebih fokus pada pembahasan dalam penelitian ini istilah 

multimedia lebih diartikan sebagai multimedia yang berbasis pada penggunaan perangkat 

komputer. 

Jenis dan bentuk multimedia yang berbasis komputer menurut Rob Philips     

(1993: 8) terdiri atas multimedia interaktif dan non interaktif. Interaktif artinya pengguna 

dapat mengontrol pengoperasian program sesuai yang dikehendakinya (non linear) dan 

multimedia tidak interaktif artinya pengguna tidak bisa mengontrol operasi program 

hingga pogram itu selesai diputar (linear).  IRFA Media (2007) dalam situs promosinya 

mengemukakan bahwa ada dua jenis produk multimedia yang dapat dirancang dan 

disajikan dengan sistem komputer yaitu sistem interaktif dan sistem looping (presentasi).  

Selanjutnya multimedia interaktif dapat diklasifikasikan menjadi multimedia 

interaktif of line (tanpa terkoneksi) dengan internet. Dan multimedia interaktif on line 

yang pengoperasiannya harus terkoneksi dengan internet.  Berdasarkan tingkat 

interaktivitasnya multimedia ini juga dibedakan lagi menjadi multimedia interaktif tingkat 

operator dan multimedia interaktif tingkat kreator atau lebih dikenal dengan software 

aplikasi. Interaksi yang terjadi pada multimedia tingkat operator, pengguna sekedar bisa 

memilih atau menentukan menu-menu atau perintah yang tersedia.  Sedangkan interaksi 

yang terjadi pada multimedia tingkat kreator, pengguna sudah sekaligus 

memanfaatkannya untuk berkreasi sesuai materi programnya.  

Berdasarkan model pembelajaran isinya, bentuk multimedia interaktif dibedakan 

menjadi; (a) model drill and practice; (b) tutorial;   (c) simulation; (d) education games 

(edutainment); dan (e) problem solving (Sunaryo, 2007: 6-7). Adapun jenis multimedia 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah multimedia interaktif untuk tingkat 

operator dengan model pembelajaran berbentuk tutorial yang melalui perangkat CD room 

secara of line, sedangkan untuk efektivitas program pendidikan keterampilan dalam 

penelitian ini pelaksanaannya dikombinasi dengan fasilitas internet secara on line yang 

telah dimiliki oleh pihak kampus dan masing-masing sekolah. 
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C. Potensi Kreativitas 

Paul Eggen dan Don Kauchak (2004) menjelaskan bahwa creativity is the 

ability to identify or prepare original and varied solutions to solutions.  Dari definisi ini 

dapat diambil kesimpulan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam 

mengidentifikasi dan mencipta berbagai solusi yang orisional untuk memecahkan 

masalah. Secara umum dapat diartikan  sebagai kemampuan untuk memberikan atau 

memecahkan  dan menciptakan gagasan baru dalam menerapkan suatu pemecahan 

masalah. Dalam kreativitas terdapat bagian penting yaitu berfikir divergen. Berfikir 

divergen merupakan kemampuan untuk menciptakan berbagai jawaban atau masalah 

secara orisinal. Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak (2004): 

Divergent thinking has three dimensions: 

a. Fluency : is the ability to produce many ideas relevant to aprobllem 

b. Flexybility: the ability to break from an established set to generate new 

perspectives. 

c. Originality: the facility for generating new ang different ideas  

Berdasarkan pendapat di atas diambil  garis besar bahwa  berfikir divergen 

memiliki tiga dimensi yaitu: 

a. Kelancaran merupakan kemampuan menciptakan banyak ide yang relevan untuk 

mengatasi masalah 

b. Fleksibel merupakan kemampuan untuk berhenti sejenak untuk membentuk 

pandangan baru 

Orisinal merupakan kekcakapan dalam menciptakan ide baru dan berbeda. Moh. 

Amin (1980) mengemukakan bahwa kreativitas adalah pola pikir atau ide yang timbul 

secara spontan dan imajinatif yang mencerminkan hasil-hasil artistic, penemuan ilmiah, 

dan penciptaan secara mekanik. Kreativitas meliputi hasil sesuatu yang baru, baik sama 

sekali baru bagi dunia ilmiah atau budaya maupun relative baru bagi dirinya sendiri. 

Walaupun orang lain telah menemukan atau memproduksinya.  

Dengan demikian potensi kreativitas meliputi kemampuan yang dimiliki siswa 

yang dieksplorasi dalam bentuk pola piker, ide secara spontan dan imajinatif selama 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa indikator  potensi kreativitas meliputi: 

a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

b. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot 

c. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah 



 

12 
 

12 

d. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu 

e. Mempunyai/menghargai  rasa keindahan 

f. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah   

terpengaruh orang lain 

g. Memiliki rasa humor tinggi 

h. Mempunyai daya imajinasi yang kuat 

i. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang 

lain (orisinil) 

j.  Senang mencoba hal-hal baru 

k.  Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan elaborasi) 

D. Produktivitas 

Produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama 

di dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil (Paul Mali). Produktivitas 

merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini (Dewan Produktivitas 

Nasional). 

Produktivitas dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi 

organisasi. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitannya dengan 

karakteristik-karakteristik kepribadian siswa yang muncul dalam bentuk sikap mental 

dan mengandung makna keinginan dan upaya siswa yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan kualitas dirinya. Sedangkan dimensi keorganisasian melihat produktivitas 

dalam kerangka hubungan teknis antara masukan (input) dan keluaran (out put). Oleh 

karena itu dalam pandangan ini, terjadinya peningkatan produktivitas tidak hanya dilihat 

dari aspek kuantitas, tetapi juga dapat dilihat dari aspek kualitas.  

Kedua pengertian produktivitas tersebut mengandung cara atau metode 

pengukuran tertentu yang secara praktik sukar dilakukan. Kesulitan-kesulitan itu 

dikarenakan, pertama karakteristik-karakteristik kepribadian siswa bersifat kompleks, 

sedangkan yang kedua disebabkan masukan-masukan sumber daya bermacam-macam 

dan dalam proporsi yang berbeda-beda.  

Produktivitas kerja siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

salah satu orientasi manajemen pelatihan sinematografi. Keberadaannya dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja siswa pada 

dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu pertama faktor-faktor yang 
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berpengaruh secara langsung, dan kedua faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak 

langsung.  

E. Minat Siswa 

Minat siswa dapat dikenali dari tipe kepribadiannya. Holland (1985) 

mengidentifikasikan tipe kepribadian seseorang berikut ciri-cirinya. Dari identifikasi 

kepribadian siswa menunjukkan bahwa tidak semua jabatan cocok untuk semua orang. 

Setiap tipe kepribadian  tertentu mempunyai kecenderungan terhadap minat jabatan 

tertentu pula. Berikut disajikan kecenderungan tipe kepribadian dan ciri-cirinya. 

1. Realistik (realistic), yaitu kecenderungan untuk bersikap apa adanya atau realistik. Ciri-

ciri kecenderungan ini adalah: rapi, terus terang, , tidak suka berkhayal, tidak suka kerja 

keras. 

2. Penyelidik (investigative), yaitu kecenderungan sebagai penyelidik. Ciri-ciri 

kecenderungan ini meliputi: analitis, hati-hati, kritis, suka yang rumit, rasa ingin tahu 

besar.  

3. Seni (artistic), yaitu kecenderungan suka terhadap seni. Ciri-ciri kecenderungan ini 

adalah: tidak teratur, emosi, idealis, imajinatif,   terbuka. 

4. Sosial (social), yaitu kecenderungan suka terhadap  kegiatan-kegiatan yang bersifat 

sosial. Ciri-cirinya: melakukan kerjasama, sabar, bersahabat, rendah hati, menolong, 

dan hangat. 

5. Suka usaha (enterprising), yaitu kecenderungan menyukai bidang usaha. Ciri-cirinya : 

ambisius, energik, optimis, percaya diri, dan suka bicara. 

6. Tidak mau berubah (conventional), yaitu kecenderungan untuk mempertahankan hal-

hal yang sudah ada, enggan terhadap perubahan. Ciri-cirinya: hati-hati, bertahan, kaku, 

tertutup, patuh konsisten.  

F. Kebutuhan Siswa 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya 

berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, 

yaitu: (1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs), seperti : rasa lapar, haus, istirahat 

dan sex; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan 

tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang (love 

needs); (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin 

dalam berbagai simbol-simbol status; dan (5) aktualisasi diri (self actualization), dalam 

arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat 

dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 
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Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) 

kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya 

sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi 

kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan siswa dalam 

mengkuti ekstrakurikuler, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan 

siswa berbeda satu siswa dengan yang lainnya karena siswa merupakan individu yang 

unik. Juga jelas bahwa kebutuhan siswa itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi 

bersifat pskologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. 

Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan 

siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dapat digolongkan: (1) kebutuhan akan 

kasih sayang (love needs), kebutuhan siswa dapat diterima oleh teman lainnya, (2) 

kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam 

berbagai status yang melekat pada siswa; dan (3) aktualisasi diri (self actualization), 

yaitu kebutuhan siswa untuk menunjukkan potensi dan kemampuan intelektual pada 

lingkungan atau organisasi. 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang dikemukakan Cotton (1991) menyebutkan bahwa sebagian 

besar penelitian yang menguji pengaruh dari CAI dan aplikasi komputer mikro lain pada 

hasil belajar peserta didik dan juga menyelidiki pengaruhnya pada sikap peserta didik. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan CAI mengarahkan peserta didik untuk 

bersikap lebih positif dibanding pembelajaran konvensional. Secara umum pengaruh CAI 

pada sikap peserta didik yaitu ke arah: pengendalian diri, kehadiran, 

motivasi/mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan kerjasama.   

Hasil penelitian Woolf & Hall (1995) menunjukkan bahwa pembelajaran 

multimedia berbasis komputer lebih efektif dan dapat memberikan pengalaman yang 

berkualitas dibandingkan dengan pengajaran yang tradisional. Hasil penelitian dari Jenk 

& Springer (2002) menunjukkan bahwa pembelajaran dengan berbantuan komputer lebih 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  Hasil penelitian penggunaan 

CAI pada mata kuliah jaringan komputer oleh Tety Ekinda dan Widya Nugroho, dalam 

jurnal Teknologi Pendidikan vol 5, No 1 April 2003 memberikan kesimpulan bahwa 96 % 

mahasiswa menyatakan program ini menarik, perlu dikembangkan dan diimplementasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Estu Miyarso (2009) menunjukan bahwa 

produk hasil pengembangan multimedia interaktif dalam bentuk kepingan CD program 

pembelajaran sinematografi untuk mahasiswa Jurusan KTP FIP UNY dinyatakan laik dan 
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efektif digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah tersebut. Penelitian ini juga 

merekomendasikan perlunya pengembangan lebih lanjut pada target sasaran yang lebih 

luas termasuk bagi komunitas Film Independen dan “Movie Maker Remaja” yang sudah 

mulai marak di Yogyakarta dan kota-kota lain di sekitarnya. 

 

H. Studi Pendahuluan yang telah dilaksanakan 

Hasil survey literatur menunjukan bahwa pada era teknologi informasi dan 

komunikasi seperti sekarang ini eksistensi film dipandang lebih memiliki arti dan peran 

penting.  Hal ini karena sifatnya yang audiovisual gerak mampu memiliki daya resistensi 

lebih kuat dibandingkan bentuk-bentuk informasi lainnya. Sebagai contoh  perbandingan 

persentase daya ingat atas pengalaman belajar dari penggunaan beberapa media 

sebagaimana dikemukakan oleh Edgar Dale adalah 75% dari mata (visual), 13% dari 

suara (audio), dan 12% dari indera lainnya.  Sedangkan Goerge Wilson mengemukakan 

bahwa 82% dari visual, 12% dari mendengar dan hanya  6% dari indera lainnya          

(Arif S. Sadiman, 2002).  

Lebih dari itu, film mampu membangun opini publik melalui berbagai format 

tayangan dan bentuk saluran penyajiannya. Pola pikir masyarakat juga dapat diubah atau 

bahkan sengaja diciptakan melalui media ini. Itulah sebabnya, film atau sinema 

merupakan  media informasi dan komunikasi massa yang sangat efektif. Data total 

belanja iklan tahun 2003 dari survei PPPI & Nielsen Media Research menunjukan 

perbandingan yang signifikan antara penggunaan media massa melalui tv yang mencapai 

61% bila dibandingkan dengan penggunaan koran 27,2%, radio 5,3% majalah 4,2%, dan 

lainnya 2,2% (Sony Set, 2003: 41).  

Berbagai hasil penelitian juga telah memperlihatkan bahwa film dengan pesan 

yang baik, bisa saja menimbulkan dampak yang buruk bagi penontonnya. Bagaimana 

dengan film yang benar-benar tidak memiliki pesan dan tujuan yang jelas? Masih ingat 

kasus video porno ME dan YZ anggota DPR RI?  File video tersebut telah di-down load 

oleh 19,6 juta orang hanya dalam waktu satu bulan melalui satu situs youtube saja       

(Sony Set, 2007: 104). 

Inilah pentingnya memahami siapa penonton film itu, jenis film apa yang tepat 

bagi penonton itu? Demikian sebaliknya, bagaimanakah seharusnya menjadi penonton 

film yang baik?  Bagaimana sikap terhadap film yang telah ditonton? Tentunya 

pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diketahui jawabannya, baik ketika berposisi sebagai 

pembuat film (movie maker) maupun sebagai penonton film. 
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Dari sudut pandang psikososial, masyarakat sebagai penonton saat ini lebih sering 

diposisikan atau memposisikan dirinya sebagai objek dari film yang ditonton, bukan 

sebagai subjek kritis terhadap pesan maupun kesan dalam sebuah tayangan sinematografis 

yang tentunya sarat dengan berbagai kepentingan si pembuatnya. Sementara, untuk bisa 

membuat film sendiri bukan perkara yang mudah, apalagi sampai dapat ditonton oleh 

banyak orang melalui saluran televisi maupun bioskop. 

Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat yang sudah mulai tertarik dan 

berkeinginan untuk mencoba membuat film sendiri.  Hal ini didukung oleh harga 

peralatan dan bahan produksi film dalam wujud video yang relatif lebih murah pada saat 

ini. Banyaknya Club-Club sinema independen di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun 

masyarakat umum merupakan fenomena nyata yang sudah terjadi hampir di semua kota 

di Indonesia terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, termasuk 

Yogyakarta.  Namun karena faktor kelangkaan sumber referensi, komunitas ini masih 

merasa kesulitan untuk mendapatkan materi sinematografi sebagai panduan praktis  

dalam pembuatan filmnya. Ketersediaan buku-buku literatur dan informasi tentang materi 

sinematografi di internet juga belum mampu menjawab secara optimal permasalahan ini. 

Untuk membantu film maker terutama bagi yang masih pemula (pelajar dan 

remaja), ketersediaan sumber referensi alternatif dalam bentuk software pembelajaran 

sinematografi dirasa sudah sangat mendesak diperlukan. Keunggulan software ini dapat 

dikemas dalam bentuk kepingan CD (compact disk) yang memiliki kapasitas 

penyimpanan informasi relatif besar.  Bentuk-bentuk informasinya pun  beraneka ragam.  

