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Abstract.— This study develop the use interactive learning 

multimedia based on animation to improve students' learning 

motivation in learning material memories  juz amma that is 

Surat An-Naba to An-Nas letter and murrotal juz amma video. 

The research method used is research and development, 

while the software used is Adobe Flash. The results of this study 

concluded that using interactive multimedia learning in 

memorizing juz amma equipped with interesting design using 

text, images, sound, and video can generate motivation and 

stimulation of student learning activities, helping students 

improve understanding of learning materials and foster 

learning creativity that will impact on improving the quality of 

learning. 

 
Intisari— Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

multimedia pembelajaran interaktif berbasis animasi untuk 
meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 

materi mengahafal juz amma  yaitu Surat An-Naba sampai 

surat An-Nas serta video murrotal juz amma. 

   Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 
pengembangan, sedangkan perangkat lunak yang digunakan 

adalah Adobe Flash. Hasil Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

dalam menghafal juz amma yang dilengkapi dengan 
rancangan menarik dengan menggunakan teks, gambar, suara, 

dan video dapat membangkitkan motivasi serta rangsangan 
kegiatan belajar siswa, membantu siswa meningkatkan 

pemahaman materi pembelajaran serta menumbuhkan 
kreativitas belajar sehingga akan berdampak pada 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

Kata kunci : animasi, multimedia interaktif, adobe Flash,  

 

 

 
 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Perkembangan Teknologi merupakan penerapan 

ilmu dasar yang membantu meningkat dan menambah 

kemampuan dalam membangun dan menerapkan 

pengetahuan, informasi secara logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif. Dalam perkembangan Teknologi dibutuhkan  

sebuah media. Karena media merupakan wadah dari 

pesan yang oleh sumber pesan ataupun penyalurnya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut. Sedangkan Media pembelajaran adalah 

sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran [1] 

Sedangkan penggunaan media dalam 

pembelajaran memiliki manfaat yang sangat positif, 

yaitu: Penyampaian materi dapat diseragamkan, Proses 

pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi waktu 

dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, 

media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di 

mana saja dan kapan saja, media dapat menumbuhkan 

sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, 

mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan 

produktif. 

      Salah satu media yang digunakan adalah 

penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

karena multimedia mempunyai karakteristik tampilan. 

multimedia interaktif yang dapat mengarahkan siswa 

dengan tidak hanya memperhatikan media atau objek 

saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama 
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mengikuti pembelajaran karena multimedia interaktif 

menggabungkan dan mensinergikan semua media yang 

terdiri dari teks, grafik, audio dan interaktivitas. 

    Dengan adanya sistem pembelajaran dapat 

meningkatkan kreativitas dan rasa ingin tahu, dan 

mudah diadaptasikan dengan peserta didik. Juz amma 

adalah juz terakhir di dalam kitab suci Al-Quran. 

Didalamnya terdapat 37 surat. Juz amma dimulai 

dengan surat An-Naba dan diakhiri dengan surat An-

Nas. 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas Cendikia 

dalam mata pelajaran Tahfiz banyak siswa atau siswi 

yang belum maksimal dalam proses menghafal juz ama, 

maka dibutuhkan sebuah media yang dapat berfungsi 

sebagai alat bantu dalam peningkatan daya serap siswa 

atau siswi dalam proses menghafal. 

     Berdasarkan fakta diatas, diperlukan adanya 

perubahan yang harus dilakukan agar dapat membantu 

siswa atau siswi dalam proses menghafal. Media 

pembelajaran yang digunakan ini diharapkan dapat 

memperlancar komunikasi dalam proses belajar 

mengajar, menumbuhkan kreativitas dan motivasi 

dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan 

kualitas pendidikan.  

2. METODE PENELITIAN  

2.1  Pembelajaran 

Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 

perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 

kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu 

tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya 

dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang 

mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi 

tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut 

untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan 

pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi 

adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar 

media. 

        Aktivitas pembelajaran merupakan perpaduan dua 

aktivitas, yaitu aktivitas belajar dan aktivitas mengajar. 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi 

antara dua pihak, yakni siswa sebagai pihak yang 

belajar serta guru sebagai pihak pemberi pelajaran [2]. 

