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Pendahuluan  

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) sekarang ini telah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Dampak perkembangan ini pada bidang 

pendidikan adalah diperkayanya sumber dan media 

pembelajaran. Terlebih media pembelajaran yang 

berbasis multimedia akan menjadi sarana atau alat 

dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dalam 

menyampaikan materi  pembelajaran dan efisien dalam 

alokasi waktu maupun tenaga. Kecenderungan 

pembelajaran yang kurang menarik menurut Daryanto 

(2010:2) merupakan tanggung jawab besar dari seorang 

guru sebagai pengembang ilmu untuk memilih dan 

melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien bagi 

peserta didik, jadi bukan hanya menggunakan 

pembelajaran berbasis konvensional saja. Perlunya 

digunakan suatu perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari media pembelajaran dan informasinya seperti 

video, televisi, modul interaktif, web, hypertext dan lain 

sebagainya membuat guru tidak monoton dalam 

penggunaan metode pembelajaran seperti ceramah. 

Fakta yang diperoleh di lapangan melalui observasi 

di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan  pada tanggal 7 

Maret 2014, dapat diketahui bahwa guru telah berupaya 

menggunakan media pembelajaran yang berbasis 

multimedia dalam proses penyampaian informasi. 

Kendala yang dihadapi guru yaitu keterbatasan dalam 

mengolah sumber belajar media pembelajaran, sehingga 

belum berfungsi secara optimal dalam meningkatkan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Ketika 

pembelajaran tentang materi sistem pencernaan 

berlangsung, kebanyakan siswa masih kesulitan 

memahami konsep ketika guru mengajukan pertanyaan 

terkait sistem pencernaan manusia. Siswa juga belum 

menunjukkan peran aktif dalam interaksi edukatif di 

kelas. Akibat kurang optimalnya proses pembelajaran 

ini, penguasaan konsep siswa  tentang sistem 

pencernaan kurang maksimal dan cenderung kurang 

efektif. 

Berkenaan dengan pembelajaran yang efektif guna 

mendukung proses belajar, maka dibutuhkan suatu 

media pembelajaran berbasis multimedia sebagai sarana 

pendukung yang interaktif. Menurut Daryanto (2010:52) 

kedudukan media pembelajaran berbasis multimedia 

memiliki peranan yang penting jika dimanfaatkan secara 

tepat dan baik. Hal tersebut dapat membantu proses 

belajar siswa sehingga bahan belajar yang abstrak bisa 

Kata kunci: Pengembangan, Modul Interaktif, Macromedia Flash, Sistem Pencernaan. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul interaktif biologi materi sistem pencernaan 

berbasis macromedia flash untuk siswa kelas XI IPA dan mengetahui kelayakan modul interaktif  Biologi 

materi sistem pencernaan berbasis macromedia flash untuk siswa kelas XI IPA. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development). Prosedur 

pengembangan modul interaktif biologi ini menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall yang 

diadaptasi dari Anik Ghufron (2007). Beberapa tahap yang akan dilakukan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan (3) uji lapangan. Validasi produk 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Penilaian kualitas modul interaktif biologi ini melibatkan 10 siswa 

sebagai uji coba produk skala kecil (uji I) dan 30 siswa sebagai uji coba pemakaian skala besar (uji II). 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini adalah tersusunnya Modul Interaktif Biologi materi sistem pencernaan berbasis 

macromedia flash untuk kelas XI IPA. Penilaian kualitas modul interaktif biologi berbasis macromedia flash 

yang dilihat dari tingkat persentase yaitu 94,44% untuk ahli materi, untuk ahli media sebesar 100%, uji I 

sebesar 85,21%, dan uji II sebesar 94%. Dari uji kelayakan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa media 

pembelajaran yang dibuat termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

Pengembangan Modul Interaktif Biologi Materi Sistem Pencernaan 
Berbasis Macromedia Flash  Sebagai Bahan Ajar Mandiri 

 Siswa Kelas XI IPA 
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dikongkritkan dan membuat suasana belajar yang 

membosankan menjadi menarik. Inovasi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan pembuatan modul interaktif yang memanfaatkan 

software macromedia flash. Macromedia  flash 

merupakan salah satu program software yang mampu 

menyajikan pesan audio visual secara jelas. Selain itu 

materi yang bersifat abstrak dapat diilustrasikan secara 

lebih menarik kepada siswa dengan berbagai gambar 

animasi yang dapat merangsang minat belajar siswa 

secara mandiri dalam memahami konsep. Penggunaan 

media pembelajaran berbasis multimedia diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut maka, pada penelitian ini 

disusun sebuah media pembelajaran berupa modul 

interaktif biologi dengan menggunakan program 

macromedia flash. Modul interaktif biologi ini 

diharapkan dapat memotivasi siswa untuk belajar 

mandiri, kreatif, efektif dan efisien. Selain itu dengan 

modul interaktif biologi ini dapat pula mengurangi 

kejenuhan siswa karena selama ini proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh kebanyakan sekolah adalah metode 

tatap muka (ceramah). 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengembangkan 

modul interaktif biologi berbasis macromedia flash pada 

materi sistem pencernaan sebagai sarana mandiri siswa 

kelas XI IPA, 2) mengetahui standar kualitas media 

pembelajaran dalam modul interaktif biologi yang telah 

dikembangkan. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research And Development). 

Penelitian pengembangan adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu, dan untuk menguji keefektifan produk tertentu 

(Sugiyono, 2008: 407). Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan 

yang diadaptasi dari Anik Ghufron (2007) yaitu 

pendahuluan, pengembangan, dan uji lapangan. 