Suatu tahap atau teknik sinematografi tertentu dapat dijelaskan secara lengkap dalam 

bentuk teks yang dilengkapi dengan ilustrasi gambar, suara, animasi maupun contoh 

nyata dalam bentuk klip atau cuplikan videonya.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain pengembangan model yang akan diujicobakan dalam penelitian ini mengacu 

pada empat variabel model pendidikan keterampilan sinematografi berbasis multimedia 

interaktif bagi siswa SLTA yang secara skematis dapat disajikan sebagai berikut: 

         

                   Gambar 1: Desain Penelitian Pengembangan 

 

1. Variabel pengorganisasian komponen sekolah adalah keterlibatan seluruh komponen 

sekolah dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa dalam menangani program-

program dari model pendidikan keterampilan (ekstrakurikuler) siswa berbasis 

multimedia interaktif sinematografi.    

2. Variabel pengembangan pendanaan adalah segala aktivitas yang dilakukan pihak 

pengelola kegiatan pendidikan keterampilan (ekstrakurikuler) untuk menggali dan 

mengelola sumber pendanaan organisasi baik dari swadaya pengurus, pihak sponsor, 

maupun melalui anggaran rutin sekolah untuk dapat menjaga eksistensi kegiatannya.  

3. Variabel program aksi model adalah kegiatan operasional yang meliputi; (a) 

menyusun jadwal kegiatan ekstrakurikuler  “sinematografi remaja” dalam satu tahun 

periode kepengurusan yang kemudian dijabarkan menjadi target tiap semester, target 

setiap tri wulan dan target tiap bulan (b) penyediaan sarana dan prasarana yang 

diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan model pendidikan keterampilan tersebut 

(c) seleksi siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang sinematografi sebagai 

Keterampilan 
Sinematografi/ 

Videografis 
Siswa SLTA 
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peserta (anggota dan pengurus) ekskul “Sinematografi Remaja” (d) identifikasi dan 

klasifikasi berbagai jenis keterampilan sinematografi yang sesuai dengan bakat dan 

minat siswa yang telah terjaring berdasarkan kebutuhan organisasi ekskul dan 

kebutuhan kru produksi film (e)  pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan 

(ekstrakurikuler) berdasarkan jadwal yang telah disusun.  

4. Variabel evaluasi dan tindak lanjut adalah evaluasi proses, hasil, dan dampak program  

dari seluruh variabel model pendidikan keterampilan yang telah dikembangkan.  

Prioritasnya adalah dilakukan sendiri oleh siswa sebagai pelaksananya. Hasil evaluasi 

ini digunakan untuk perbaikan program operasional berikutnya.  Kegiatan ini dapat 

pula dilakukan dengan koordinasi seluruh komponen internal sekolah maupun 

koordinasi (studi komparasi) bersama komunitas atau ekstrakurikuler yang serupa 

dengan sekolah lain.  Secara lebih rinci kegiatan evaluasi dalam penelitian ini 

meliputi; (a) mengembangkan forum konsultasi dan koordinasi kegiatan model di 

tingkat sekolah yang dibentuk oleh tim peneliti dan pihak sekolah, (b) menempatkan 

fasilitator (mahasiswa pendamping) di lokasi perintisan model selama penelitian 

berjalan.  Peran fasilitator ini secara berangsur-angsur dapat dikurangi sejalan dengan 

tingkat kemandirian pengelola model di sekolah, (c) melakukan monitoring, evaluasi, 

dan pembinaan secara periodik ke lapangan, (d) melakukan lokakarya kemajuan 

model di akhir kegiatan dengan menghadirkan tim ahli (Dosen Jurusan Kurikulum 

dan Teknologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling), praktisi (tim P3AI UNY dan 

BTKP), pengawas dari Dinas Pendididkan Propinsi DIY, beberapa perwakilan kepala 

sekolah, maupun instansi lain yang terkait.  

B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah Research and Development.  

Pendekatan yang akan dilakukan adalah pada tahun pertama penelitian survey dan 

pengembangan produk multimedia, tahun kedua pengembangan model pendidikan 

keterampilan termasuk pelaksanaan TOT dan model pendidikan keterampilan bagi siswa, 

tahun ketiga diseminasi dan pengusulan dan pemerolehan hak karya intelektual (HAKI).  

 

C. Prosedur Penelitian 

Menurut Borg & Gall (1989: 76), prosedur penelitian pengembangan berbeda 

dengan model pengembangan.  Dalam prosedur penelitian pengembangan, peneliti 

memaparkan langkah-langkah pencapaian komponen atau variabel serta hubungan fungsi 

antar komponen tersebut.  Diagram prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2:  Prosedur Penelitian Modifikasi dari Borg & Gall (1989) 
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D. Desain Ujicoba Penelitian 

Ujicoba merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian pengembangan.  

Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah produk dalam bentuk model 

pendidikan keterampilan berbasis multimedia interaktif sinematografi ini layak digunakan 

atau tidak.  Adapun skema desain ujicoba penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitian ini meliputi siswa-siswi SLTA sebagai subjek utama penelitian, 

guru sebagai pembina dan calon pembina kegiatan model pendidikan keterampilan 

(ekstrakurikuler) di sekolah dan mahasiswa sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan.  

Lokasi penelitian akan dipilih SLTA yang sesuai dengan tujuan penelitian (purposive 

sampling) sedangkan tempat kegiatan disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan tujuan dari 

sub kegiatan yang telah direncanakan (tidak selalu di sekolah model). 

Draft Model Pendidikan Keterampilan 
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Gambar 3. Tahap-tahap Uji Coba 
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F. Jenis dan Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Ada beberapa jenis data yang akan dikumpulkan dalam pengembangan model 

penelitian ini. Jenis dan metode pengumpulan data tersebut, yaitu: 

1. Data tentang profil sekolah dan siswa termasuk hasil identifikasi bakat minat siswa 

dan need assessment; dilakukan dengan metode survey, observasi, dan interview. 

2. Data tentang kelaikan produk multimedia yang berisi materi dan metode pembelajaran 

sinematografi; dilakukan dengan angket dan wawancara. 

3. Data kemampuan tutor dan fasilitator 

a. Data kemampuan menyerap hasil pelatihan model; dilakukan dengan metode pre 

test dan post test 

b. Data kemampuan menerapkan hasil pelatihan di lapangan; dikumpulkan 

menggunakan angket, observasi, dan interview. 

4. Data kemampuan pelaksanaan operasional model 

a. Data hasil seleksi siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang sinematografi 

yang akan menjadi peserta; dikumpulkan dengan metode tes dan interview. 

b. Data tentang efektivitas penerapan model pendidikan keterampilan dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari: 

1) kemampuan siswa sebagai pengelola (pengurus) organisasi ekstrakurikuler 

“sinematografi remaja” selama pelaksanaan model pendidikan keterampilan; 

dikumpulkan dengan metode angket dan observasi 

2)  kemampuan siswa tentang pemahaman dan keterampilan materi sinematografi 

yang telah dimiliki selama mengikuti model pendidikan keterampilan; 

digunakan metode tes tertulis, tes kinerja, dan wawancara.  

3) minat dan motivasi siswa pada kegiatan tersebut, baik siswa yang sudah 

menjadi anggota ekstrakurikuler maupun siswa yang belum menjadi anggota. 

4) Jumlah dan kualitas hasil produk keterampilan siswa yang telah dilaksanakan. 

 

G. Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini bersifat ujicoba pengembangan model, oleh karena itu data yang 

terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  

Data kuantitatif diolah secara statistic dengan menerapkan program LISREL (Linear 

Structural Relations) yaitu program komputer yang bertujuan membuat sistem persamaan 

stuktural, untuk mengetahui efektivitas dan dampak pengembangan pendidikan 
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keterampilan bagi siswa SLTA dan sekolah yang bersangkutan, sedangkan data kualitatif 

dianalisis dengan menggunakan model interaktif.    

Adapun model analisis data kuantitatif yang menggunakan LISREL dapat disajikan 

dalam bentuk diagram jalur sebagai berikut: 
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Gambar 4: Konseptualisasi Model dalam Bentuk Path Dyagram 

 

Keterangan: 

X1   =  Pengorganisasian 

X2   =  Pendanaan 

X3   =  Aksi Model 

X4   =  Evaluasi 

Y1   =  Kebutuhan Siswa 

Y2   =  Minat 

Y3   =  Kreativitas 

Y4   =  Produktivitas/Kinerja 

ξ1 (Ksai)  =  Model Pendidikan Keterampilan 

ή1 (Eta)  =  Keterampilan Kerja Siswa 

λx (Lamda X)  =  Muatan faktor dan variabel-variabel X pada ξ 

λy (Lamda Y)  =  Muatan faktor dan variabel-variabel Y pada ή 

γ (Gamma)  =  Koefesien regresi antar variabel laten independen terhadap 

       variabel laten dependen 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Hasil Uji Coba Instrumen Potensi Kreativitas dan Produktivitas 

Instrumen dikembangkan dalam bentuk angket skala likert lima pilihan 

kecenderungan. Instrumen terdiri dari 40 butir pernyataan. Uji coba dilaksanakan pada 16 

September 2009 di SMAN 1 Banguntapan Bantul dengan jumlah responden 40 siswa. 

Validitas butir uji dianalisis dengan teknik korelasi rumus product moment, sedang uji 

reliabilitas dianalisis dengan formula Cronbacht Coeficient Alpha diperoleh koefisien alpha 

0,928. Hasil uji coba mendeskripsikan bahwa 36 butir dinyatakan sahih dan  4 butir 

dinyatakan gugur. 

B. Deskripsi Data Hasil Uji Coba Instrumen Kebutuhan dan Minat Siswa 

Intrumen variabel kebutuhan dan minat siswa dikembangkan dalam bentuk angket 

skala likert lima pilihan (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju). 

Instrumen terdiri dari 40 butir pernyataan. Uji coba dilaksanakan pada 16 September 2009 di 

SMAN 1 Banguntapan Bantul dengan jumlah responden 20 siswa. Validitas butir uji 

dianalisis dengan teknik korelasi rumus product moment, sedang uji reliabilitas dianalisis 

dengan formula Cronbacht Coeficient Alpha diperoleh koefisien alpha 0,947. Hasil uji coba 

mendeskripsikan bahwa 19 butir dinyatakan sahih dan  1 butir dinyatakan gugur. 

C. Deskripsi Data Kebutuhan dan Minat Siswa 

Distribusi data kebutuhan dan minat siswa SMA untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sinematografi menggambarkan bahwa 39,29% siswa sangat menyetujui (SS), 

35,30 siswa menyatakan setuju (S), 19,92% siswa tidak menyatakan pendapat (N), 2,43%  

siswa menyatakan tidak setuju (TS), dan 2,05% menyatakan sangat tidak setuju(STS). 

Distribusi data kebutuhan dan minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler sinematografi 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 5  Diagram Batang Kebutuhan dan Minat Siswa 

 

D. Deskripsi Langkah Pengembangan Produk Multimedia 

Sebagaimana prosedur penelitian yang telah dikemukakan pada Bab III, penelitian 

ini terdiri dari 5 langkah utama yaitu: analisis kebutuhan pengembangan, pengembangan 

desain pembelajaran, pengembangan desain produk multimedia, evaluasi formatif produk 

awal, implementasi produk akhir dan evaluasi sumatif.   

Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan pengembangan dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang sejauh mana pengembangan multimedia interaktif ini 

dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaksanaan proses dan hasil belajar dalam 

pendidikan keterampilan berbasis multimedia sinematografi yang akan dilaksanakan.  

Data pada langkah pertama ini diambil dari hasil studi lapangan dengan melakukan 

wawancara terhadap wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, 

dan siswa-siswi di beberapa sekolah.  Data hasil langkah pertama ini berupa kebutuhan 

sekolah akan kegiatan siswa yang dapat mengasah, melatih, dan mengembangkan potensi 

siswa di bidang seni sekaligus memberikan keterampilan teknis yang bersifat produktif.  

Sebagian besar siswa SMA berbendapat bahwa mereka merasa memiliki potensi yang 

cukup besar di bidang seni.  Selama ini potensi seni yang dimiliki siswa sudah tersalurkan 

di dalam mata pelajaran seni dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler seni seperti halnya 

drumband, band, olah vokal, ensamble musik, seni tari, teater atau ketoprak dan 

sebagainya. Namun demikian, semua kegiatan tersebut belum mampu mengarahkan siswa 
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untuk menghasilkan karya seni secara produktif yang dapat dijual.  Kegiatan seni yang 

dilakukan siswa selama ini hanya bersifat pengasahan dan pengembangan potensi  yang 

dimilikinya. Tolok ukur produktivitas siswa selama ini hanya dinilai dari aktulalisasi 

siswa selama latihan rutin maupun, pentas atau pertunjukan, dan prestasi perlombaan atau 

kejuaraan yang diraih melalui kegiatan tersebut.  

Data yang lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sebagai 

penunjang kegiatan ekskul “Sinema Remaja”.  Dari hasil observasi dan wawancara yang 

telah dilaksanakan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 Profil Ketersediaan Peralatan di SMA 

No. Nama sekolah Handicam/ 
Kamera 

Kamera 
Digital 

Komputer 
Multimedia 

Keterangan 

1 SMA N 1 Kota 1 2 2 lab  

2 SMA N 2 Kota 1 1 2 lab  

3 SMA N 4 Kota 2 2 2 lab  

4 SMA N 5 Kota 3 2 2 lab  

5 SMA N 6 Kota 3 2 2 lab Ekskul sdh ada 

6 SMA N 7 Kota 0 1 2 lab  

15 SMAN 1 Banguntapan Bantul  1 2 2 lab. +4 handycam siswa 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum sekolah sudah memiliki 

fasilitas minimal sebagai syarat pelaksanaan ekskul “Sinema Remaja”.   Secara khusus, 

sebagian besar sekolah telah memiliki  satu buah kamera photo digital dan satu buah 

kamera handycam.  Kamera tersebut belum termasuk yang dimiliki oleh beberapa siswa 

secara pribadi yang mau mereka gunakan selama pelaksanaan kegiatan ekskul “Sinema 

Remaja”.  Semua sekolah juga telah memiliki fasilitas laboratorium komputer yang pada 

perkembangan berikutnya atas seijin kepala sekolah dapat dioptimalkan sebagai pusat 

pengembangan desain grafis baik untuk grafis tercetak maupun dalam bentuk grafis video 

dan animasi.  