Tujuan pembelajaran  adalah membantu siswa agar 

memperoleh pengalaman sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku. Perubahan perilaku meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku. Terdapat empat prinsip 

perkembangan melandasi pembelajaran, yaitu:  

1.Aktivitas pembelajaran sebagai usaha untuk 

memperoleh tingkah laku.Prinsip ini mengandung 

makna bahwa ciri utama pembelajaran adalah adanya 

perubahan perilaku dalam diri individu. 

2.Pembelajaran merupakan suatu proses, artinya 

pembelajaran adalah aktivitas berkesinambungan 

sehingga dalam aktivitas pembelajaran terdapat tahapan 

proses yang sistematis dan terarah. 

3. Pembelajaran merupakan aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan, proses pembelajaran  

terjadi karena adanya sesuatu yang  mendorong serta 

ada tujuan yang akan dicapai. 

4. Pembelajaran merupakan sebuah bentuk pengalaman, 

dimana pada dasarnya adalah kehidupan melalui situasi 

dengan tujuan tertentu dan telah terjadi kepada setiap 

orang.  

 

2.2 Analisis Sistem 

2.2.1 Tahap Analisis Umum 

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan multimedia, khususnya multimedia 

interaktif berbasis animasi yaitu kemudahan navigasi, 

kandungan kognisi, integrasi media, estetika, serta 

fungsi secara keseluruhan 

       Berdasarkan kriteria sebuah multimedia, survey 

lapangan juga dilakukan kepada siswa untuk 

menganalisis kebutuhan multimedia yang akan 

dikembangkan dilihat dari sisi pengguna. Berdasarkan 

survey lapangan tersebut, didapatkan hasil sebagai 

berikut: Multimedia harus bersifat interaktif, Materi 

yang terkandung dalam multimedia pembelajaran 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan 

dipahami peserta didik, serta memberikan ilustrasi atau 

gambar yang biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 

Pengembangan navigasi pada multimedia diharapkan 

menyediakan tautan atau link yang sederhana untuk 

mempermudah siswa melihat materi yang diinginkan 

dan bersifat responsif terhadap perintah/pengoperasian 

yang dilakukan oleh peserta didik, Kemasan 

multimedia dibuat dengan menekankan pada aspek 

interaktif, tidak membosankan, menggunakan bahasa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolah_kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembar_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutar_media
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yang mudah dipahami, dan memberikan solusi cerdas 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdapat 

dalam materi, Tampilan multimedia diharapkan 

ditampilkan dalam bentuk yang banyak diminati dan 

digemari oleh siswa, serta Berkaitan dengan 

pengalaman yang diinginkan siswa, multimedia 

diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar 

menjadi lebih mudah dalam memahami sebuah materi. 

          Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan, 

antara lain sebagai berikut : Adobe Flash CS6, sebagai 

perangkat lunak utama untuk mengembang-kan 

multimedia, Adobe Photoshop : digunakan untuk 

melakukan pengeditan dan manipulasi pada gambar-

gambar yang akan digunakan pada multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis animasi, MDM Zinc : 

merupakan perangkat lunak tambahan untuk melakukan 

penyesuaian pada produk hasil dari Adobe Flash. 

Dengan perangkat lunak ini pula, produk dari Flash 

dimungkinkan dipaketkan menjadi sebuah installer 

yang bisa dieksekusi untuk melakukan pemasangan 

produk pada komputer. 

Perangkat keras minimum yang dibutuhkan 

dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

Prosesor : 2.0 GHz atau teknologi prosesor yang lebih 

cepat, Memori : 1 Gb, Monitor : 1280 x 720 x 32-bit, 

Kartu Grafis : 128 Mb/32 Mb 5, dan Harddisk : 20 Gb2 

2.2.2 Tahap Desain 

Tahapan desain ini merupakan tahap membuat 

rancangan sebuah multimedia pembelajaran interaktif 

dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan dari 

tahapan analisis sebelumnya. Berdasarkan analisis yang 

telah dikembangkan, didapatkan sebuah konsep “simple 

desktop”. Pada konsep ini, multimedia dirancang 

dengan tampilan yang sederhana, mudah digunakan, 

serta menarik dengan adanya animasi animasi 

sederhana. Dengan gambaran konsep seperti itu dan 

untuk memudahkan proses pengembangan multimedia 

pada tahapan pengembangan, maka pada tahap desain 

ini dibuat rancangan antarmuka pemakai. 

2.2.3 Tahap Pengembangan 

Setelah tahap desain atau perencanaan selesai, tahap 

selanjutnya yakni pengembangan multimedia. Pada 

pengembangan multimedia ini, terbagi lagi menjadi 

beberapa tahapan kecil yakni tahap pembuatan 

antarmuka, pengkodean, test movie, publishing dan 

terakhir packaging. 

