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MOTTO 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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RINGKASAN 

 

Laporan Proyek Akhir ini dengan judul Media Pembelajaran Pesawat 
Sederhana Untuk Sekolah Dasar disusun berdasarkan penelitian dan analisa yang 
dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai 20 Agustus 2015. 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah terbentuknya sebuah aplikasi media 
pembelajaran  yang dapat mempermudah dalam proses belajar mengajar di SDN 
Tanjung I Nguter. 

Langkah yang digunakan untuuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah 
dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, kajian pustaka, browsing di 
internet dan penelitian secara langsung di SDNTanjung I Nguter. Program yang 
digunakan untuk membuat media pembelajaran ini adalah program Adobe Flash 
CS3, Adobe photosop CS4 dan Corel Drow X5 untuk mendesain dan membuat 
komponen-komponen yang akan disusun di adobe flash. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di SDN Tanjung I 
Nguter dengan melakukan kuesioner kepada guru IPA dan 10 siswa maka Hasil 
Proyek Akhir ini dengan judul media pembelajaran Pesawat Sederhana Untuk 
Sekolah Dasar sudah baik dan layak digunakan.    
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SUMMARY 

 

This Final Project Report titled instructional Media Simpel Plan For 
Primary School  in stacking based on research and analysis carried out on 
November 24 until August 20, 2015. 

The purpose of this final project is the formation of a learning media 
application that can simplify the learning process in SDN Tanjung I Nguter. 

Steps used to complete the final task is to collect information through 
interviews, literature review, browsing the internet and research directly in SDN 
Tanjung I Nguter. The program used to create this learning media is a program 
Adobe Flash CS3, and Adobe photosop CS4 Corel Drow X5  to design and make 
components that will be compiled in Adobe Flash. 

Based on the results of the testing that has been done in SDN Tanjung I 
Nguter by conducting questionnaires to science teachers and 10 students, the 
results of this This Final Project Report titled instructional Media Simpel Plan For 
Primary School  is good and fit for use. 
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4.7 Implementasi Media Pembelajaran 

4.7.1 Tampilan Menu Opening 

Opening maksudnya adalah tampilan  dimana saat kita mulai 

masuk ke dalam aplikasi. Dalam menu opening terdapat tulisan 

media pembelajaran dan terdapat animasi orang berbicara. Terdapat 

Pada menu opening juga terdapat satu buah tombol yaitu mulai  

Tombol mulai berfungsi untuk menuju ke menu utama yaitu 

menu yang berisi materi-materi. Berikut tampilan desain menu 

opening: 

              

                 Gambar 4.26.   Tampilan Menu Opening 

 

4.7.2 Tampilan Menu Utama 

Pada menu ini terdapat banyak tombol maka dari itu disebut 

dengan menu utama. Menu ini berisi tentang materi-materi yang 

akan dibahas di media pembelajaran pesawat sederhana. Menu 
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utama berisi tombol-tombol diantaranya yaitu tombol Tujuan 

pembelajaran, materi, latihan soal, bantuan pengunaan aplikasi, 

keluar . 

Pada tombol Tujuan pembelajaran jika ditekan maka akan 

menuju form kurikulum. Pada tombol materi jika ditekan kan 

menuju ke menu pengertian pesawat sederhana dan materi. Tombol 

latihan soal jika ditekan akan menuju ke menu latihan soal. 

Tombol profil jika ditekan akan menuju menu profil.  

Terdapat juga Tombol keluar untuk keluar dari aplikasi 

media pembelajaran pesawat sederhana. Berikut tampilan desain 

menu utama: 

 

Gambar 4.27.   Tampilan Menu Utama 

4.7.3 Tampilan Menu Tujuan pembelajaran 1 

Pada menu tampilan tujuan pembelajaran  ini terdapat logo 

SDN  yang menunjukanmedia pembeljaran ini untuk siswa sd, dan 
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juga terdapat kata-kata pembuka untuk media pembelajaran ini 

,serta menjelaskan tentang kurikulum yang di ambil.  

Pada tampilan menu tujuan pembelajaran terdapat juga 

tombol menu utama, tombol lanjut, kembali dan keluar, tombol 

menu utama untuk kembali ke menu utama ,tombol lanjut berfungsi 

untuk lanjut ke menu selanjutnya, dan tombol kembali untuk 

kembali ke menu sebelumnya, sedangkan tombol  keluar berfungsi 

untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran . Berikut adalah 

layout form menu tujuan pembelajaran 1: 

 

    Gambar 4.28.    Tampilan Menu kata pengantar 

 

4.7.4 Tampilan Menu Tujuan pembelajaran 2 

Pada menu tujuan pembelajaran hanya terdapat mengenai 

tujuan pembelajaran, pada tampilan ini juga ada animasi emoticon 

berbicara dibagian kanan bawah  yang menambah kesan dari suara 

yang akan dimasukan dimedia pembelajaran ini.  
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Gambar 4.29.  Tampilan Menu Tujuan pembelajaran 2 

 

 Pada tampilan menu tujuan pembelajaran terdapat juga 

tombol menu utama, tombol lanjut, kembali dan keluar, tombol 

menu utama untuk kembali ke menu utama ,tombol lanjut berfungsi 

untuk lanjut ke menu selanjutnya, dan tombol kembali untuk 

kembali ke menu sebelumnya, sedangkan tombol  keluar berfungsi 

untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran .  