Langkah kedua yaitu pengembangan desain pembelajaran.  Hasil yang diperoleh 

dari langkah ini ada dua bentuk, yaitu: 
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Gambar 6 Langkah-Langkah Desain TOT 
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1. Desain model pembelajaran TOT untuk calon pembina dan pendamping kegiatan 
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Deskripsi Desain Pelatihan 

a. Analisis kebutuhan dilakukan untuk memberikan dasar/acuan penyelenggaraan 

diklat TOT. Analisis kebutuhan yang dilakukan meliputi analisis tujuan, analisis 

karakteristik peserta diklat, dan analisis teknologi. 
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b. Pengidentifikasian karakteristik peserta diklat meliputi aspek bakat, dan minat 

peserta TOT Untuk menjamin keberlangsungan dan efektifitas penyelenggaraan 

diklat, peserta diklat diidentifikasi aspek kreativitas dan produktivitas / kinerja. 

c. Analisis diklat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek narasumber, 

ketersediaan sarana prasarana, bahan ajar diklat, strategi penyampaian materi 

ajar diklat, dan biaya penyelengaraan diklat. 

d. Kompetensi dasar dan indikator diklat merupakan factor utama untuk 

menentukan keberhasilan suatu diklat. Keberhasilan suatu diklat ditentukan 

dengan ketercapaian tujuan diklat dan keefektivitas penyelenggaraan diklat.   

e. Berdasarkan kompetensi dasar dan indikator dikembangkan strategi diklat dan 

mengembangkan kisi-kisi tes acuan patokan. 

f. Diklat diselenggarakan dengan strategi pembelajaran teori dan praktik. Strategi 

penyampaian materi ajar dilakukan secara tatap muka. Proporsi teori : praktik = 

30% : 70%. 

g. Bahan ajar diklat meliputi bahan ajar berbasis multimedia (CD Program) untuk 

materi  yang bersifat teoritis  atau konsep dan bahan ajar tercetak untuk materi 

yang bersifat praktis. Bahan ajar cetak meliputi: (1) handout untuk materi ajar 

penyampaian teori dan (2) jobsheet untuk materi ajar penyampaian praktik. 

h. Evaluasi formatif, untuk mengukur kompetensi kognitif dan kompetensi 

psikomotor peserta TOT. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi formatif 

adalah kontinyu, menyeluruh dan prediktif. 

i. Penyelengaraan TOT mempertimbangkan kualitas narasumber, model 

pembelajaran, waktu pelatihan dan  dampak TOT. 

j. Evaluasi diklat meliputi evaluasi penyelenggaraan diklat dan refleksi. Evaluasi 

diklat akan memberikan jaminan mutu penyelengaraan diklat. 
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Tabel 3 Materi TOT 
 

NO MATA DIKLAT  STRATEGI DIKLAT JP (T/P) 

1. 
Sinematografi Teori 2 

2. 
Manajemen Organisasi dan Kru Produksi Teori 3 

3. 
Teknik Produksi Program Video Teori dan Praktik 4 

4. 
Teknik Penulisan Naskah Program Video Teori dan Praktik 5 

5. 
Teknik Pengambilan Gambar Teori dan Praktik 4 

6. 
Teknik Editing & Desain Grafis Program 

Video 

Teori dan Praktik 10 

7. 
Produksi Program Video & Desain grafis Praktik 18 

Jumlah 46 jam 

 

2. Desain model pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa yang dimasukan 

dalam produk CD program materi sinematografi remaja (gambar terlampir) yang 

meliputi:  

a. Menentukan karakteristik peserta didik dalam hal ini adalah siswa SLTA yang 

dikategorikan sebagai sebagai usia remaja.  Fokus pencapaian dari karakteristik 

siswa sebagai sasaran pengguna produk ini adalah (1) motivasi belajar selama 

proses pembelajaran atau selama menggunakan program multimedia dan (2) hasil 

belajar mereka berupa hasil tes penguasaan materi yang tersaji dalam produk 

multimedia interaktif tersebut.    

b. Merumuskan standar kompetensi yang ditetapkan dalam pelatihan ini adalah 

siswa mampu memahami konsep dasar, sejarah sinematografi, dan tahapan 

proses pembuatan film.  

c. Merumuskan kompetensi dasar yang ditetapkan dalam produk CD program  

multimedia pembelajaran yaitu; (1) siswa  menjelaskan definisi sinematografi, 
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(2) siswa mampu menjelaskan perkembangan sejarah film, (3) siswa mampu 

menjelaskan tahapan proses produksi film.   

d. Menentukan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam produk multimedia 

yang dikembangkan meliputi; (1) urutan pembelajaran, yaitu pendahuluan berupa 

menu petunjuk penggunaan dan kompetensi yang diharapkan, penyajian berupa 

uraian materi lengkap disertai dengan contoh (ilustrasi gambar, video, maupun 

animasi), dan penutup berupa latihan soal untuk tiap pokok bahasan dan tes 

untuk mengetahui tingkat penguasaan seluruh materi program yang telah 

dipelajari; (2) metode pembelajaran dititikberatkan pada metode pembelajaran 

individual dan penerapan teori belajar tuntas.   

e. Menentukan materi yang dikembangkan dalam produk multimedia ini yaitu      

(1) konsep dasar sinematografi yang meliputi: definisi, unsur utama dan unsur 

penunjang sinematografi, hubungan film dengan sinematografi, fungsi dan jenis-

jenis film.   (2) Sejarah film yang meliputi: era teknologi seluloide, era teknologi 

video, dan era teknologi full digital. (3) proses pembuatan film, meliputi: peran 

dan tugas masing-masing departemen produksi, dan langkah-langkah pembuatan 

film dari pra produksi, produksi, serta pasca produksi.  Materi yang 

dikembangkan ini adalah materi kuliah sinematografi yang biasanya disampaikan 

secara konvensional dalam waktu minimal 12 kali pertemuan.    

f. Menentukan bentuk penilaian yang digunakan dalam pembelajaran yang 

menggunakan produk multimedia interaktif ini adalah tes dan non tes.  Tes 

digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan penguasaan materi dan non tes 

digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar dari penggunanya. 

Langkah ketiga adalah pengembangan desain produk multimedia interaktif.  Hasil 

yang diperoleh pada langkah ini yaitu (1) Pemrograman produk multimedia interaktif ini 
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dikembangkan atau diproduksi dengan menggunakan soft ware program aplikasi 

macromedia flash MX.  Adapun penggunaannya tidak harus melalui program aplikasi 

flash MX sebab produk dalam bentuk CD interaktif tersebut telah diformat secara outo 

run sehingga bisa dibaca (kompatible) untuk seluruh program PC yang berbasis microsoft 

windows xp 2003 ke atas. (2) Desain lay out dan karakter yang dipilih pada produk 

multimedia ini bertipe kartun, hal ini untuk menyeimbangkan isi materi program yang 

sangat padat agar pengguna tidak terlalu tegang dan jenuh. Desain lay out produk ini 

terdiri dari tampilan pembuka, tampilan menu utama, tampilan petunjuk penggunaan, 

tampilan kompetensi, tampilan materi, tampilan tes, dan tampilan profil pengembang.  (3) 

Desain struktur navigasi yang diterapkan pada produk multimedia interaktif ini adalah 

kombinasi antara struktur linier dan struktur navigasi terpusat.  Desain tampilan navigasi 

dirancang dalam bentuk tombol teks dan tombol yang berbentuk gambar karakter tokoh 

dalam materi.  (4) Desain grafis yang dipilih lebih didominasi warna orange (merah 

kuning) sesuai dengan warna bioskop empire 21 yang sudah cukup familier di 

masyarakat.    (5) Bahan materi sinematografi Remaja yang sudah ada dikumpulkan, 

dipilih, dan disusun berdasarkan urutan penyajian materi dan dikembangkan menjadi 

produk jadi (produk awal) berupa CD interaktif multimedia yang siap untuk dievaluasi.   

Langkah keempat adalah evaluasi formatif produk awal.  Hasil dari kegiatan 

pada langkah ini yaitu: (1) dilaksanakannya Review produk awal yang dilakukan oleh 2 

orang ahli materi sinematografi (content expert) dan 2 orang ahli media pembelajaran 

(instructional media specialist).   Ahli materi yang menjadi reviewer produk penelitian ini 

adalah Dr. Sugeng Bayu Wahyono yang telah mengampu mata kuliah sinematografi di 

Jurusan Kurikulum dan teknologi Pendidikan dari tahun 1985 hingga 2006. Ahli materi 

yang kedua adalah Drs. Suparwoto, M.Sn.  sebagai ketua bidang akademik di Multi 

Media Training Center (MMTC) dan tim ahli media video pembelajaran di Balai 
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Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Yogyakarta.  Ahli media yang menjadi 

reviewer produk penelitian ini adalah Dr. Haryanto, M.Pd. Sekretaris Prodi Teknologi 

Pembelajaran UNY UNY dan dosen Jurusan KTP FIP UNY.   Ahli media yang kedua 

adalah Drs. Abdul Kamil, M.Pd selaku tim ahli multimedia pendidikan di BTKP dan 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Yogyakarta. 

 Data reviewer baik oleh ahli materi dan ahli media pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui kualitas rancangan produk. Reviewer memberikan penilaian untuk direvisi 

sampai produk dinilai layak diujicobakan kepada siswa.  Setelah produk dinyatakan layak 

oleh para ahli, produk multimedia kemudian diujicobakan kepada siswa. (2) Uji coba 

satu-satu dilakukan oleh 3 orang siswa SMAN 1 Banguntapan – Bantul.  dan mereka 

memberikan penilaiannya untuk kemudian direvisi lagi.  (3) Uji coba kelompok kecil 

dilakukan oleh 8 orang siswa yang kemudian memberikan penilaiannya tentang produk 

tersebut untuk direvisi. (4) Setelah direvisi, dilakukan lagi ujicoba lapangan yang 

dilakukan oleh 20 orang siswa SMAN 1 Banguntapan – Bantul. sebagaimana uji coba 

sebelumnya.   Hasil penilaian dari uji lapangan ini dijadikan revisi akhir untuk menjadi 

produk akhir yang siap diimplementasikan pada kelompok sasaran.   

E. Data Uji Coba Produk CD Program  di Lapangan 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, pada dasarnya kegiatan 

penelitian ini bermaksud menjaring dua buah data. Data pertama berkenaan dengan 

penilaian responden tentang kelaikan produk  atau sering disebut dengan data uji coba 

sedangkan data yang kedua berkenaan dengan efektivitas penggunaan produk multimedia 

interaktif untuk sinematgrafi remaja atau disebut dengan data uji efektivitas. 

Data yang berkenaan dengan penilaian responden tentang kelaikan produk 

dijaring melalui instrumen angket dan catatan maupun saran perbaikan dari responden. 



 

32 
 

32 

Sedangkan data yang berkenaan dengan efektivitas produk dijaring dengan instrumen tes 

dan instrumen pedoman wawancara.  Data-data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Data yang Berkenaan dengan Kelaikan Produk CD Program 

 Lima set data yang berkenaan dengan penilaian responden atas kelaikan 

produk ini yaitu data hasil validasi ahli materi, data hasil validasi ahli media, data 

hasil uji coba satu-satu, data hasil uji coba kelompok kecil, dan data hasil uji coba 

lapangan.  

a. Data Validasi Ahli Materi 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan angket yang 

mencakup aspek pembelajaran dan aspek isi. Ahli materi menggunakan produk 

multimedia interaktif sinematgrafi remaja tersebut dengan didampingi 

pengembang, kemudian mereka memberikan masukan untuk langkah revisi 

tahap I.  

Adapun hasil dari validasi oleh 2 orang ahli materi tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1) Aspek Pembelajaran 

Hasil penilaian untuk aspek ini dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: 
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Tabel 7 

Skor Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli Materi 

 

No. 

  

Indikator 

  

Ahli Materi Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  a b 

1 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan standar kompetensi  4 5 9 4,5 Sangat Baik 

2 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan indikator  4 5 9 4,5 Sangat Baik 

3 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan materi program 4 4 8 4 Baik 

4 Kejelasan judul program 5 4 9 4,5 Sangat Baik 

5 Kejelasan sasaran pengguna  4 4 8 4 Baik 

6 

Kejelasan petunjuk belajar 

(petunjuk penggunaan) 3 5 8 4 Baik 

7 

Ketepatan penerapan strategi 

belajar (belajar mandiri) 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

8 

Variasi penyampaian jenis 

informasi/ data 4 4 8 4 Baik 

9 

Ketepatan dalam penjelasan 

materi konseptual 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

10 

Ketepatan dalam penjelasan 

materi praktis  4 4 8 4 Baik 

11 

Kemenarikan materi dalam 

memotivasi pengguna 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

12 

Kejelasan petunjuk 

mengerjakan soal latihan/tes 4 4 8 4 Baik 

13 

Kejelasan rumusan soal 

latihan/tes 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

14 

Tingkat kesulitan soal 

latihan/tes  4 4 8 4 Baik 

15 

Ketepatan pemberian feedback 

atas jawaban pengguna 5 4 9 4,5 Sangat Baik 

  Jumlah 61 67 128 64   

  Rerata 4,07 4,47 8,53 4,27 Sangat Baik 

  Nilai B A   A   

 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, hasil data yang diperoleh dari penilaian 

oleh 2 orang ahli materi ditinjau dari aspek pembelajaran menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek ini adalah baik dan sangat baik. 

Jumlah skor diperoleh 64 dan rerata skor 4,27. Setelah dikonversikan dalam 

skala 5, skor ini masuk dalam kriteria sangat baik. 
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2) Aspek Isi 

Aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tanggapan ahli 

materi mengenai berbagai macam hal yang menyangkut isi dari produk 

Multimedia interaktif sinematgrafi remaja. Dengan pedoman penilaian ini, 

pengembang akan mengetahui perlu tidaknya revisi tahap pertama pada 

aspek ini. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut: 

Tabel 8 

Skor Penilaian Aspek Isi oleh Ahli Materi 

No. 

  

Indikator 

  

Ahli 

Materi  Jumlah 

  

Rerata 

Skor 

Kriteria 

  a b 

1 

Cakupan (keluasan dan 

kedalaman) isi materi 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

2 Kejelasan isi materi 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

3 

Struktur organisasi/ urutan isi 

materi 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

4 Faktualisasi isi materi 4 4 8 4 Baik 

5 Aktualisasi isi materi 4 4 8 4 Baik 

6 Kejelasan contoh yang disertakan 4 4 8 4 Baik 

7 

Kecukupan contoh yang 

disertakan 4 4 8 4 Baik 

8 Kejelasan bahasa yang digunakan 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

9 

Kesesuaian bahasa dengan 

sasaran pengguna 3 5 8 4 Baik 

10 

Kejelasan informasi pada ilustrasi 

gambar (still picture) 3 4 7 3,5 Baik 

11 

Kejelasan informasi pada ilustrasi 

animasi 4 4 8 4 Baik 

12 

Kejelasan informasi pada ilustrasi 

video 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

13 

Kesesuaian soal latihan/tes 

dengan kompetensi dasar 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

14 

Keseimbangan proporsi soal 

latihan/tes dengan materi 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

15 Runtutan soal yang disajikan 4 5 9 4,5 Sangat Baik 

  Jumlah 58 69 127 63,5   

  Rerata 3,87 4,6 8,45 4,23 Sangat Baik 

  Nilai B A   A   

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, hasil data yang diperoleh dari penilaian oleh 2 

orang ahli materi ditinjau dari aspek isi menunjukkan bahwa item-item yang dinilai 
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pada aspek ini adalah cukup, baik dan sangat baik. Jumlah skor diperoleh 63,5 dan 

rerata skor 4,23. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria 

sangat baik. 

b. Data Validasi dari Ahli Media 

Data ini diperoleh dengan cara memberikan angket yang mencakup aspek 

tampilan dan aspek pemrograman. Ahli media mencoba menggunakan produk 

didampingi oleh pengembang produk. Ahli media menanyakan langsung tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan dan memberikan 

masukan berupa kritik dan saran kepada pengembang yang nantinya akan 

digunakan sebagai pedoman untuk melakukan revisi terhadap produk yang 

dikembangkan, yaitu produk Multimedia interaktif sinematgrafi remaja.  