 

2.2.4 Tahap Pengkodean 

Pada tahap ini diberikan code kepada objek-objek 

berupa tombol-tombol atau Movie Clip yang telah 

dibuat sebelumnya pada antarmuka, agar objek-objek 

tersebut berfungsi seperti yang diinginkan. Code dalam 

Adobe Flash dinamakan ActionScript dan dalam 

pengembangan multimedia ini digunakan ActionScript 

3.0, sehingga dihasilkan sebuah multimedia yang 

interaktif dan dinamis, misalnya pemberian 

ActionScript pada tombol untuk memberikan fungsi 

berpindah pada tampilan yang lain dan ActionScript 

untuk membuat animasi-animasi sederhana. 

2.2.5 Tahap Test Movie 

Tujuan dilakukannya test movie ini adalah untuk 

melihat apakah objek- objek pada multimedia yang 

telah diberikan ActionScript dapat melakukan fungsi-

fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Jika terdapat 

fungsi yang belum sesuai, maka diadakan perbaikan 

baik pada antarmuka maupun pada ActionScript objek-

objek yang bersangkutan. Tahapan ini dilakukan 

berkali- kali sampai didapatkan fungsi yang sesuai. 

2.2.6 Tahap Publishing 

Pada tahapan sebelumnya telah dihasilkan file SWF. 

Untuk menjalankan file SWF ini, dibutuhkan sebuah 

Flash Player yang harus terpasang pada komputer yang 

akan menjalankannya. Dikarenakan adanya 

kemungkinan bahwa komputer yang akan menjalankan 

multimedia ini belum terdapat Flash Player yang berarti 

multimedia ini tidak akan dapat dijalankan, maka 

dibutuhkan alternatif lain agar semua komputer bisa 

menjalankannnya tanpa harus memasang Flash Player 

terlebih dahulu. 

2.2.7 Tahap Pemaketan (Packaging) 

Tahapan ini merupakan tahap pemaketan multimedia 

yang telah selesai dibuat. Pada tahap ini, file-file swf 

dan file-file lain yang berkaitan, dipaketkan menjadi 

sebuah installer untuk memudahkan melakukan 

pemasangan multimedia pada komputer lain. 

Packaging atau pemaketan dilakukan dengan 

menggunakan program MDM Zinc yang mempunyai 

fasilitas build installer. 
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2.3     Perangkat Lunak yang Digunakan 

2.3.1  Adobe Flash Pro CS6 

Adobe Flash merupakan program animasi berbasis 

vektor, yang telah banyak digunakan oleh para 

animator untuk membuat berbagai animasi. Sekarang 

ini program Adobe Flash Professional Pro CS6 telah 

mampu mengolah teks maupun objek dengan efek tiga 

dimensi sehingga tampak lebih menarik[3]. 

 
Gambar 1. Halaman Kerja Adobe Flash Pro CS6 

2.3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitan pengembangan menurut Borg & 

Gall [3] seperti berikut : 

a. Penelitian dan pengumpulan informasi awal  

b. Pembuatan desain (melakuan perencanaan)  

c. Pengembangan produk awal.  

d. Uji coba awal/permulaan  

e. Revisi produk  

f. Uji coba kelompok kecil  

g. Revisi produk  

h. Uji coba lapangan operasional  

i. Revisi produk  

j. Produk akhir  

k. Penyebaran dan implementasi  

2.3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan 

multimedia pembelajaran interaktif dengan menghafal 

juz amma pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas 

Cendikia. Penelitian pengembangan merupakan proses 

yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk pendidikan [4]. Penelitian pengembangan 

merupakan kajian secara sistematik untuk merancang, 

mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, 

proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus 

memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan secara 

internal [5]. 

2.3.4 Jenis Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari 

penilaian kualitas produk berupa saran dari ahli materi, 

ahli media, dan guru pendamping. Data kuantitatif 

yaitu skor yang didapat dari lembar evaluasi yang diisi 

oleh ahli media, ahli materi, dan anak yang dibantu 

oleh guru pendamping sebagai tenaga pengajar Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Tunas Cendikia. Instrumen yang 

digunakan berupa instrumen validitas untuk ahli materi 

dan ahli media berupa checklist dan lembar evaluasi 

berupa saran. 