Subjek dalam penelitian pengembangan modul 

interaktif biologi ini yaitu: ahli materi, ahli media, 

siswa kelas XI IPA I dan XI IPA II SMA 

Muhammadiyah I Muntilan. 

Data pada penelitian ini adalah data validasi dan 

data uji lapangan. Data validasi diperoleh dengan 

meminta pendapat para ahli dan data uji lapangan 

diperoleh dari angket yang diberikan kepada responden. 

Teknik analisis data menggunakan analisis data 

deskriptif. Angket yang digunakan dalam penelitian 

yaitu dengan skala pengukuran Guttman untuk para ahli 

dan responden dengan dua pilihan jawaban ‘Ya’ atau 

‘Tidak’. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah 

modul interaktif biologi materi sistem pencernaan 

berbasis macromedia flash yang dikemas dalam sebuah 

CD (Compact Disk). Pengembangan modul interaktif 

biologi berbasis macromedia flash melalui tiga tahap 

yaitu studi pendahuluan, pengembangan, dan uji 

lapangan. 

Studi pendahuluan dengan malkukan wawancara. 

Tahap pengembangan terdiri dari beberapa tahap yaitu 

analisis kompetensi inti yaitu kompetensi inti 1, 

kompetensi inti 2, dan kompetensi inti 3. Analisis 

kompetensi dasar 3.7 serta indikator, kemudian 

mengumpulkan refrensi untuk materi sistem pencernaan 

manusia karena pada modul interaktif yang akan dibuat 

hanya terbatas pada materi sistem pencernaan manusia. 

Tahap selanjutnya yaitu merencanakan desain modul lalu 

dilanjutkan pada pembuatan media. Setelah pembuatan 

media selesai kemudian dilakukan validasi oleh ahli 

materi dan ahli media. 

Hasil uji coba untuk mengetahui kualitas media yang 

dikembangkan melalui beberapa uji kelayakan 

diantaranya : uji validitas dan uji lapangan. Uji validitas 

dengan meminta pendapat dari ahli materi dan ahli 

media. Hasil validasi dari ahli materi dengan rerata 94,44 

% masuk dalam kategori baik dengan revisi sesuai saran 

yang diberikan. Hasil validasi dari ahli media dengan 

rerata 100% masuk dalam kategori baik, namun ada 

beberapa saran perbaikan. Uji lapangan dilakukan 

dengan 3 tahap yaitu uji coba satu lawan satu, uji kecil 

(uji I) dan uji besar (uji II). 

Hasil penilaian guru biologi dengan rerata 80,55% 

masuk dalam kategori baik. Penilaian dari siswa dengan 

rerata 85,21% untuk uji kecil (uji I) dan 94% untuk uji 

besar (uji II) masuk dalam kategori baik. 

Uji coba I dilakukan pada kelas XI IPA I dan XI IPA 

II dipilih secara random dengan masing-masing kelas 5 

orang siswa. Sedangkan uji coba II dilakukan pada kelas 

XI IPA I dan XI IPA II, dipilih secara random dengan 

masing-masing kelas 15 orang siswa. Revisi II dilakukan 

setelah uji coba I, dan revisi III dilakukan setelah uji 

coba II. Bahan revisi diperoleh dari penilaian siswa 

terhadap media pembelajaran. Tidak banyak yang 

direvisi pada tahap revisi II dan revisi III, karena sedikit 

memberikan masukan dan  pada dasarnya sama dengan 

siswa-siswa yang lain. Masukan yang ada ditindaklanjuti 

yaitu perubahan kecerahan background, suara musik 

yang terlalu keras dan menyesuaikan ukuran huruf agar 

mudah dibaca. Perubahan itu dilakukan yang awalnya 

ukuran huruf 12 menjadi 14. Musik pengiring diberi 

kontrol suara untuk mengecilkan dan memperbesar 

suara. 

Setelah dilakukan revisi III maka diperoleh media 

pembelajaran yang siap dan layak digunakan 

berdasarkan validasi ahli media, ahli materi, uji coba I 

dan uji coba II. Kelayakan media pembelajaran 

berdasarkan penilaian yang berupa data kualitatif yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk menentukan 

kelayakan media pembelajaan yang dihasilkan. Hasil 

perhitungan kelayakan media pembelajaran terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Kelayakan Modul Interaktif 

Biologi 

Penilai Kelayakan    (%) Kategori 

Ahli Materi 94,44 Baik 

Ahli Media 100 Baik 

Guru Biologi 80,55 Baik 

Uji I 85,21 Baik 
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Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

diperoleh kesimpulan bahwa pengembangkan media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa langkah, 

yaitu studi pendahuluan,pengembangan yang meliputi 

analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar serta 

indikator, mengumpulkan refrensi, merencanakan, 

pembuatan media, validasi ahli media dan ahli materi, 

dan uji kelayakan untuk mengetahui kelayakan dari 

media pembelajaran yang dibuat. 

Hasil uji kualitas media berupa modul interaktif 

biologi sistem pencernaan manusia berbasis macromedia 

flash pada uji ahli materi sebesar 94,4 %, ahli media 

sebesar 100 %, uji I sebesar 85,2 % dan pada uji II 

sebesar 94 %. Dari uji kelayakan tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa media pembelajaran yang dibuat 

termasuk dalam kategori sangat layak/baik. 

 

Saran 

Pengembangan modul berbasis Macromedia Flash 

ini sangat menarik dan interaktif. Peneliti mengharapkan 

kedepan para peneliti yang ingin melakukan penelitian 

seperti ini dapat mengembangkan media ini dengan lebih 

baik lagi. 
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