Hasil validasi oleh 2 orang ahli media tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1) Aspek Tampilan 

Aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penilaian ahli 

media mengenai berbagai macam hal yang menyangkut tampilan dari 

produk Multimedia interaktif sinematgrafi remaja.  Dengan pedoman 

penilaian ini, pengembang akan mengetahui perlu tidaknya revisi tahap 

pertama pada aspek ini. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut: 
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Tabel 9 

Skor Penilaian Aspek Tampilan oleh Ahli Media 

No. 

  

Indikator 

  

  Ahli 

Media  
Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  A b 

1 

Proporsional layout (tata letak teks 

dan gambar) 5 5 10 5 Sangat Baik 

2 Kesesuaian pilihan background 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

3 Kesesuaian proporsi warna 4 5 9 4.5 Sangat Baik 

4 Kesesuaian pemilihan jenis huruf 5 5 10 5 Sangat Baik 

5 Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 4 5 9 4.5 Sangat Baik 

6 Kejelasan musik/ suara 4 5 9 4.5 Sangat Baik 

7 Kesesuaian pilihan musik/ suara 4 4 8 4 Baik 

8 Kemenarikan sajian animasi 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

9 Kesesuaian animasi dengan materi 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

10 Kemenarikan sajian video 5 5 10 5 Sangat Baik 

11 Kesesuaian video dengan materi 4 5 9 4.5 Sangat Baik 

12 

Kemenarikan bentuk button/ 

navigator 5 5 10 5 Sangat Baik 

13 Konsistensi tampilan button 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

14 Kemenarikan desain cover 5 5 10 5 Sangat Baik 

15 

Kelengkapan informasi pada 

kemasan luar 5 5 10 5 Sangat Baik 

  Jumlah 70 70 140 70   

  Rerata 4.67 4.67 9.33 4.67 Sangat Baik 

  Nilai A A   A   

 

Berdasarkan Tabel 9 di atas, hasil data yang diperoleh dari penilaian 

oleh 2 orang ahli media untuk aspek tampilan menunjukkan bahwa item-

item yang dinilai pada aspek ini adalah baik dan sangat baik. Jumlah skor 

diperoleh 70 dan rerata skor 4,67. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor 

dari ahli media untuk aspek tampilan produk multimedia ini termasuk dalam 

kriteria sangat baik. 

2) Aspek Pemrograman 

Aspek ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penilaian ahli 

media mengenai berbagai macam hal yang menyangkut aspek pemrograman 

dari produk Multimedia interaktif sinematografi remaja ini.   Hasil penilaian 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 berikut: 
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Tabel 10 

Skor Penilaian Aspek Pemrograman oleh Ahli Media 

No. 

  
Indikator 

  

Ahli 

Media  Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b 

1 Kemudahan pemakaian program 5 5 10 5 Sangat Baik 

2 

Kemudahan  memilih menu 

program 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

3 

Kebebasan memilih materi untuk 

dipelajari 4 4 8 4 Baik 

4 

Kemudahan berinteraksi dengan 

program 5 5 10 5 Sangat Baik 

5 Kemudahan keluar dari program 4 4 8 4 Sangat Baik 

6 

Kemudahan  memahami struktur 

navigasi 4 4 8 4 Baik 

7 

Kecepatan fungsi tombol (kinerja 

navigasi) 4 4 8 4 Baik 

8 

Ketepatan reaksi button (tombol 

navigator) 5 5 10 5 Sangat Baik 

9 

Kemudahan pengaturan pencarian 

halaman 5 5 10 5 Sangat Baik 

10 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan video 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

11 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan animasi 4 5 9 4.5 Sangat Baik 

12 Kompatibilitas sistem operasi  4 4 8 4 Baik 

13 Kecepatan akses sistem operasi 5 4 9 4.5 Sangat Baik 

14 

Kapasitas file program untuk 

kemudahan duplikasi 5 5 10 5 Sangat Baik 

15 

Kekuatan/keawetan kepingan 

program 5 5 10 5 Sangat Baik 

  Jumlah 69 67 136 68   

  Rerata 4.60 4.47 9.07 4.53 Sangat Baik 

  Nilai A A   A   

 

Berdasarkan Tabel 10 di atas, hasil data yang diperoleh dari penilaian oleh 2 

orang ahli media ditinjau dari aspek pemrograman menunjukkan bahwa item-item 

yang dinilai pada aspek ini adalah baik dan sangat baik. Jumlah skor diperoleh 68 dan 

rerata skor 4,53. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria 

sangat baik. 
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c. Data Uji Coba Satu-satu 

Data ini diperoleh dengan cara memberikan angket yang mencakup aspek 

pembelajaran, isi, tampilan dan aspek pemrograman. 3 orang siswa yang diminta 

sebagai subjek uji coba satu-satu mencoba menggunakan produk multimedia 

interaktif ini didampingi oleh pengembang.  Siswa dapat menanyakan langsung 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan dan 

memberikan masukan berupa kritik maupun saran kepada pengembang yang 

nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan revisi kedua.  

Hasil dari uji coba satu-satu ini adalah sebagai berikut:  (tabel 11, 12, 13, 14): 

1) Aspek Pembelajaran  

Tabel 11 

Skor Penilaian Aspek Pembelajaran Pada Uji Coba Satu-satu 

No 

  

Indikator 

  

 Siswa  Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  a b c 

1 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan standar kompetensi  4 4 5 13 4,33 Sangat Baik 

2 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan indikator  4 4 5 13 4,33 Sangat Baik 

3 

Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan materi program 4 4 5 13 4,33 Sangat Baik 

4 Kejelasan judul program 3 3 4 10 3,33 Cukup 

5 Kejelasan sasaran pengguna  4 4 4 12 4 Baik 

6 

Kejelasan petunjuk belajar 

(petunjuk penggunaan) 4 3 4 11 3,67 Baik 

7 

Ketepatan penerapan strategi 

belajar (belajar mandiri) 4 3 5 12 4 Sangat Baik 

8 

Variasi penyampaian jenis 

informasi/ data 4 3 5 12 4 Baik 

9 

Ketepatan dalam penjelasan materi 

konseptual 3 3 4 10 3,33 Cukup 

10 

Ketepatan dalam penjelasan materi 

praktis  4 3 5 12 4 Baik 

11 

Kemenarikan materi dalam 

memotivasi pengguna 3 3 5 11 3,67 Baik 

12 

Kejelasan petunjuk mengerjakan 

soal latihan/tes 5 3 5 13 4,33 Sangat Baik 

13 Kejelasan rumusan soal latihan/tes 4 3 4 11 3,67 Baik 

14 Tingkat kesulitan soal latihan/tes  3 3 4 10 3,33 Cukup 

15 

Ketepatan pemberian feedback atas 

jawaban pengguna 4 5 4 13 4,33 Sangat Baik 

  Jumlah 57 51 68 176 58,7   

  Rerata 3,8 3,4 4,53 11,73 3,91 Baik 

  Nilai B B A   B   
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Berdasarkan Tabel 11 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek pembelajaran adalah cukup, baik, 

dan sangat baik. Jumlah skor diperoleh 58,67 dan rerata skor 3,91. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria baik. 

2) Aspek Isi 

Tabel 12 

Skor Penilaian Aspek Isi 

pada Uji Coba Satu-satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 12 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek isi adalah cukup, baik, dan sangat 

No. 

  

Indikator 

  

         Siswa 
Jumlah 

  

Rerata 

Skor 

Kriteria 

  a b c 

1 

Cakupan (keluasan dan 

kedalaman) isi materi 4 4 4 12 4 Baik 

2 Kejelasan isi materi 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

3 

Struktur organisasi/ urutan isi 

materi 4 3 5 12 4 Baik 

4 Faktualisasi isi materi 3 3 5 11 3.67 Baik 

5 Aktualisasi isi materi 3 3 4 10 3.33 Cukup 

6 

Kejelasan contoh yang 

disertakan 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

7 

Kecukupan contoh yang 

disertakan 4 4 4 12 4 Baik 

8 

Kejelasan bahasa yang 

digunakan 4 3 5 12 4 Baik 

9 

Kesesuaian bahasa dengan 

sasaran pengguna 4 3 5 12 4 Baik 

10 

Kejelasan informasi pada 

ilustrasi gambar (still picture) 4 3 5 12 4 Baik 

11 

Kejelasan informasi pada 

ilustrasi animasi 4 3 4 11 3.67 Baik 

12 

Kejelasan informasi pada 

ilustrasi video 3 3 4 10 3.33 Cukup 

13 

Kesesuaian soal latihan/tes 

dengan kompetensi dasar 4 3 5 12 4 Baik 

14 

Keseimbangan proporsi soal 

latihan/tes dengan materi 4 3 5 12 4 Baik 

15 Runtutan soal yang disajikan 4 3 5 12 4 Baik 

  Jumlah 57 49 70 176 58.67   

  Rerata 3.8 3.27 4.67 11.73 3.91 Baik 

  Nilai B C A   B   
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baik. Jumlah skor diperoleh 58,67 dan rerata skor 3,91. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria baik. 

3) Aspek Tampilan 

 

Tabel 13 

Skor Penilaian Aspek Tampilan 

pada Uji Coba Satu-satu 

 

No. 

  

Indikator 

  

Siswa  
Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  a b c 

1 

Proporsional layout (tata letak 

teks dan gambar) 4 3 5 12 4 Baik 

2 Kesesuaian pilihan background 4 3 5 12 4 Baik 

3 Kesesuaian proporsi warna 4 3 5 12 4 Baik 

4 Kesesuaian pemilihan jenis huruf 4 3 5 12 4 Baik 

5 

Kesesuaian pemilihan ukuran 

huruf 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

6 Kejelasan musik/ suara 5 4 5 14 4.67 Sangat Baik 

7 Kesesuaian pilihan musik/ suara 4 3 4 11 3.67 Baik 

8 Kemenarikan sajian animasi 4 3 5 12 4 Baik 

9 

Kesesuaian animasi dengan 

materi 4 4 4 12 4 Baik 

10 Kemenarikan sajian video 4 3 4 11 3.67 Baik 

11 Kesesuaian video dengan materi 4 3 5 12 4 Baik 

12 

Kemenarikan bentuk button/ 

navigator 3 3 5 11 3.67 Baik 

13 Konsistensi tampilan button 3 3 4 10 3.33 Cukup 

14 Kemenarikan desain cover 4 3 4 11 3.67 Baik 

15 

Kelengkapan informasi pada 

kemasan luar 3 3 4 10 3.33 Cukup 

  Jumlah 58 48 69 175 58.3   

  Rerata 3.87 3.2 4.6 11.67 3.89 Baik 

  Nilai B B B   B   

 

Berdasarkan Tabel 13 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek tampilan adalah cukup, baik, dan 

sangat baik. Jumlah skor diperoleh 58,3 dan rerata skor 3,89. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini termasuk dalam kriteria baik. 
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4) Aspek Pemrograman 

 

Tabel 14 

Skor Penilaian Aspek Pemrograman 

pada Uji Coba Satu-satu 

 

No. 

  
Indikator 

  

Siswa 
Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b c 

1 Kemudahan pemakaian program 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

2 

Kemudahan  memilih menu 

program 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

3 

Kebebasan memilih materi untuk 

dipelajari 4 3 5 12 4 Baik 

4 

Kemudahan berinteraksi dengan 

program 4 3 5 12 4 Baik 

5 Kemudahan keluar dari program 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

6 

Kemudahan  memahami struktur 

navigasi 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

7 

Kecepatan fungsi tombol (kinerja 

navigasi) 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

8 

Ketepatan reaksi button (tombol 

navigator) 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

9 

Kemudahan pengaturan 

pencarian halaman 4 4 5 13 4.33 Sangat Baik 

10 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan video 4 3 5 12 4 Baik 

11 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan animasi 4 3 5 12 4 Baik 

12 Kompatibilitas sistem operasi  3 4 4 11 3.67 Baik 

13 Kecepatan akses sistem operasi 3 3 4 10 3.33 Cukup 

14 

Kapasitas file program untuk 

kemudahan duplikasi 4 3 5 12 4 Baik 

15 

Kekuatan/keawetan kepingan 

program 4 3 5 12 4 Baik 

  Jumlah 58 53 73 184 61.33   

  Rerata 3.87 3.53 4.87 12.27 4.09 Sangat Baik 

  Nilai B B A   A   

 

Berdasarkan Tabel 14 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek pemrograman adalah cukup, baik, 

dan sangat baik. Jumlah skor diperoleh 61,33 dan rerata skor 4,09. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria sangat baik. 

Data yang dihasilkan dari keempat aspek yang dinilai dalam uji coba 

satu-satu adalah tiga aspek masuk dalam kriteria  baik, yaitu aspek 
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pembelajaran, aspek isi, dan aspek tampilan, sedangkan aspek pemrograman 

masuk dalam kriteria sangat baik.   

d. Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil masih  mengidentifikasi permasalahan awal yang 

mungkin terjadi ketika produk diuji coba ke lapangan. Pelaksanaan uji coba 

kelompok kecil ini bertempat di laboratorium komputer  SMAN l Banguntapan - 

Bantul.  Responden yang menjadi subjek uji coba berjumlah 8 orang siswa. 

Dalam uji coba kelompok kecil ini siswa juga diminta mengisi  lembar evaluasi 

yang mencakup beberapa aspek yaitu aspek pembelajaran, aspek isi, aspek 

tampilan dan aspek pemprograman untuk digunakan sebagai pedoman revisi 

ketiga dari produk multimedia yang dikembangkan.  Hasil uji coba kelompok 

kecil ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Tabel 15, 16, 17, dan 18) 
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1) Aspek Pembelajaran 

Tabel 15 

Skor Penilaian Aspek Pembelajaran 

pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 15 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek pembelajaran adalah cukup, baik, dan 

sangat baik. Jumlah skor diperoleh 57,13 dan rerata skor 3,81. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria baik. 