2.3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah (1) lembar evaluasi untuk ahli materi, (2) 

lembar evaluasi untuk ahli media, dan (3) lembar 

evaluasi untuk siswa. Lembar evaluasi yang pertama 

digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas 

materi dan diisi oleh ahli materi sekolah dasar Islam 

Terpadu. Lembar evaluasi yang kedua digunakan untuk 

memperoleh data tentang kualitas teknis multimedia 

pembelajaran interaktif. Lembar evaluasi yang ketiga 

digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas 

multimedia pembelajaran interaktif dari siswa ketika 

dilakukan uji coba lapangan terbatas, uji lapangan lebih 

luas, dan uji lapangan operasional. 

2.3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. 

Sedangkan data kualitatif yang berupa pernyataan 

sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik 

diubah menjadi data kuantitatif dengan skala nilai 0-4. 

Hasilnya dirata-rata dan digunakan untuk menilai 

kualitas multimedia pembelajaran. Kriteria multimedia 

akan dikonversikan menjadi nilai dengan skala empat 

menggunakan penilaian acuan patokan seperti yang 

terlihat pada Tabel 1 [5]. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian 

 

Nilai 

  

Kriteria 

 Skor   

    
Rumus 

 
Perhitungan 

 

      

 A  Sangat X> Xi + 1,8 Sbi  X > 3,2   

    Baik      

 B  Baik Xi + 0,6 Sbi < X ≤  2,4< X ≤ 3,2  

 

C 

 

Cukup 

Xi + 1,8 Sbi     

  Xi - 0,6 Sbi < X ≤  1,6< X ≤ 2,4  

 

D 

 

Kurang 

Xi + 0,6 Sbi     

  Xi - 1,8 Sbi < X ≤  0,8< X ≤ 1,6  

      Xi - 0,6 Sbi     
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      Multimedia pembelajaran  interaktif yang  

dikembangkan penulis dapat dikatakan menjadi sumber 

belajar yang baik dan layak digunakan dalam kegiatan 

belajar bila memiliki nilai minimal “Baik”. Kualitas 

teknis multimedia pembelajaran interaktif ditentukan 

dari hasil validasi oleh ahli media pembelajarn 

sedangkan untuk kualitas materi ditentukan dari hasil 

validasi oleh ahli materi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Dari penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan, didapatkan hasil pada tiap tahapan sesuai 

dengan prosedur penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan terdiri dari tiga output aplikasi animasi yaitu 

aplikasi hafiz juz amma part1, aplikasi hafiz juz amma 

part2, aplikasi hafiz juz amma part3 untuk animasinya 

hampir serupa hanya surat suratnya saja yang berbeda 

dari masing masing part. 

1. Aplikasi Hafiz Juz Amma Part1 

Pada aplikasi juz amma part 1 terdapat sembilan surat 

yaitu surat An-Naba, surat An-Nazi’at, surat ‘Abasa, 

surat At- Takwir, surat Al-Infithar, surat Al- 

Muthaffifin, surat Al-Insyiqaq, suratAl- Buruj, dan 

suratAt- Thariq. 

a.Halaman Intro 

Halaman intro adalah halaman pengguna pertama 

kali menjalankan aplikasi ini. Pada halaman ini 

terdapat tombol mulai yang jika di klik maka akan 

masuk ke halaman menu utama dan tombol keluar yang 

jika diklik maka aplikasi akan terhenti.  

 
          Gambar 2. Tampilan Halaman Intro Part 1 

b. Menu Utama 

Menu utama terdiri dua pilihan tombol yaitu tombol 

hafalan juz amma yang menghubungkan ke halaman 

menu surah dan tombol video murrotal. Tampilan 

halaman menu utama pada gambar berikut ini :  

 
Gambar 3. Tampilan Halaman Menu Utama 

c.Menu Surat 

 
  Gambar 4. Tampilan Halaman Menu Surat 

       Dihalaman ini terdapat sembilan tombol surat dan 

di bagian kanan atas terdapat tombol menu. Keterangan 

tombol tersebut yaitu : 

1) Tombol An-Naba 

2) Tombol An-Naziat 

3) Tombol ‘Abasa 

4) Tombol At- Takwir 

5) Tombol Al- Infithar 

6) Tombol Al- Muthaffifin 

7) Tombol Al-Insyiqaq 

8) Tombol Al- Buruj 

9) Tombol At-Thariq 

d. Halaman Murrotal Juz Amma 

Pada halaman ini terdapat video animasi murrotal 

juz amma. Murrrotal adalah membaca al-quran yang 

memfokuskan pada dua hal yaitu pada kebenaran 

bacaan dan lagu al-quran. Berikut merupakan gambar 

tampilan halaman murrotal juz amma : 