 

4.7.5 Tampilan Menu Tujuan Pembelajaran 3 

 Pada menu tujuan pembelajaran ke 3 hanya terdapat 

mengenai peta konsep pembuatan media pembelajaran ini, pada 

tampilan ini juga ada animasi emoticon berbicara dibagian kanan 

bawah  yang menambah kesan dari suara yang akan dimasukan 

 
 



91 
 

dimedia pembelajaran ini dan ada contoh gambar-gambar 

mengenai beberapa macam pesawat sederhana.  

 

Gambar 4.30.  Tampilan Menu Tujuan Pembelajaran 3 

  Pada tampilan menu tujuan pembelajaran ke 3 terdapat juga 

tombol menu utama, tombol lanjut, kembali dan keluar, tombol 

menu utama untuk kembali ke menu utama ,tombol lanjut 

berfungsi untuk lanjut ke menu selanjutnya, dan tombol kembali 

untuk kembali ke menu sebelumnya, sedangkan tombol  keluar 

berfungsi untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran . 

 

4.7.6 Tampilan Menu Materi 

Tampilan menu ini berisi pengertian secara umum tentang 

pesawat sederhana dan di sini juga terdapat 4 buah tombol yaitu 

Katrol, bidang miring, tuas, dan roda berporos. Jika ditekan maka 

akan menampilkan form yang ditekan yakni form katrol, bidang 
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miring, tuas, dan roda berporos, dan juga terdapat animasi berbicara 

seperti pada form sebelumnya. 

 

Gambar 4.31.   Tampilan Menu Materi 

 

Pada tampilan menu materi terdapat animasi contoh pesawat 

sederhana dan animasi orang berbicara, terdapat juga tombol menu 

dan tombol keluar, tombol menu berfungsi untuk kembali ke menu 

utama, tombol keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi media 

pembelajaran.  

 

4.7.7 Tampilan Menu Tuas 

Tampilan menu ini berisi pengertian secara umum tentang 

tuas, dan mulai mengenalkan macam – macam  tuas, di sini juga 

terdapat animasi berbicara seperti pada form sebelumnya yang 

terdapat di bagian bawah serta animasi contoh-contoh tuas  .. 
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Pada tampilan menu tuas  ini terdapat juga tombol tuas, 

katrol, bidang miring, roda berporos , tombol tuas golongan 

pertama ,kedua dan ketiga ,keluar dan menu tombol menu 

berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar 

berfungsi untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol 

katrol berfungsi untuk ke form katrol, tombol bidang miring  

berfungsi untuk ke form bidang miring, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos. Berikut tampilan layout 

form menu tuas: 

 

       Gambar 4.32.  Tampilan Tuas Materi 

 

4.7.8 Tampilan Tuas golongan pertama 

Tampilan menu ini berisi pengertian secara umum tentang 

tuas golongan 1, di sini juga terdapat animasi berbicara seperti pada 

 
 



94 
 

form sebelumnya yang terdapat di bagian bawah serta animasi 

contoh-contoh tuas golongan pertama  .. 

Pada tampilan menu tuas golongan 1 ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos , tombol tuas golongan 

pertama ,kedua dan ketiga ,keluar dan menu tombol menu 

berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar 

berfungsi untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol 

katrol berfungsi untuk ke form katrol, tombol bidang miring  

berfungsi untuk ke form bidang miring, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos. Berikut tampilan layout 

form menu tuas: 

 

Gambar 4.33.  Tampilan Menu Tuas golongan 1 

4.7.9 Tampilan Tuas Golongan ke 2 

Tampilan menu ini berisi pengertian secara umum tentang 

tuas golongan ke  2, di sini juga terdapat animasi berbicara seperti 
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pada form sebelumnya yang terdapat di bagian bawah serta animasi 

contoh-contoh tuas golongan 2  . 

 

Gambar 4.34. Tampilan Menu Tuas golongan 2 

 

Pada tampilan menu tuas golongan 2 ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos , tombol tuas golongan 

pertama ,kedua dan ketiga ,keluar dan menu tombol menu 

berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar 

berfungsi untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol 

katrol berfungsi untuk ke form katrol, tombol bidang miring  

berfungsi untuk ke form bidang miring, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos.  