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Siswa 
Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b c d e f g h 

1 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan standar kompetensi  4 4 4 5 5 4 3 4 33 4.13 

Sangat 
Baik 

2 
Kesesuaian kompetensi dasar 

dengan indikator  4 4 4 4 5 4 4 4 33 4.13 

Sangat 

Baik 

3 
Kesesuaian kompetensi dasar 
dengan materi program 4 4 4 4 5 4 3 4 32 4 Baik 

4 Kejelasan judul program 4 4 4 4 5 4 3 3 31 3.88 Baik 

5 Kejelasan sasaran pengguna  4 4 4 3 3 4 2 3 27 3.38 Baik 

6 
Kejelasan petunjuk belajar 

(petunjuk penggunaan) 4 5 3 3 4 5 2 3 29 3.63 Baik 

7 
Ketepatan penerapan strategi 
belajar (belajar mandiri) 5 5 4 4 4 5 2 2 31 3.88 Baik 

8 
Variasi penyampaian jenis 

informasi/ data 5 4 4 4 4 4 3 4 32 4 Baik 

9 
Ketepatan dalam penjelasan 
materi konseptual 4 5 4 5 4 4 1 4 31 3.88 Baik 

10 
Ketepatan dalam penjelasan 

materi praktis  5 5 4 3 3 4 3 3 30 3.75 Baik 

11 
Kemenarikan materi dalam 

memotivasi pengguna 3 4 4 5 3 3 4 2 28 3.5 Baik 

12 
Kejelasan petunjuk 
mengerjakan soal latihan/tes 4 5 3 3 4 4 3 2 28 3.5 Baik 

13 
Kejelasan rumusan soal 

latihan/tes 4 5 4 3 4 3 3 3 29 3.63 Baik 

14 
Tingkat kesulitan soal 

latihan/tes  4 4 4 4 4 4 4 3 31 3.88 Baik 

15 

Ketepatan pemberian 
feedback atas jawaban 

pengguna 4 4 4 5 4 4 4 3 32 4 Baik 

  Jumlah 62 66 58 59 61 60 44 47 457 57.13   

  Rerata 4.13 4.4 3.87 3.93 4.07 4 2.93 3.13 30.47 3.81 Baik 

  Nilai A A B B B B C C   B   
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2) Aspek Isi 

Tabel 16 

Skor Penilaian Aspek Isi 

pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 

 

Berdasarkan Tabel 16 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek isi adalah cukup, baik, dan sangat baik. 

Jumlah skor diperoleh 55,88 dan rerata skor 3,73. Setelah dikonversikan dalam 

skala 5, skor ini masuk dalam kriteria baik. 

 

 

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Siswa 
Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b c d e f g h 

1 
Cakupan (keluasan dan 
kedalaman) isi materi 4 4 5 5 4 4 4 4 34 4.25 

Sangat 
Baik 

2 Kejelasan isi materi 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 Baik 

3 

Struktur organisasi/ urutan isi 

materi 4 4 4 4 4 4 2 4 30 3.75 Baik 

4 Faktualisasi isi materi 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 Baik 

5 Aktualisasi isi materi 4 4 4 5 4 3 2 3 29 3.63 Baik 

6 

Kejelasan contoh yang 

disertakan 4 4 4 4 4 4 3 3 30 3.75 Baik 

7 
Kecukupan contoh yang 
disertakan 4 4 4 5 4 3 3 3 30 3.75 Baik 

8 

Kejelasan bahasa yang 

digunakan 4 4 4 4 4 4 4 3 31 3.88 Baik 

9 

Kesesuaian bahasa dengan 

sasaran pengguna 4 4 4 5 4 5 4 3 33 4.13 

Sangat 

Baik 

10 
Kejelasan informasi pada 
ilustrasi gambar (still picture) 4 5 4 4 4 4 4 2 31 3.88 Baik 

11 

Kejelasan informasi pada 

ilustrasi animasi 3 5 4 4 4 3 3 2 28 3.5 Baik 

12 

Kejelasan informasi pada 

ilustrasi video 3 4 3 5 3 4 3 2 27 3.38 Baik 

13 
Kesesuaian soal latihan/tes 
dengan kompetensi dasar 5 4 4 5 4 4 3 2 31 3.88 Baik 

14 

Keseimbangan proporsi soal 

latihan/tes dengan materi 3 3 3 4 3 3 2 2 23 2.88 Cukup 

15 Runtutan soal yang disajikan 4 4 4 5 4 4 1 2 28 3.5 Baik 

  Jumlah 58 61 59 67 58 57 44 43 447 55.88   

  Rerata 3.87 4.07 3.93 4.47 3.87 3.8 2.93 2.87 29.8 3.73 Baik 

 Nilai B B B A B B C C   B Nilai 
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3) Aspek Tampilan 

Tabel 17 

Skor Penilaian Aspek Tampilan 

pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Tabel 17 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek tampilan adalah cukup, baik, dan 

sangat baik. Jumlah skor diperoleh 57,5 dan rerata skor 3,83. Setelah 

dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria baik. 

 

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Siswa 
Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b c d e f g h 

1 

Proporsional layout (tata 

letak teks dan gambar) 4 4 4 4 4 4 2 4 30 3.75 Baik 

2 

Kesesuaian pilihan 

background 4 4 3 3 4 4 3 3 28 3.5 Baik 

3 Kesesuaian proporsi warna 4 4 4 3 4 4 2 4 29 3.63 Baik 

4 

Kesesuaian pemilihan 

jenis huruf 2 4 4 4 4 4 2 4 28 3.5 Baik 

5 

Kesesuaian pemilihan 

ukuran huruf 3 4 4 4 4 4 3 4 30 3.75 Baik 

6 Kejelasan musik/ suara 4 4 4 5 4 4 3 4 32 4 Baik 

7 

Kesesuaian pilihan musik/ 

suara 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 Baik 

8 

Kemenarikan sajian 

animasi 4 4 4 5 3 4 4 4 32 4 Baik 

9 

Kesesuaian animasi 

dengan materi 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 Baik 

10 Kemenarikan sajian video 5 4 4 4 4 5 4 4 34 4.25 

Sangat 

Baik 

11 

Kesesuaian video dengan 

materi 5 4 4 4 4 4 4 4 33 4.13 

Sangat 

Baik 

12 

Kemenarikan bentuk 

button/ navigator 4 5 5 3 4 4 1 3 29 3.63 Baik 

13 

Konsistensi tampilan 

button 4 4 4 4 4 4 1 4 29 3.63 Baik 

14 Kemenarikan desain cover 4 4 4 4 4 4 3 4 31 3.88 Baik 

15 

Kelengkapan informasi 

pada kemasan luar 5 4 4 5 4 4 2 4 32 4 Baik 

  Jumlah 60 61 60 60 59 61 41 58 460 57.5   

  Rerata 4 4.07 4 4 3.93 4.07 2.73 3.87 30.67 3.83 Baik 

  Nilai B B B B B B C B   B   
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4) Aspek Pemrograman 

Tabel 18 

Skor Penilaian Aspek Pemrograman 

pada Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Tabel 18 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

item-item yang dinilai pada aspek pemrograman adalah cukup, baik, dan sangat baik. 

Jumlah skor diperoleh 56,38 dan rerata skor 3,76. Setelah dikonversikan dalam skala 

5, skor ini masuk dalam kriteria baik. Secara keseluruhan aspek yang dinilai dari hasil 

uji coba kelompok kecil masuk dalam kriteria baik.  

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Siswa 
Jumlah 

  
Rerata 

  
Kriteria 

  a b c d e f g h 

1 

Kemudahan pemakaian 

program 5 5 4 4 4 4 2 4 32 4 Baik 

2 

Kemudahan  memilih 

menu program 5 5 4 4 4 4 3 4 33 4.125 

Sangat 

Baik 

3 

Kebebasan memilih materi 

untuk dipelajari 5 5 4 4 4 4 2 4 32 4 Baik 

4 

Kemudahan berinteraksi 

dengan program 5 5 4 5 4 4 3 4 34 4.25 

Sangat 

Baik 

5 

Kemudahan keluar dari 

program 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 Baik 

6 

Kemudahan  memahami 

struktur navigasi 4 4 4 4 4 4 3 3 30 3.75 Baik 

7 

Kecepatan fungsi tombol 

(kinerja navigasi) 4 4 4 4 3 4 4 3 30 3.75 Baik 

8 

Ketepatan reaksi button 

(tombol navigator) 4 5 4 5 3 3 3 3 30 3.75 Baik 

9 

Kemudahan pengaturan 

pencarian halaman 3 4 4 4 3 4 3 4 29 3.625 Baik 

10 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan video 3 4 3 4 3 3 2 2 24 3 Cukup 

11 

Kemudahan pengaturan 

menjalankan animasi 4 4 4 4 3 4 3 3 29 3.625 Baik 

12 

Kompatibilitas sistem 

operasi  3 4 4 5 3 4 3 4 30 3.75 Baik 

13 

Kecepatan akses sistem 

operasi 3 4 4 4 3 4 4 3 29 3.625 Baik 

14 

Kapasitas file program 

untuk kemudahan 

duplikasi 3 5 4 3 3 3 3 3 27 3.375 Baik 

15 

Kekuatan/keawetan 

kepingan program 4 5 4 4 3 4 3 3 30 3.75 Baik 

  Jumlah 59 67 59 62 51 57 45 51 451 56.38   

  Rerata 3.93 4.47 3.93 4.13 3.4 3.8 3 3.4 30.067 3.758 Baik 

  Nilai B A B A B B C B   B   
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e. Data Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan merupakan uji coba utama untuk mengukur kelaikan 

produk multimedia interaktif sinematgrafi remaja yang dikembangkan. Dengan uji 

coba ini diharapkan akan diketahui bagian-bagian mana yang telah dianggap baik 

oleh siswa dan bagian-bagian mana yang memerlukan perbaikan, karena pada 

dasarnya tujuan penelitian pengembangan ini adalah menghasilkan produk media 

pembelajaran yang layak digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. 

 Uji coba lapangan dilakukan oleh 20 orang siswa SMAN 1 Banguntapan - 

Bantul di laboratorium komputer. Dalam uji coba lapangan ini siswa juga diminta 

mengisi  lembar evaluasi yang mencakup beberapa aspek penilaian yaitu aspek 

pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan dan aspek pemprograman.  

1)  Aspek Pembelajaran 

 Tabel 19 

 Skor Penilaian Aspek Pembelajaran pada Uji Coba Lapangan 

No. 

  
Indikator 

  

Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  

1 Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar kompetensi  81 4.05 Baik 

2 Kesesuaian kompetensi dasar dengan indikator  82 4.1 Sangat Baik 

3 Kesesuaian kompetensi dasar dengan materi program 81 4.05 Baik 

4 Kejelasan judul program 78 3.9 Baik 

5 Kejelasan sasaran pengguna  78 3.9 Baik 

6 Kejelasan petunjuk belajar (petunjuk penggunaan) 79 3.95 Baik 

7 Ketepatan penerapan strategi belajar (belajar mandiri) 85 4.25 Sangat Baik 

8 Variasi penyampaian jenis informasi/ data 74 3.7 Baik 

9 Ketepatan dalam penjelasan materi konseptual 76 3.8 Baik 

10 Ketepatan dalam penjelasan materi praktis  76 3.8 Baik 

11 Kemenarikan materi dalam memotivasi pengguna 73 3.65 Baik 

12 Kejelasan petunjuk mengerjakan soal latihan/tes 81 4.05 Baik 

13 Kejelasan rumusan soal latihan/tes 76 3.8 Baik 

14 Tingkat kesulitan soal latihan/tes  80 4 Baik 

15 Ketepatan pemberian feedback atas jawaban pengguna 77 3.85 Baik 

  Jumlah 1177 58.85   

  Rerata 78.47 3.92 Baik 

  Nilai   B   
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Berdasarkan Tabel 19 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa item-item yang dinilai pada aspek pembelajaran adalah baik dan sangat 

baik. Jumlah skor diperoleh 58,85 dan rerata skor 3,92. Setelah dikonversikan 

dalam skala 5, skor ini masuk dalam kriteria  baik. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa produk yang dikembangkan dinilai baik ditinjau dari aspek pembelajaran. 

2)  Aspek Isi 

Tabel 20 

Skor Penilaian Aspek Isi pada Uji Coba Lapangan 
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Berdasarkan Tabel 20 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa item-

item yang dinilai pada aspek isi adalah cukup dan baik. Jumlah skor diperoleh 

54,753 dan rerata skor 3,65. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk 

No. 

  
Indikator 

  

Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  

1 Cakupan (keluasan dan kedalaman) isi materi 77 3.85 Baik 

2 Kejelasan isi materi 74 3.7 Baik 

3 Struktur organisasi/ urutan isi materi 76 3.8 Baik 

4 Faktualisasi isi materi 76 3.8 Baik 

5 Aktualisasi isi materi 74 3.7 Baik 

6 Kejelasan contoh yang disertakan 71 3.55 Baik 

7 Kecukupan contoh yang disertakan 69 3.45 Baik 

8 Kejelasan bahasa yang digunakan 72 3.6 Baik 

9 Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 75 3.75 Baik 

10 

Kejelasan informasi pada ilustrasi gambar (still 

picture) 74 3.7 Baik 

11 Kejelasan informasi pada ilustrasi animasi 76 3.8 Baik 

12 Kejelasan informasi pada ilustrasi video 71 3.55 Baik 

13 Kesesuaian soal latihan/tes dengan kompetensi dasar 73 3.65 Baik 

14 

Keseimbangan proporsi soal latihan/tes dengan 

materi 67 3.35 Cukup 

15 Runtutan soal yang disajikan 70 3.5 Baik 

  Jumlah 1095 54.75   

  Rerata 73 3.65 Baik 

  Nilai   B   
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dalam kriteria baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan 

dinilai baik ditinjau dari aspek isi. 

3) Aspek Tampilan 

Tabel 21 

Skor Penilaian Aspek Tampilan pada Uji Coba Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 21 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

item-item yang dinilai pada aspek tampilan adalah baik. Jumlah skor diperoleh 56,05 

dan rerata skor 3,74. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk dalam 

kriteria baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan dinilai 

baik ditinjau dari aspek tampilan. 

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  

1 Proporsional layout (tata letak teks dan gambar) 74 3.7 Baik 

2 Kesesuaian pilihan background 75 3.75 Baik 

3 Kesesuaian proporsi warna 75 3.75 Baik 

4 Kesesuaian pemilihan jenis huruf 73 3.65 Baik 

5 Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 79 3.95 Baik 

6 Kejelasan musik/ suara 78 3.9 Baik 

7 Kesesuaian pilihan musik/ suara 79 3.95 Baik 

8 Kemenarikan sajian animasi 71 3.55 Baik 

9 Kesesuaian animasi dengan materi 74 3.7 Baik 

10 Kemenarikan sajian video 71 3.55 Baik 

11 Kesesuaian video dengan materi 76 3.8 Baik 

12 Kemenarikan bentuk button/ navigator 73 3.65 Baik 

13 Konsistensi tampilan button 73 3.65 Baik 

14 Kemenarikan desain cover 74 3.7 Baik 

15 Kelengkapan informasi pada kemasan luar 76 3.8 Baik 

  Jumlah 1121 56.05   

  Rerata 74.73 3.74 Baik 

  Nilai   B   
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4) Aspek Pemrograman 

Tabel 22 

Skor Penilaian Aspek Pemrograman 

pada Uji Coba Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 22 di atas, hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

item-item yang dinilai pada aspek pemrograman adalah baik. Jumlah skor diperoleh 

55,95 dan rerata skor 3,73. Setelah dikonversikan dalam skala 5, skor ini masuk 

dalam kriteria baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan 

ditinjau dari aspek pemrogramannya masuk pada kriteria baik.  Secara keseluruhan 

aspek yang dinilai dari hasil uji coba lapangan masuk dalam kriteria baik.  Untuk itu 

produk multimedia ini dapat dinyatakan sudah menjadi produk final. 

 

 

 

 

No. 