 
Gambar 5. Halaman Murrotal Video Part 1 
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2. Aplikasi Hafiz Juz Amma Part2 

 Pada part2 terdiri dari 12 surat yaitu surat Al–A’la, 

surat Al-Ghasyiyah, Surat Al–Fajr, surat Al-Balad, 

surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Adh-Dhuha, surat 

Al-Insyirah, suratAt-Tin, surah Al-Alaq, surat Al-

Qadar, surat Al-Baiyinah. 

a. Halaman Intro 

Tampilan halaman utama yang tampil pertama kali 

adalah halaman intro. Pada halaman ini terdapat tombol 

mulai yang jika di klik maka akan masuk ke halaman 

menu utama dan tombol keluar yang jika diklik maka 

aplikasi akan terhenti.  

b. Halaman Menu Utama 

Menu utama terdiri dua pilihan tombol yaitu tombol 

hafalan juz amma dan tombol murrotal juz amma.  

c.Menu Surat 

      Dihalaman ini terdapat sembilan tombol surat dan 

di bagian kanan atas terdapat tombol menu. Keterangan 

tombol tersebut yaitu : 

1) Tombol Al-A’la 

2) Tombol Al-Ghasyiyah 

Jika tombol tersebut dipilih maka akan masuk 

ke halaman surat Al-Ghasyiyah. 

3) Tombol Al-Fajr 

4) Tombol Al-Balad 

5) Tombol Asy-Syams 

6) Tombol Al-La’il 

7) Tombol Adh-Dhuha 

8) Tombol Al-Insyirah 

9) Tombol AT-Tin 

10) Tombol Al-‘Alaq 

11) Tombol Al-Qadr 

12) Tombol Al-Bayyinah 

 d. Halaman Murrotal Juz Amma 

Pada halaman ini terdapat video animasi murrotal 

juz amma.  

 

3. Aplikasi Hafiz Juz Amma Part 3 

Pada part3 terdiri dari enam belas surat yang 

terdiri dari surat Al–Zalzalah, surat Al–‘Adiyat, surat 

Al–Qariah, surat At–Takasur, surat Al–‘Asr, surat Al–

Humazah, surat Al–Fil, surat Al-Quraisy, surat Al–

Ma’un, surat Al–Kautsar, surat Al–Kafirun, surat An–

Nashr, surat Al–Lahab, surat Al–Ikhlas, surat Al-Falaq, 

dan surat An–Nas. 

a. Halaman Intro 

Halaman intro terdiri dari tombol masuk ke halaman 

menu utama dan tombol keluar yang jika diklik maka 

aplikasi akan terhenti.  

b. Halaman Menu Utama 

Pada halaman menu utama terdapat dua pilihan 

tombol yaitu tombol hafalan juz amma dan tombol 

murrotal juz amma.  

c. Menu Surat 

Dihalaman ini terdapat sembilan tombol surat dan di 

bagian kanan atas terdapat tombol menu. Keterangan 

tombol tersebut yaitu : 

1) Tombol Al-Zalzalah 

2) Tombol Al-‘Adiyat 

3) Tombol Al-Qari’ah 

4) Tombol At-Takatsur 

5) Tombol Al-‘Asr 

6) Tombol Al-Humazah 

7) Tombol Al-Fil 

8) Tombol Al-Quraisy 

9) Tombol Al-Ma’un 

10) Tombol Al-Kautsar 

11) Tombol Al-Kafirun 

12) Tombol An-Nashr 

13) Tombol Al-Lahab 

14) Tombol Al-Ikhlas 

15) Tombol Al-Falaq 

16) Tombol An-Nas 

d. Halaman Murrotal Juz Amma 

Pada halaman ini terdapat video animasi 

murrotal juz amma.  

 

3.2 Hasil Pengumpulan Bahan 

Pengumpulan bahan dilakukan untuk 

mewujudkan desain (rancangan) yang telah dibuat. 

Bahan yang dikumpulkan berupa gambar, animasi, 

suara, musik, dan video yang materi yang akan dibuat. 