  
Indikator 

  

Jumlah 

  

Rerata 

  

Kriteria 

  

1 Kemudahan pemakaian program 80 4 Baik 

2 Kemudahan  memilih menu program 74 3.7 Baik 

3 Kebebasan memilih materi untuk dipelajari 77 3.85 Baik 

4 Kemudahan berinteraksi dengan program 80 4 Baik 

5 Kemudahan keluar dari program 73 3.65 Baik 

6 Kemudahan  memahami struktur navigasi 74 3.7 Baik 

7 Kecepatan fungsi tombol (kinerja navigasi) 75 3.75 Baik 

8 Ketepatan reaksi button (tombol navigator) 73 3.65 Baik 

9 Kemudahan pengaturan pencarian halaman 75 3.75 Baik 

10 Kemudahan pengaturan menjalankan video 70 3.5 Baik 

11 Kemudahan pengaturan menjalankan animasi 76 3.8 Baik 

12 Kompatibilitas sistem operasi  75 3.75 Baik 

13 Kecepatan akses sistem operasi 72 3.6 Baik 

14 

Kapasitas file program untuk kemudahan 

duplikasi 71 3.55 Baik 

15 Kekuatan/keawetan kepingan program 74 3.7 Baik 

  Jumlah 1119 55.95   

  Rerata 74.6 3.73 Baik 

  Nilai   B   
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2. Data  Hasil Observasi dan Wawancara selama Uji Coba Lapangan 

Kegiatan ini dilaksanakan seusai siswa  pengguna melaksanakan post test.  

Mengingat keterbatasan waktu, kegiatan wawancara dilaksanakan di luar 

laboratorium komputer pada saat uji coba dan tes. Tabel 24 menyajikan perolehan 

data hasil pengamatan/observasi perilaku siswa selama pengggunaan produk 

multimedia.. 

Tabel 24 

Hasil Observasi Motivasi 20 Siswa Selama Penggunaan 

Multimedia Interaktif Sinematgrafi remaja 

 

NO. INDIKATOR  

 Pengamatan Jumlah 

  
% 

  ya tidak 

 

1 
Kecepatan dalam 

menyerap dan memahami 

materi 

  

 

 

   

 

 16 80 
 

2 
Tingginya daya ingat 

dalam jangka waktu yang 

lama 

  

 

   

 

11 55 
3 Ketertarikan     17 85 
4 Kemandirian     19 95 
5 Kepuasan     20 100 
6 Kecepatan pemahaman 

praktis 
     

18 90 
7 Ketepatan dalam 

mempraktekan 
     

16 80 

 

 

F. Analisis Data 

1. Analisis Data Berkenaan dengan Kelaikan Produk 

a. Analisis Data Validasi Ahli Materi 

Data yang diperoleh dari hasil penilaian ahli materi yang telah disajikan 

dalam Tabel 7 dan 8, selanjutnya diolah oleh pengembang dengan menggunakan 

Microsoft Office Excel 2003.   Hasil analisis untuk aspek pembelajaran tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 7  Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran oleh Ahli Materi 

 

 

Berdasarkan Gambar 7 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari ahli 2 

orang materi adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pembelajaran dinilai 

baik 50% dan sangat baik 50%. Aspek pembelajaran ini setelah dikonversikan ke 

dalam skala 5 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata skor 4,27. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi ahli materi, kualitas 

produk ditinjau dari aspek pembelajaran adalah sangat baik.  

Untuk aspek isi hasil analisis menggunakan Microsoft Office Excel 2003 

adalah sebagai berikut: 

0

10

20

30

40

50

Sangat
Kurang

Kurang
Cukup

Baik
Sangat

Baik

0 0 
0 

50 50 

Persentase   

Persentase 

( 

( 

 

 

Kriteria 



 

53 
 

53 

 
Gambar 8  Diagram Batang Penilaian Aspek Isi oleh Ahli Materi 

 

 

Berdasarkan Gambar 8 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari 2 orang 

ahli materi adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek isi dinilai baik 50% dan 

sangat baik 50%.. Aspek isi ini setelah dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk 

dalam kriteria sangat baik dengan rerata skor 4,23. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dari hasil evaluasi ahli materi, kualitas produk ditinjau dari aspek 

pisi adalah sangat baik.  

b. Analisis Data Validasi Ahli Media 

Data yang diperoleh dari hasil evaluasi oleh ahli media yang telah disajikan 

(tabel 9 dan 10) selanjutnya diolah oleh pengembang dengan menggunakan 

Microsoft Office Excel 2003. Hasil analisis untuk aspek tampilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 11. Diagram Batang Penilaian Aspek Tampilan  

oleh Ahli Media 

 

Berdasarkan Gambar 12 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari 2 orang 

ahli media adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek tampilan dinilai sangat 

baik oleh 2 orang ahli media adalah 100%. Aspek tampilan ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata 

skor 4,67. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi ahli media, 

kualitas produk ditinjau dari aspek tampilan adalah sangat baik. 

Untuk aspek pemrograman hasil analisis yang menggunakan  Microsoft 

Office Excel 2003 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 12. Diagram Batang Penilaian Aspek Pemrograman  

oleh Ahli Media 

 

Berdasarkan Gambar 13 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari 2 orang 

ahli media adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pemrograman dinilai 

sangat baik oleh ahli media 100%. Aspek pemrograman ini setelah dikonversikan 

ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata skor 4,53. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi ahli media, kualitas 

produk ditinjau dari aspek pemrograman adalah sangat baik.  

c. Analisis Data Hasil Uji Coba Satu-satu 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba satu-satu oleh 3 orang siswa yang 

telah disajikan dalam (Tabel 11, 12, 13, 14) kemudian diolah oleh pengembang 

dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2003. Data ini diolah untuk 

mengetahui hasil penilaian siswa terhadap produk yang dikembangkan sebelum 

produk diujicobakan pada uji coba kelompok kecil.  Hasil analisis untuk aspek 

pembelajaran tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 13. Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran 

Uji Coba Satu-satu 

 
Berdasarkan Gambar 14 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

satu-satu adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pembelajaran dinilai baik 

oleh siswa 66,67% dan sangat baik 33,33%. Aspek pembelajaran ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,91. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba satu-

satu, kualitas produk ditinjau dari aspek pembelajaran adalah baik.  Hasil analisis 

untuk aspek isi  uji coba satu-satu adalah sebagai berikut: 
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Gambar 14. Diagram Batang Penilaian Aspek Isi Uji Coba Satu-satu 

 

Berdasarkan Gambar 15 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

satu-satu adalah bahwa dari15 item yang dinilai, aspek isi dinilai cukup oleh siswa 

33,33%, baik 33,33%, dan sangat baik 33,33%. Aspek isi ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,91. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba satu-

satu, kualitas produk ditinjau dari aspek isi adalah baik. 

Tampilan hasil analisis untuk aspek tampilan uji coba satu-satu adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 15. Diagram Batang Penilaian Aspek Tampilan Uji Coba Satu-satu 

 

Berdasarkan Gambar 16 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

satu-satu adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek tampilan dinilai baik oleh 

siswa 100%. Aspek tampilan ini setelah dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk 

dalam kriteria baik dengan rerata skor 3,89. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa dari hasil evaluasi uji coba satu-satu, kualitas produk ditinjau dari aspek 

tampilan adalah baik. 

Untuk aspek pemrograman hasil analisis menggunakan  Microsoft Office 

Excel 2003 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 16. Diagram Batang Penilaian Aspek Pemrograman 

Uji Coba Satu-satu 

 

Berdasarkan Gambar 17 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

satu-satu adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pemrograman dinilai baik 

oleh siswa 66,67% dan sangat baik 33,33%. Aspek pemrograman ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria sangat baik dengan rerata 

skor 4,09. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

satu-satu, kualitas produk ditinjau dari aspek pemrograman adalah sangat baik. 

Dari hasil analisis uji coba satu-satu tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas media pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari aspek 

pembelajaran, aspek isi, dan aspek tampilan adalah baik, sedangkan aspek 

pemrograman adalah sangat baik. Berikut ini disajikan hasil persentase kualitas 

pengembangan media multimedia interaktif sinematgrafi remaja untuk uji coba 

satu-satu. 
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Distribusi Frekuensi Penilaian Empat Aspek dalam Pengembangan Multimedia 

Interaktif untuk Materi Sinematgrafi remaja 

Hasil Uji Coba Satu-satu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gambar  17. Diagram Batang Hasil Penilaian Uji Coba Satu-satu 

Empat Aspek dalam Pengembangan Multimedia Interaktif  

Sinematgrafi remaja  

 

Hasil penilaian secara keseluruhan aspek pada uji coba satu-satu 

menunjukkan bahwa untuk aspek pembelajaran diperoleh skor 3,91 (kriteria baik), 

aspek isi 3,91 (kriteria baik), aspek tampilan 3,89 (kriteria baik), dan aspek 

pemrograman 4,09 (kriteria sangat baik). Pengembang juga melakukan revisi 

kedua sesuai saran dan masukan siswa sebelum melangkah ke uji coba kelompok 

kecil. 
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Data yang diperoleh dari hasil uji coba kelompok kecil siswa yang telah 

disajikan dalam (Tabel 15, 16, 17, 18) diolah dengan menggunakan Microsoft Office 

Excel 2003. Hasil analisis uji coba kelompok kecil  untuk aspek pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

 Gambar 18. Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran 

Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Gambar 19 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pembelajaran 

dinilai cukup oleh peserta 25%, baik 50%,  dan sangat baik 25%. Aspek 

pembelajaran ini setelah dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria  

baik dengan rerata skor 3,81. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil 

evaluasi uji coba kelompok kecil, kualitas produk ditinjau dari aspek 

pembelajaran adalah baik. 
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Gambar 19. Diagram Batang Penilaian Aspek Isi Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Gambar 20 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek isi dinilai cukup 

oleh siswa 25%, baik 62,5% dan sangat baik 12,5%. Aspek isi ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,73. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

kelompok kecil, kualitas produk ditinjau dari aspek isi adalah baik. 

Untuk aspek tampilan hasil analisis uji kelompok kecil adalah sebagai 

berikut: 

0

20

40

60

80

Sangat
Kurang

Kurang
Cukup

Baik
Sangat

Baik

0 0 

25 

62,5 

12,5 

Persentase 

Persentase 

( 

( 

 

 

Kriteria 



 

63 
 

63 

 
Gambar 20. Diagram Batang Penilaian Aspek Tampilan 

Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Gambar 21 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek tampilan dinilai 

cukup oleh siswa 12,5% dan baik 87,5%. Aspek tampilan ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,83. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

kelompok kecil, kualitas produk ditinjau dari aspek tampilan adalah baik. 

Untuk aspek pemrograman hasil analisis uji coba kelompok kecil adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 21. Diagram Batang Penilaian Aspek Pemrograman 

 Uji Coba Kelompok Kecil 

 

Berdasarkan Gambar 22 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

kelompok kecil adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pemrograman 

dinilai cukup oleh siswa 12,5%, baik 62,5%,  dan sangat baik 25%. Aspek 

pemrograman ini setelah dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria 

baik dengan rerata skor 3,76. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil 

evaluasi uji coba kelompok kecil, kualitas produk ditinjau dari aspek 

pemrograman adalah baik. 

Hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas media 

pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari aspek pembelajaran, aspek isi, 

aspek tampilan, dan aspek pemrograman adalah baik.   Berikut ini disajikan hasil 

persentase kualitas pengembangan media multimedia interaktif sinematgrafi 

remaja untuk uji coba kelompok kecil. 
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Tabel 26 

Distribusi Frekuensi Penilaian Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Empat Aspek Pengembangan Multimedia Interaktif  

Sinematografi remaja 

 
Aspek Penilaian Rerata Skor % 

Pembelajaran 3,81 25,18 

Isi 3,73 24,65 

Tampilan 3,83 25,32 

Pemrograman 3,76 24,85 

Rerata Skor keseluruhan 3,78 

Kriteria Baik 

 

 
Gambar  22. Diagram Batang Penilaian Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Empat Aspek Pengembangan Multimedia Interaktif  

Sinematografi remaja 

 

 

Hasil penilaian secara keseluruhan aspek pada uji coba kelompok kecil 

menunjukkan bahwa untuk aspek pembelajaran diperoleh skor 3,81 (kriteria sa 

baik), aspek isi 3,73 (kriteria baik), aspek tampilan 3,83 (kriteria baik), dan aspek 

pemrograman 3,76 (kriteria baik). Pengembang telah melakukan revisi sesuai 

saran dan masukan siswa sebelum melangkah ke uji coba lapangan. 

e. Analisis Data Hasil Uji Coba Lapangan 

Data yang diperoleh dari hasil uji coba lapangan oleh 20 orang siswa yang 

telah disajikan dalam (Tabel 19, 20, 21, dan 22) diolah dengan menggunakan 
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Microsoft Office Excel 2003. Hasil analisis untuk aspek pembelajaran uji coba 

lapangan adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 23. Diagram Batang Penilaian Aspek Pembelajaran 

Uji Coba  Lapangan 

 

Berdasarkan Gambar 24 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

lapangan adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pembelajaran dinilai baik 

oleh siswa 55% dan sangat baik 45%. Aspek pembelajaran ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,92. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

lapangan, kualitas produk ditinjau dari aspek pembelajaran adalah baik. 

Aspek isi hasil analisis uji coba lapangan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 24. Diagram Batang Penilaian Aspek Isi  Uji Coba Lapangan 

 

Berdasarkan Gambar 25 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

lapangan adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek isi dinilai baik oleh siswa 

85% dan sangat baik 5%. Aspek isi ini setelah dikonversikan ke dalam skala 5 

termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 3,65. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba lapangan, kualitas produk ditinjau 

dari aspek isi adalah baik. 

Untuk aspek tampilan hasil analisis uji coba lapangan adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 25 Diagram Batang Penilaian Aspek Tampilan Uji Coba Lapangan 

 

Berdasarkan Gambar 26 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

lapangan adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek tampilan dinilai cukup 

oleh siswa 10%, baik 85%, dan sangat baik 5%. Aspek tampilan ini setelah 

dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata skor 

3,74. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

lapangan, kualitas produk ditinjau dari aspek tampilan adalah baik. 

Untuk aspek pemrograman hasil analisis uji coba lapangan adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 26. Diagram Batang Penilaian Aspek Pemrograman 

Uji Coba Lapangan 

 

Berdasarkan Gambar 27 di atas, hasil penilaian yang diperoleh dari uji coba 

lapangan adalah bahwa dari 15 item yang dinilai, aspek pemrograman dinilai 

cukup oleh siswa 5%, baik 80%, dan sangat baik 15%. Aspek pemrograman ini 

setelah dikonversikan ke dalam skala 5 termasuk dalam kriteria baik dengan rerata 

skor 3,73. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari hasil evaluasi uji coba 

lapangan, kualitas produk ditinjau dari aspek pemrograman adalah  baik. 

Hasil analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

multimedia interaktif pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari aspek 

pembelajaran, aspek isi, aspek tampilan, dan aspek pemrograman adalah baik.  