Gambar-gambar yang digunakan diperoleh dengan 

mengunduh gambar dari internet dan foto koleksi 

penulis. Animasi diperoleh dari clip art yang telah 

dimiliki penulis dan sebagian dibuat menggunakan 

program macromedia flash. Musik (lagu) diperoleh 

dengan mengunduh dari internet. Video diperoleh 

dengan mengunduh dari internet (youtube). Suara 

diperoleh dengan merekam suara penulis 



JIK, VOL. 8 No. 2, Desember 2017                                                                                                           81 

 

 EVALUASI MULTIMEDIA  …                          ISSN 2089-4384 

menggunakan komputer pribadi (PC). 

 

3.3 Hasil pengembangan produk awal. 

      Hasil pengembangan produk awal berupa 

multimedia pembelajaran interaktif dikembangkan 

berdasarkan desain awal dan dengan bahan-bahan yang 

sudah dikumpulkan. Multimedia pembelajaran 

interaktif dibuat dengan program Adobe Flash 

Professional Pro CS6 

 

3.4 Hasil Validasi Ahli 

Evaluasi media dilakukan berdasarkan penilaian 

Multimedia pembelajaran Interaktif oleh Ahli Media. 

Tabel 2. Skor Penilaian Multimedia Pembelajaran 

Interaktif oleh Ahli Media 

No Indikator Penilaian Skor Kriteria 

1. Keterbacaan teks atau 4 Sangat Baik 

 Tulisan   

2. Kualitas suara 4 Sangat Baik 

3. Kualitas tampilan 2 Cukup Baik 

 gambar   

4. Kualitas tampilan 2 Cukup Baik 

 animasi   

5. Komposisi warna 4 Sangat Bagus 

6. Kejelasan petunjuk 3 Baik 

 penggunaan   

7. Tata letak tiap slide 3 Baik 

8. Kesatuan tiap unsur 3 Baik 

9. Penekanan pesan 4 Sangat Baik 

10. Kemudahan dalam 3 Baik 

 menjalankan program   

 Rata-rata 3,2 Baik 

 

Kegiatan validasi dilakukan 2 tahap sampai media 

dinyatakan layak tanpa revisi. Hasil evaluasi berupa 

skor penilaian komponen sumber belajar seperti yang 

terlihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil 

evaluasi oleh ahli media secara kualitas teknis 

multimedia pembelajaran interaktif memiliki nilai rata-

rata 3,2. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

multimedia pembelajaran interaktif memiliki kualitas 

teknis “baik” dan layak untuk diproduksi dan 

diujicobakan. 

Evaluasi ahli materi terhadap sumber belajar 

pembelajaran interaktif materi menghafal juz amma 

pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas Cendikia. 

Hasil evaluasi ahli materi berupa skor penilaian 

terhadap komponen-komponen sumber belajar yang 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Skor Penilaian Multimedia Pembelajaran 

Interaktif oleh  Ahli Materi 

No Indikator Penilaian Skor Kriteria 

1. 

Kejelasan judul dan 

sasaran 4 Sangat Baik 

 pengguna program   

2. Kemenarikan materi dalam 4 Sangat Baik 

 memotivasi pengguna   

3. Kejelasan petunjuk 4 Sangat Baik 

 
penggunaan kebenaran 
bacaan dan lagu alquran   

4. Tingkat kesulitan kebenaran 3 Baik 

 Bacaan dan lagu alquran   

5. Kejelasan isi materi 4 Sangat Baik 

6. Struktur organisasi/ urutan 4 Sangat Baik 

 isi materi   

7. Kejelasan dan kesesuaian 3 Baik 

 bahasa yang digunakan   

8. Kejelasan informasi pada 4 Sangat Baik 

 ilustrasi gambar   

9. Kejelasan informasi pada 4 Sangat Baik 

 ilustrasi animasi   

10. 
Kesesuaian kebenaran 
bacaan 3 Baik 

 Dan lagu alquran   

 Rata-rata 3,7 Sangat Baik 

       

      Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil evaluasi oleh 

ahli materi secara kualitas materi multimedia 

pembelajaran interaktif yang dibuat oleh penulis 

memiliki nilai rata-rata 3,7. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran 

interaktif memiliki kualitas materi sangat baik. 

 

3.6 Data Uji Satu-Satu 

Uji Coba satu-satu dilakukan peneliti dengan 

melibatkan 3 siswa yang memiliki kemampuan sedang, 

di atas sedang, dan di bawah sedang. Hasil evaluasi 

satu-satu dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4. Skor Penilaian Uji Satu-Satu 

No Indikator Skor Kriteria 

    

1. Kualitas warna 3,33 Sangat Baik 

2. 