Berikut ini disajikan hasil persentase kualitas pengembangan multimedia interaktif 

untuk materi sinematgrafi remaja: 
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Tabel 27 

Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Uji Coba Lapangan 

Empat Aspek dalam Pengembangan Multimedia Interaktif  Sinematgrafi remaja 

 
Aspek Penilaian Rerata Skor % 

Pembelajaran 3,92 26,06 

Isi 3,65 24,27 

Tampilan 3,74 24,87 

Pemrograman 3,73 24,80 

Rerata Skor keseluruhan 3,76 

Kriteria Baik 

 

 

 
Gambar  27. Diagram Batang Hasil Penilaian Uji Coba Lapangan 

Empat Aspek dalam Pengembangan Multimedia Interaktif  Sinematgrafi remaja 

 

 

Hasil penilaian secara keseluruhan aspek pada uji coba lapangan 

menunjukkan bahwa untuk aspek pembelajaran diperoleh skor 3,92 (kriteria baik), 

aspek isi 3,65 (kriteria baik), aspek tampilan 3,74 (kriteria baik), dan aspek 

pemrograman 3,73 (kriteria baik). 

2. Analisis Data dari Observasi dan Wawancara  

Hasil penjaringan data melalui instrumen check list observasi dan dilengkapi 

dengan hasil wawancara untuk mengungkap motivasi siswa pengguna selama proses 
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uji coba pembelajaran mengggunakan multimedia interaktif ini sebagaimana 

digambarkan pada (tabel 24) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Komponen perubahan sikap siswa terhadap produk multimedia selama 

menggunakan produk akhir ditunjukan dengan tiga indikator yaitu: (a) jumlah 

siswa yang tertarik atas penggunaan produk akhir ini sebanyak 17 orang atau 

85%. Hal ini ditunjukan dengan antusias siswa dalam menggunakan media ini 

secara serius; (b) jumlah siswa yang dapat menunjukan kemandiriannya selama 

proses pembelajaran dengan menggunakan produk akhir multimedia ini sebanyak 

19 orang atau 95%. Hal ini ditunjukan dengan kelancaran penggunaan produk 

multimedia ini tanpa masalah berarti. Siswa mampu memahami petunjuk 

penggunaan multimedia ini tanpa harus menanyakannya pada dosen;  (c) jumlah 

siswa yang merasa puas atas penggunaan produk akhir ini sebanyak 20 orang 

atau 100%. Hal ini ditunjukkan dengan keinginan seluruh siswa responden yang 

menginginkan produk akhir ini dari pengembang sebagai bahan pembelajaran 

alternatifnya masing-masing. 

2) Komponen kinerja siswa dalam menerapkan materi yang diperoleh dari produk 

akhir multimedia ini ditunjukan dengan dua indikator yaitu: (a) jumlah siswa 

yang mampu menunjukan ecepatan dalam memprektekan materi sinematografi 

ini  sebanyak 18 orang atau 90%; (b) jumlah siswa yang dapat menunjukan 

ketepatan dalam mempraktekan materi sinematografi ini sebanyak 16 orang atau 

80%.  
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G. Revisi Produk 

1. Tampilan Produk Awal 

 
Tampilan pembuka 

 

 
Tampilan menu utama 

 

 
Tampilan kompetensi 
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Tampilan petunjuk penggunaan 

 

 

 

 
Tampilan materi konsep dasar sinematografi 

 

 

 
Tampilan materi sejarah sinematografi 
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Tampilan pembuka materi making the movie 

 

 

 

 
Tampilan menu materi tahap pra produksi film 

 

 
Tampilan menu materi tahap pra produksi film 
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Tampilan menu materi tahap pasca produksi film 

 

 

 

 
Tampilan contoh isi materi tahap pra produksi film 

 

 
Tampilan contoh isi materi tahap produksi film 
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Tampilan contoh isi materi tahap pasca produksi film 

 

 

 

 
Tampilan petunjuk mengerjakan tes 

 
Tampilan contoh butir tes evaluasi 
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Tampilan profil pengembang 

 

 

2. Tahapan Revisi Produk 

a. Revisi I (Data dari Ahli Materi dan Ahli Media) 

1) Data dari Ahli Materi 

Berdasarkan hasil diskusi dengan ahli materi sebelum produk ini 

divalidasi, ada beberapa saran atau masukan yang diberikan untuk lebih 

meningkatkan kualitas produk yang dikembangkan. Adapun saran tersebut 

antara lain: perubahan struktur materi pada menu utama, penambahan halaman 

kompetensi dasar setiap masuk pokok bahasan, perubahan pengaturan 

tampilan halaman isi materi, penambahan halaman latihan soal dan feed back 

jawabannya pada tiap pokok bahasan, serta perubahan tampilan butir tes 

evaluasi akhir. Dari saran  atau masukan ahli media tersebut, maka 

pengembang  melakukan revisi produk sebagai berikut: 

a) Perubahan struktur materi pada menu utama 

       
Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 
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 Saran dari ahli materi struktur materi pada menu utama perlu diubah 

dengan digabungkannya isi materi dalam satu tombol menu agar lebih 

jelas dan sederhana.  Pengembang merubah tampilan menu utama 

sebagaimana disarankan oleh ahli materi.  

b) Penambahan halaman kompetensi dasar  

        

Halaman tambahan sesudah direvisi   Halaman tambahan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli materi untuk menambahkan halaman kompetensi dasar 

sebelum masuk halaman isi materi tiap pokok bahasan. Pengembang 

menambahkan halaman kompetensi dasar sekaligus point  indikator 

ketercapaian di awal tiap  pokok bahasan. 

c) Perubahan pengaturan tampilan halaman isi materi  

    

Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli materi untuk merubah pengaturan tampilan halaman isi 

materi.  Sebelumnya halaman isi materi lebih banyak dijalankan 

dengan fungsi scroll, untuk itu pengembang merubah pengaturan 

dengan tombol next maupun menambahkan sub menu pada materi. 

d) Penambahan halaman latihan soal 
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 Penambahan halaman latihan sangat penting untuk lebih menguatkan 

isi materi tiap pokok bahasan yang telah dipelajari, untuk itu 

pengembang membuat halaman tambahan berupa latihan soal berikut 

feed back jawabannya baik feed back positif untuk jawaban benar 

maupun feed back negatif untuk jawaban salah.  

e) Perubahan tampilan butir soal pada halaman tes evaluasi 

      

Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli materi agar diubah tampilan butir soal pada halaman tes 

evaluasi sebab terkesan terlalu padat sehingga konsentrasi pengguna 

tidak terfokus. Pengembang merubah tampilan ini menjadi satu butir 

soal tiap halamannya.  Hal ini sekaligus untuk mempermudah proses 

perhitungan skor akhir pada tampilan skor setelah soal selesai 

dikerjakan 

2) Data dari Ahli Media 

Dari hasil diskusi bersama ahli media sebelum produk tersebut 

divalidasi, ada beberapa saran atau masukan yang diberikan untuk lebih 

meningkatkan kualitas produk yang dikembangkan. Adapun saran tersebut 

adalah penambahan logo institusi Universitas Negeri Yogyakarta pada 
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tampilan pembuka, penyempurnaan simbol navigasi pada petunjuk 

penggunaan produk, tampilan desain grafis untuk isi materi agar dibuat lebih 

hidup lagi dengan penambahan gambar, penambahan navigator pada tampilan 

isi materi yang memungkinkan pengguna untuk bisa langsung memilih sub 

materi lain yang diinginkan (struktur navigasi), serta konsistensi tampilan 

navigasi. Dari saran  atau masukan ahli media tersebut, maka pengembang  

melakukan revisi produk, yaitu sebagai berikut: 

a) Penambahan logo institusi UNY 

            

Tampilan sebelum direvisi   Tampilan tambahan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli media perlu penambahan logo instistusi UNY untuk 

menunjukkan alamat institusi pengembang. Revisi ini dilakukan 

pengembang dengan menambahkan satu tampilan pembukaan sebelum 

tampilan tune pembukaan program, yaitu tampilan yang memuat logo 

UNY tersebut. 

b) Penyempurnaan simbol navigasi pada petunjuk penggunaan produk 

        

Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli media perlu penyempurnaan simbol navigasi pada petunjuk 

penggunaan produk. Pengembang menambahkan button  petunjuk 



 

81 
 

81 

penggunaan produk pada tampilan petunjuk penggunaan yang akan 

memberikan informasi secara lebih lengkap kepada pengguna dalam 

menggunakan produk multimedia ini. 

c) Tampilan desain grafis untuk isi materi agar dibuat lebih hidup 

      

Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli media agar tampilan desain grafis untuk isi materi agar 

dibuat lebih hidup. Pengembang menambahkan gambar maupun ilustrasi 

lainnya yang sesuai agar materi lebih menarik. Pengembang juga 

memperbaiki tampilan teks pada isi materi agar lebih  bervariasi dari segi 

ketebalan, warna, penomoran, maupun banyaknya kalimat yang tersaji 

pada tiap halaman. 

 

 

 

 

d) Penambahan struktur navigasi tampilan materi  
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Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli media untuk menambahkan navigator pada tampilan isi 

materi yang memungkinkan pengguna untuk bisa langsung memilih sub 

materi lain yang diinginkan.  Hal ini agar struktur navigasi tidak terlalu 

linier.  Dalam hal ini pengembang menambahkan button atau navigator 

sub menu  materi lainnya pada seluruh tampilan isi materi. 

e) Konsistensi tampilan navigasi 

     

Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 Saran dari ahli media agar konsistensi navigasi selalu diperhatikan baik 

dari segi bentuk maupun posisi tampilannya agar pengguna tidak 

kebingungan.  Dalam hal ini pengembang merevisi bentuk dan posisi 

tampilan button  yang belum konsisten.  

b. Revisi II (Data dari Uji Coba Satu-satu) 

Sebelum diujicobakan ke tahap selanjutnya, produk direvisi sesuai dengan 

saran dari siswa berdasarkan catatan penilaian. Saran dari siswa adalah perlunya 

merubah urutan button yang berbentuk karakter tokoh pada materi pra produksi, 

produksi, dan pasca produksi film yang disesuaikan dengan urutan isi materi 

pembelajarannya agar tidak membingungkan pengguna. Saran yang lain adalah 

perlunya memperjelas tampilan contoh atau ilustrasi gambar yang mengandung 
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teks agar dapat terbaca lebih jelas. Dari saran tersebut, maka pengembang 

melakukan revisi sebagai berikut: 

a) Perubahan urutan button berbentuk karakter tokoh 

                      

      Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 

 Perubahan urutan button yang berbentuk karakter tokoh pada materi pra 

produksi, produksi, dan pasca produksi film yang disesuaikan dengan 

urutan isi materi pembelajaran berguna untuk memperjelas struktur 

berpikir pengguna dalam memahami materi pembelajaran yang ada.  

b)  Memperjelas tampilan contoh atau  ilustrasi gambar               

        

        Tampilan sebelum direvisi  Tampilan sesudah direvisi 

 

 Tampilan contoh atau ilustrasi gambar yang mengandung teks 

sebelumnya masih sulit dibaca oleh siswa, untuk itu pengembang 

memodifikasinya agar dapat tampil lebih besar dan jelas bila posisi 

cursor didekatkan pada ilustrasi gambar tersebut.  

c. Revisi III (Data dari Uji Coba Kelompok Kecil) 

Beberapa catatan perbaikan dari siswa uji coba kelompok kecil adalah: 

musik pengiring agar ditambah tidak cuma satu instrumen saja sehingga lebih 
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bervariasi lagi, gerak gambar ilustrasi pada materi jenis-jenis film untuk 

diperlambat.  Revisi yang dilakukan pengembang sesuai dengan masukan dari 

siswa sebagai berikut: 

1) Penambahan musik ilustrasi  

 Untuk revisi ini tidak dapat ditampilkan secara visual sebab hanya 

berupa fasilitas audio atau suara.  Pengembang menambah ilustrasi 

musik dari 1 lagu menjadi 4 lagu. 3 lagu untuk masing-masing  pokok 

bahasan materi yang berbeda ditambah satu pada tampilan profil 

pengembang. 

2) Gerakan gambar ilustrasi 

               

 Gerakan gambar ilustrasi pada materi jenis-jenis film yang terlalu cepat 

dinilai siswa agak mengganggu konsentrasinya.  Untuk itu gerakan 

tersebut perlu diperlambat lagi. . 

d. Revisi IV (Data dari Uji Coba Lapangan) 

Hasil penilaian dari uji coba lapangan hampir tidak ada komentar dan saran 

sebagai bahan revisi keempat. Namun demikian ada satu - dua orang siswa yang 

merasa bahwa tampilan ilustrasi materi dalam bentuk video produk tersebut ada 

yang belum normal.  Untuk itu pengembang memperbaikinya hingga menjadi 

produk akhir yang siap digunakan pada kelompok sasaran.  

3. Tampilan Produk Akhir 
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                               Tampilan pembuka 

 
                                 Menu utama 

 

 

 

 
                            Petunjuk penggunaan produk 

 

 

 

 
                                         Kompetensi 
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                               Menu materi 

 

 

 

 

 
Kompetensi dasar dan indikator tiap pokok bahasan 

 

         
                               Contoh tampilan materi 
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                            Tampilan contoh materi dengan ilustrasi video 

 

 

 

       
                           Tampilan Materi dengan ilustrasi animasi 

 

 

         

              Tampilan latihan soal tiap pokok bahasan dan feed back-nya 

 

      
                           Tampilan petunjuk pengerjaan soal 
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                    Tampilan contoh soal tes akhir dan skor penilaiannya 

 

 

               
               Tampilan menu profile                           Profil pengembang  

 

 

               
                  Profil ahli Materi                          Contoh profil ahli 

 

H. Kajian Produk Akhir 

Pengembangan multimedia interaktif sinematgrafi remaja yang pembuatannya 

menggunakan software utama Macromedia Flash MX  ini telah selesai dikembangkan. 

Validasi ini meliputi beberapa tahap, yaitu evaluasi oleh ahli materi, evaluasi oleh ahli 

media, uji coba satu-satu, uji coba kelompok kecil dan terakhir uji coba lapangan.  

Hasil penilaian secara keseluruhan aspek pada uji coba lapangan menunjukkan 

bahwa untuk aspek pembelajaran diperoleh skor skor 3,92 (kriteria baik), aspek isi 3,65 

(kriteria baik), aspek tampilan 3,74 (kriteria baik), dan aspek pemrograman 3,73 (kriteria 

baik). 
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Berdasarkan tanggapan dari hasil wawancara dengan siswa mengenai multimedia 

interaktif  yang dikembangkan, kelebihan dari produk multimedia interaktif sinematgrafi 

remaja ini antara lain desain tampilannya yang menarik. Ketertarikan siswa terhadap 

media belajar merupakan gejala yang sangat baik untuk menuju peningkatan proses dan 

hasil belajar.  Hal ini juga merupakan salah satu indikator dari adanya motivasi belajar 

dari siswa pengguna yang baik.  Unsur-unsur tampilan yang dapat dipandang menarik 

dari produk multimedia interaktif sinematgrafi remaja ini diantaranya adalah bagian 

desain grafis yang kartunis, struktur navigasi yang bervariasi, bentuk button yang “lucu”.   

Selain tampilan yang menarik, dalam setiap sub pokok bahasan terutama ketika 

menerangkan konsep, media ini menampilkan gambar-gambar ilustrasi yang 

memperjelas. Sedangkan materi yang menjelaskan hal praktis seperti proses penulisan 

naskah, teknik pengambilan gambar, maupun prosedur dan langkah-langkah dalam 

pembuatan film lainnya dilengkapi dengan contoh gambar, animasi, maupun video 

sehingga   siswa pengguna dapat lebih memahaminya.  