Kualitas suara dan 

musik 3,33 Sangat Baik 

3. Kualitas animasi 3,33 Sangat Baik 

4. Kualitas soal latihan 3,33 Sangat Baik 

5. Kejelasan contoh 3,00 Baik 

6. Penggunaan bahasa 3,00 Baik 

 dalam media   

7. Kualitas 3,33 Sangat Baik 

 background/gambar   

 latar belakang   

8. Kejelasan petunjuk 2,67 Baik 

 

    9. 

pengerjaan kebenaran 

bacaan dan lagu 

alquran   

  Kejelasan kebenaran     2,67 Baik 

    

  bacaan dan lagu   

   alquran   

10. Kejelasan petunjuk 2,67 Baik 

 penggunaan media   

11. 

Kemudahan untuk 

keluar 3,33 Sangat Baik 

 dari program   

 Rata-rata 3,09 Baik 

Berdasarkan uji coba terbatas dilihat bahwa 

siswa mengalami kesulitan pada awal menjalankan 

program multimedia pembelajaran interaktif. Hal ini 

terjadi karena siswa belum pernah menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif dalam kegiatan 

belajar. Setelah dijelaskan ketiga siswa dapat 

menggunakan progam tersebut dengan baik. Kesulitan 

juga terjadi karena ada siswa yang benar-benar belum 

memahami tentang konsep pada menghafal juz amma. 

         Tabel 4 menunjukkan hasil uji coba terbatas. Dari 

tabel dapat dilihat bahwa multimedia pembelajaran 

interaktif memiliki nilai rata-rata 3,09. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran 

interaktif memiliki kualitas yang baik dan dapat diuji 

cobakan secara lebih luas. 

 

 

 

3.7 Data Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil dilakukan dengan Uji coba 

lapangan terhadap 5 siswa kelompok A Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Tunas Cendikia. Hasil penilaian 

terhadap multimedia pembelajaran interaktif materi 

pada menghafal juz amma kelompok A dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Pada uji kelompok kecil ini  dilakukan dengan 

bimbingan guru pendamping siswa sehingga siswa 

lebih mudah menjawab setiap pertanyaan yang ada 

pada lembar evaluasi. 

Tabel 5. Skor Penilaian Uji Coba Kelompok Kecil 

No Indikator Skor Kriteria 

1. Kualitas warna 3,20 Baik 

2. 

Kualitas suara dan 

music 3,20 Baik 

3. Kualitas animasi 3,60 Sangat Baik 

4. Kualitas soal latihan 3,20 Baik 

5. Kejelasan contoh 2,80 Baik 

6. Penggunaan bahasa 3,20 Baik 

 dalam media   

7. Kualitas 3,20 Baik 

 background/gambar   

 latar belakang   

8. Kejelasan petunjuk 3,00 Baik 

 

pengerjaan kebenaran 

bacaan dan lagu 

alquran   

9. Kejelasan kebenaran  2,60 Baik 

 

Bacaan dan lagu 

alquran   

10. Kejelasan petunjuk 2,60 Baik 

 penggunaan media   

11. Kemudahan untuk 3,20 Baik 

 Keluar dari program   

 Rata-rata 3,07 Baik 

        

     Tabel 5 memberi gambaran bahwa hasil uji 

kelompok kecil menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran interaktif memiliki nilai rata-rata 3,07. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran interaktif memiliki kualitas yang baik 

sehingga dapat digunakan untuk uji operasional. 
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3.8 Data Uji Coba Lapangan 

     Uji coba lapangan dilakukan dengan kelas penuh 

yang berjumlah 15 anak. Hasil penilaian terhadap 

sumber belajar interaktif materi mengafal juz amma 

untuk anak kelompok A dapat dilihat pada tabel 6. 