Produk multimedia interaktif sinematgrafi remaja memiliki keunggulan lain yaitu 

yaitu adanya umpan balik langsung pada saat mengerjakan latihan soal. Umpan balik ini 

berupa penguatan positif maupun  penguatan negatif.    

Tentang kemudahan penggunaan produk multimedia interaktif sinematgrafi remaja 

ini diakui pula oleh siswa. Dengan hanya memasukkan CD produk multimedia interaktif 

sinematgrafi remaja ke perangkat CD-ROM yang telah diformat secara outo run.  

Kemudahan lainnya adalah karena soft ware   program ini memiliki kapasitas file yang 

relatif sedikit (79 MB) sehingga siswa juga bisa mendupikasi produk multimedia 

interaktif sinematgrafi remaja ini dengan praktis.  

Keunggulan lain adalah bahwa program ini memuat tiga Kompetensi Dasar (KD) 

untuk materi pendidikan keterampilan sinematografi. Tiga kompetensi dasar ini bila 
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disajikan secara konvensional membutuhkan alokasi waktu lebih kurang 12 x 90 menit 

atau 12 kali pertemuan tatap muka. Dengan menggunakan produk multimedia interaktif 

ini, alokasi waktu yang dibutuhkan rata-rata 3 x 90 menit atau 3 kali pertemuan. Oleh 

karena itu, penggunaan multimedia interaktif ini dapat menghemat waktu kurang lebih 

sebesar 75%. Pembelajaran dengan menggunakan produk multimedia ini merupakan 

langkah yang lebih efisien. Dosen dapat dapat mengoptimalkan sisa waktu lainnya untuk 

kegiatan-kegiatan lain seperti pengayaan dan penguatan melalui bimbingan individu.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN 

1. Analisis butir instrument potensi kreativitas dan produktivitas, serta kebutuhan dan 

minat siswa memiliki koefisien reliabilitas 0,928 dan 0,947. 

2. Kebutuhan dan minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler sinematografi 39,29% 

sangat setuju, 35,30% siswa menyatakan setuju, 19,92% menyatakan tidak 

berpendapat, 2,43% tidak setuju dan 2,05% menyatakan tidak setuju. 

3. Validasi ahli materi multimedia interaktif sinematografi menyatakan 50% sangat baik 

dan 50% baik, validator ahli media menyatakan 100% sangat baik, sedang validator 

ahli pembelajaran menyatakan 45% sangat baik dan 55% baik. 

 

B. SARAN 

1. Pimpinan sekolah dapat mengakomodasi kebutuhan dan minat siswa terhadap kegiatan 

sinematografi sebagai kegiatan ektrakulikuler. 

2. Pemanfaatan laboratorium computer lebih diperluas untuk mengembangkan potensi 

kreativitas dan produktivitas 
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LAMPIRAN 

 

I.    ANGGARAN KEGIATAN 

No. Kegiatan Jumlah  

1 Tahun ke 1       100.000.000 

2 Tahun ke 2 100.000.000  

3 Tahun ke 3    95.000.000 

 

A.  Anggaran Penelitian Tahun Pertama (2010) 

1.  Rekapitulasi Anggaran Tahun Pertama 

No. Mata anggaran Jumlah 

1 Gaji dan upah        29,500,000  

2 Peralatan        9,500,000  

3 Bahan habis pakai 29,500,000 

4 Perjalanan        23,000,000  

5 Lain-lain           8,500,000  
Total Anggaran      100.000.000  

Terbilang Seratus  juta  rupiah  

 

2.  Rincian Anggaran Gaji dan Upah Peneliti 

No. Pelaksana 

Jumlah 

pelaksana 

Jumlah 

Bulan 

Honor/ 

bulan Biaya 

1 Peneliti Utama 
                          

1                10  
           

700,000  
          

7,000,000  

2 Anggota 
                          

2                10  
           

500,000  
       

10,000,000  

3 Teknisi (mahasiswa) 
                        

10                  5  
           

250,000  
       

12,500,000  

Gaji Dan Upah Total 
    

29.500.000  

 

3.  Rincian Anggaran Peralatan 

No. Peralatan Frekfuensi satuan Jumlah 

1 sewa car rental 
              
               3 bulan  x 1  

       
2,500,000  

     
7,500,000  

2 sewa camera video                 5 buah x 2 
           
150,000  

     
1,500,000  

3 Lampu Kamera                 5 buah x 4 
             
25,000  

        
500,000  

Peralatan Total   9.500.000  

 

 

 



 

95 
 

95 

4.  Rincian Anggaran bahan Habis Pakai 

No. Bahan habis pakai Volume satuan jumlah 

1 Kertas HVS kuarto 80 gr 40 rim 
        
30,000  

     
1,200,000  

2 Plastik Transparancy 10 doz 
        
30,000  

        
300,000  

3 Cetak CD Program  350 unit 
        
40,000  

   
14,000,000  

4 Spidol Boardmarker 6 doz 
        
50,000  

        
300,000  

5 Block Note 50 pak 
        
50,000  

     
2,500,000  

6 Tinta hitam 5 tube 
      
500,000  

     
2,500,000  

7 Tinta Printer Warna  3 tube 
      
650,000  

     
1,950,000  

8 Fleshdiksk 
                        

10   unit  

           
200,000  

     
2,000,000  

9 hardisk eksternal 
                          

2   unit  

           
750,000  

     
1,500,000  

10 MP3 recorder 
                          

3   unit  

           
250,000  

        
750,000  

11 kaset video 
                        

10   pak  

           
250,000  

     
2,500,000  

Bahan Habis Pakai Total 
    

29.500.000  

 

5.   Rincian Anggaran Perjalanan 

No. Tujuan dan Keperluan Frekfuensi satuan Jumlah 

1 
Dirjen Mendikdasmen/ survey 
perijinan             2  

   
3.500.000      7.000.000  

2  Dirjen Dikti/ Seminar, perijinan              4  
   
3.000.000    12.000.000  

3 Dalam Kota Yogya/ survey           20  
      
200.000      4.000.000  

 Perjalanan  Total   23.000.000  

 

6.   Rincian Anggaran lain-lain 

No. Lain-lain Volume Satuan Jumlah 

1  Voucher pulsa HP            30  
      

100.000      3.000.000  

2  Tagihan  internet                10  
         

20,000  
         

200,000  

3  copy dan jilid proposal                10  
         

80,000  
         

800,000  

4  copy dan jilid laporan tahun 1                  2  
      

250,000  
         

500,000  

5 Foto Copy materi  200 
     

10,000  

     
2,000,000  

6 Foto Copy instrument 200 
     

10,000  

     
2,000,000  

 lain-lain  Total     8.500.000  
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B.  Anggaran Penelitian Tahun Kedua (2011) 

1.  Rekapitulasi Anggaran Tahun Kedua 

No. Mata anggaran Jumlah 

1 Gaji dan upah         29,500,000  

2 Peralatan         9,750,000  

3 Bahan habis pakai 28,750,000 

4 Perjalanan         11,500,000  

5 Lain-lain         20,500,000  
Total Anggaran      100.000.000  

Terbilang Seratus  juta  rupiah  

 

2.  Rincian Anggaran Gaji dan Upah Peneliti 

No. Pelaksana 

Jumlah 

pelaksana 

Jumlah 

Bulan 

Honor/ 

bulan Biaya 

1 Peneliti Utama 
                          

1                10  
           

700,000  
          

7,000,000  

2 Anggota 
                          

2                10  
           

500,000  
       

10,000,000  

3 Teknisi (mahasiswa) 
                        

10                  5  
           

250,000  
       

12,500,000  

Gaji Dan Upah Total 
    

29.500.000  

 

3.  Rincian Anggaran Peralatan 

No. Peralatan Frekfuensi satuan Jumlah 

1 sewa car rental 
              
               2 bulan  x 1  

     
2,500,000  

    
5,000,000  

2 sewa camera video                 2 buah x 10 
         
150,000  

    
3,000,000  

3 Lampu Kamera                 5 buah x 10 
           
25,000  

    
1,250,000  

4 Tripod Kamera                 2 buah x 10 
           
25,000  

       
500,000  

Peralatan Total   9.750.000  

 

4.  Rincian Anggaran bahan Habis Pakai 

No. Bahan habis pakai Volume satuan Jumlah 

1 Kertas HVS kuarto 80 gr 20 Rim 
       
30,000  

       
600,000  

2 Cetak buku panduan 400 Unit 
       
25,000  

  
10,000,000  

3 Spidol Boardmarker 10 Doz 
       
70,000  

       
700,000  

4 Block Note 30 Pak 
       
50,000  

    
1,500,000  
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5 Tinta hitam 5 Tube 
     
500,000  

    
2,500,000  

6 Tinta Printer Warna  3 Tube 
     
650,000  

    
1,950,000  

7 kaset video 

                         
30   pak  

         
250,000  

    
7,500,000  

8  isi lampu hologram  
                         
20   unit  

         
100,000  

    
2,000,000  

9 bollpoint hitam 

                         
20   dus  

         
100,000  

    
2,000,000  

Bahan Habis Pakai Total 
    

28.750.000  

 

5.   Rincian Anggaran Perjalanan 

No. Tujuan dan Keperluan Frekfuensi satuan Jumlah 

1  Jakarta, Dikti/ Seminar                  2  
      

3,500,000  
          

7,000,000  

2  Dalam Yogya/ proses penelitian               45  
          

100,000  
          

4,500,000  

 Perjalanan  Total   11.500.000  

 

6.   Rincian Anggaran lain-lain 

No. Lain-lain Volume Satuan Jumlah 

1  Pelatihan TOT                  3  
      

5,000,000  
       

15,000,000  

2  copy dan jilid proposal                10  
            

20,000  
             

200,000  

3  copy dan jilid laporan tahun 2                10  
            

80,000  
             

800,000  

4  draft laporan tahun kedua                  2  
          

250,000  
             

500,000  

5 Foto Copy materi  200 
        

10,000  

          
2,000,000  

6 Foto Copy instrument 200 
        

10,000  

          
2,000,000  

 lain-lain  Total 
        

20,500,000 
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C.  Anggaran Penelitian Tahun Ketiga (2012) 

1.  Rekapitulasi Anggaran Tahun Ketiga 

No. Mata anggaran Jumlah 

1 Gaji dan upah       29,500,000  

2 Peralatan 9,000,000  

3 Bahan habis pakai       20,100,000 

4 Perjalanan       12,000,000  

5 Lain-lain       24,400,000  
Total Anggaran      95.000.000  

Terbilang Seratus  juta  rupiah  

 

2.  Rincian Anggaran Gaji dan Upah Peneliti 

No. Pelaksana 

Jumlah 

pelaksana 

Jumlah 

Bulan 

Honor/ 

bulan Biaya 

1 Peneliti Utama 
                          

1                10  
           

700,000  
          

7,000,000  

2 Anggota 
                          

2                10  
           

500,000  
       

10,000,000  

3 Teknisi (mahasiswa) 
                        

10                  5  
           

250,000  
       

12,500,000  

Gaji Dan Upah Total 
    

29.500.000  

 

3.  Rincian Anggaran Peralatan 

No. Peralatan Frekfuensi satuan Jumlah 

1 sewa car rental 

              
               3 bulan  x 1  

   
2,500,000  

    
7,500,000  

2 sewa camera video                 2 buah x 5 
       
150,000  

    
1,500,000  

Peralatan Total   9.000.000  

 

4.  Rincian Anggaran bahan Habis Pakai 

No. Bahan habis pakai Volume satuan Jumlah 

1 Kertas HVS kuarto 80 gr 10 rim      30,000         300,000  

2 Cetak buku panduan 200 unit      25,000      5,000,000  

3 Cetak CD Program 200 doz      40,000      8,000,000  

4 Block Note 50 pak      50,000      2,500,000  

5 Tinta hitam 4 tube    500,000      2,000,000  

6 Tinta Printer Warna  2 tube    650,000      1,300,000  

7 kaset video 
                         

4   pak    250,000   1,000,000  

Bahan Habis Pakai Total 
    

28.750.000  
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5.   Rincian Anggaran Perjalanan 

No. Tujuan dan Keperluan Frekfuensi satuan Jumlah 

1  Jakarta, LIPI/ Pengusulan HAKI                   2  
     

2,500,000  
         

5,000,000  

2  Jakarta, DIKTI Seminar laporan                  1  
     

3,000,000  
         

3,000,000  

 Perjalanan  Total 
    

12,000,000  

 

6.   Rincian Anggaran lain-lain 

No. Lain-lain Volume Satuan Jumlah 

1  Pengusulan HAKI                  1  
  

10,000,000  
      

10,000,000  

2  copy dan jilid proposal tahun ke 3                10  
           

20,000  
            

200,000  

3  copy dan jilid laporan tahun ke 3                10  
           

80,000  
            

800,000  

4  draft laporan tahun ketiga                  2  
        

250,000  
            

500,000  

5 Foto Copy materi  200 
      

10,000  

         
2,000,000  

6 

 Lokakarya/ Desiminasi Hasil 
Penelitian                  1  

  
10,000,000  

      
10,000,000  

 lain-lain  Total 

         
    

24,400,000  
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II. DUKUNGAN TERHADAP PELAKANAAN PENELITIAN 

 

1. Kegiatan penelitian ini akan didukung oleh (1) Kantor Dinas Pendidikan Nasional 

Propinsi Yogyakarta, (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Yogyakarta, dan 

(3) Laboratorium Kreativitas Kesiswaan Jurusan PPB FIP UNY, serta sekolah-

sekolah yang memiliki komitmen tinggi dalam hal pengembangan potensi 

kreativitas dan produktivitas siswa 

2. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Aktivitas Instruksional (P3AI) UNY, dan 

Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) FIP UNY yang 

memiliki fasilitas dan sumber daya manusia baik dosen sebagai ahli maupun 

mahasiswa sebagai praktisi dan teknisi dalam hal pengembangan media dan model-

model pembelajaran. 

3. Yogyakarta sebagai kota pelajar dan pariwisata memiliki banyak komunitas 

penggiat film terutama film-film independen yang selalu terbuka dalam 

pengembangan organisasi, komunitas, serta wawasan tentang perfilman. 

 

 

 

III. SARANA DAN PRASARANA 

No. Lembaga Sarana dan prasarana yang tersedia 

1. P3AI UNY a. Ruang Seminar dan Pelatihan representatif 

b. Beberapa set alat dan media praktek 

videografis 

c. Terdapat ruang kelas multimedia 

2 Lab. Jurusan KTP FIP UNY a.    Kelas praktek videografis 

  b.    Lab. Komputer desain grafis 

  c.    Tenaga ahli dan teknisi  

3. Lab. Jurusan PPB FIP UNY a.    Lab. Kreativitas dan psikologi remaja 

  b.    Instrumen tes bakat dan minat siswa 

4.. Dinas Pendidikan Propinsi 

& BTKP Yogyakarta 

a.    Kemudahan perijinan 

  b.   Sharing ide dan publikasi program 

 

 