Kualitas teknis multimedia pembelajaran interaktif 

dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Skor Penilaian Uji Coba Lapangan 

No Indikator Skor Kriteria 

1. Kualitas warna 3,93 Sangat Baik 

2. Kualitas suara & musik 4,00 Sangat Baik 

3. Kualitas animasi 4,00 Sangat Baik 

4. Kualitas bacaan&lagu 2,93 Baik 

5. Kejelasan contoh 3,07 Baik 

6. Penggunaan bahasa 3,13 Baik 

 dalam media   

7. Kualitas 3,73 Sangat Baik 

 background/gambar   

 latar belakang   

  8. Kejelasan petunjuk 2,67 Baik 

   Kebenaran bacaan & lagu   

  9.   Kejelasan  bacaan &lagu   2,67 Baik 

10. Kejelasan petunjuk 2,67 Baik 

 penggunaan media   

11. Kemudahan untuk keluar 3,40 Sangat Baik 

 dari program   

 Rata-rata 3,29 Sangat Baik 

      

   Tabel 6 memberi gambaran bahwa hasil uji coba 

lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa 

multimedia pembelajaran interaktif memiliki nilai rata-

rata 3,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran interaktif memiliki kualitas yang “sangat 

baik” sehingga dapat diproduksi dan digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

3.9 Produk Akhir 

      Produk pengembangan berupa sumber belajar 

multimedia pembelajaran interaktif materi pada 

menghafal juz amma untuk anak kelompok A Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Tunas Cendikia telah dilakukan 

revisi dan penyempurnaan berdasarkan analisis data uji 

operasional.Variabel-variabel multimedia pembelajaran 

interaktif materi menghafal juz amma untuk anak 

kelompok A Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas 

Cendikia memiliki nilai rata-rata yang sangat baik. 

4. KESIMPULAN 

          Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 

disimpulkan bahwa penggunaan multimedia linier 

dalam pembelajaran menghafal juz amma masih 

memiliki beberapa kelemahan dan belum optimal 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran berbasis digital, 

terutama karena proses pembelajaran dibatasi oleh 

alokasi waktu. Penggunaan multimedia interaktif 

berbasis animasi yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol, memiliki berbagai keunggulan yaitu : dapat 

direspon secara cepat, peserta didik dapat mengontrol 

laju dan kapasitas kecepatan belajarnya sendiri, 

sehingga siswa dapat mengikuti program pembelajaran 

dalam suatu urutan yang koheren dan terkendalikan, 

dengan demikian program yang dirancang dapat 

memberi kesempatan adanya partisipasi dari pengguna 

dalam berbagai bentuk respon, baik berupa 

pengoperasian computer sebagai bagian inti pada 

proses pembelajaran, eksplorasi berbagai proses editing 

dan layouting serta berbagai aktivitas pembelajaran 

mandiri lainnya. 

        Multimedia pembelajaran interaktif yang 

dirancang secara menarik akan dapat membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar siswa, 

membantu siswa meningkatkan pemahaman materi 

pembelajaran serta menumbuhkan kreativitas belajar 

sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Hasil validasi pakar multimedia terhadap 

perangkat multimedia interaktif berbasis animasi dalam 

pembelajaran menghafal juz amma menunjukkan 

bahwa pakar menyepakati perangkat yang dibuat dapat 

digunakan dengan tingkat kesepakatan yang tinggi, 

sehingga perangkat ini dapat diimplementasikan pada 

proses belajar mengajar menghapal, dengan melakukan 

beberapa revisi. 

Dengan adanya multimedia ini dapat membantu 

dan memudahkan siswa dalam menghafal juz amma. 

Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk siswa kelas satu sampai kelas enam 

Sekolah Dasar.  

Dalam multimedia ini diterapkan tiga metode 

hafalan yaitu hafalan ayat per ayat, hafalan satu surah, 

dan hafalan juz amma melalui murrotal video semua 

daftar surah tiap part aplikasi dan dilengkapi audio dan 
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video yang akan membuat para siswa lebih tertarik 

dalam menghafal juz amma. 

5. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi, seperti 

penambahan animasi yang lebih menarik, desain 

tampilan yang lebih baik, dan pemilihan berbagai 

materi yang beragam untuk aplikasi selanjutnya. 

2. Penambahan menu petunjuk dalam penggunaan 

aplikasi sangat membantu siswa dalam menjalankan 

aplikasi. 

3. Pengaturan backsound sangat diharapkan dalam 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 

4. Diharapkan kedepannya mengembangkan tambahan 

fitur permainan seperti game susun ayat atau tebak 

ayat untuk anak-anak serta kualitas audio yang baik 

sangat diharapkan untuk perkembangan aplikasi ini 

selanjutnya. 

5. Password, perbaikan validasi form, backup database 

dan juga restore database. Dan perlu adanya 

penambahan manajemen log file untuk mencegah 

tumbukan data. 
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