 

4.7.10 Tampilan menu Tuas Golongan 3 

Tampilan menu ini berisi pengertian secara umum tentang 

tuas golongan 3, di sini juga terdapat animasi berbicara seperti pada 
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form sebelumnya yang terdapat di bagian bawah serta animasi 

contoh-contoh tuas  golongan ke 3.. 

Pada tampilan menu tuas golongan 3  ini terdapat juga 

tombol tuas, katrol, bidang miring, roda berporos , tombol tuas 

golongan pertama ,kedua dan ketiga ,keluar dan menu tombol 

menu berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi , tombol 

keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi media pembelajaran , 

tombol katrol berfungsi untuk ke form katrol, tombol bidang miring  

berfungsi untuk ke form bidang miring, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos.  

 

Gambar 4.35.  Tampilan Menu Tuas golongan 3 

 

4.7.11 Tampilan Bidang miring 

Pada tampilan menu bidang miring ini menampilkan isi dari 

pengertian bidang miring secara umum, selain itu juga terdapat 
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animasi berbicara dibagian bawah dan animasi bidang miring di 

bagian tengah form menu bidang miring. 

 

Gambar 4.36. Tampilan Menu Bidang miring 

 

Pada tampilan menu bidang miring  ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos , lanjut,keluar dan menu 

tombol menu berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi , 

tombol keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi media 

pembelajaran , tombol katrol berfungsi untuk ke form katrol, 

tombol tuas  berfungsi untuk ke form tuas, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos, dan tombol lanjut untuk ke 

form contoh bidang miring.  

 

4.7.12 Tampilan Menu Contoh bidang miring 

 Pada tampilan menu contoh bidang miring ini menampilkan 

contoh bidang miring, selain itu juga terdapat animasi berbicara 
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dibagian bawah dan animasi bidang miring di bagian tengah form 

menu bidang miring serta gambar-gambar dari beberapa contoh 

bidang miring. 

 

Gambar 4.37.  Tampilan Menu Contoh bidang miring 

 

Pada tampilan menu contoh bidang miring  ini terdapat juga 

tombol tuas, katrol, bidang miring, roda berporos , kembali,keluar 

dan menu tombol menu berfungsi untuk kembali ke menu utama 

aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi media 

pembelajaran , tombol katrol berfungsi untuk ke form katrol, 

tombol tuas  berfungsi untuk ke form tuas, tombol roda berporos 

berfungsi untuk ke form roda berporos, dan tombol kembali untuk 

ke form sebelumnya.  
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4.7.13 Tampilan Menu Katrol 

Pada tampilan menu katrol ini menampilkan isi dari 

pengertian katrol secara umum, selain itu juga terdapat animasi 

berbicara dibagian bawah dan animasi katol di bagian tengah form 

menu katrol. 

 

              Gambar 4.38.     Tampilan Menu Katrol 

 

Pada tampilan menu katrol  ini terdapat juga tombol tuas, 

katrol, bidang miring, roda berporos, tombol katrol tetap, bebas, 

majemuk, keluar dan menu tombol menu berfungsi untuk kembali 

ke menu utama aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk keluar dari 

aplikasi media pembelajaran , tombol katrol berfungsi untuk ke 

form katrol, tombol bidang miring  berfungsi untuk ke form bidang 

miring, tombol roda berporos berfungsi untuk ke form roda 

berporos.  
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4.7.14 Tampilan Menu Katrol tetap 

Pada tampilan menu katrol tetap ini menampilkan isi dari 

pengertian katrol tetap, selain itu juga terdapat animasi berbicara 

dibagian bawah dan animasi katol di bagian tengah form menu 

katrol tetap. 

Pada tampilan menu katrol tetap ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, tombol katrol tetap, 

bebas, majemuk, keluar dan menu tombol menu berfungsi untuk 

kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol katrol berfungsi 

untuk ke form katrol, tombol bidang miring  berfungsi untuk ke 

form bidang miring, tombol roda berporos berfungsi untuk ke form 

roda berporos. Berikut tampilan menu katrol tetap: 

 

 

Gambar 4.39. Tampilan Menu Katrol tetap 
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4.7.15 Tampilan Menu Katrol Bebas 

Pada tampilan menu katrol bebas ini menampilkan isi dari 

pengertian katrol bebas, selain itu juga terdapat animasi berbicara 

dibagian bawah dan animasi katol di bagian tengah form menu 

katrol tetap. 

Pada tampilan menu katrol bebas ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, tombol katrol tetap, 

bebas, majemuk, keluar dan menu tombol menu berfungsi untuk 

kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol katrol berfungsi 

untuk ke form katrol, tombol bidang miring  berfungsi untuk ke 

form bidang miring, tombol roda berporos berfungsi untuk ke form 

roda berporos. Berikut tampilan menu katrol bebas: 

 

Gambar 4.40.  Tampilan Menu Katrol bebas 
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4.7.16 Tampilan Menu Katrol Majemuk 

Pada tampilan menu katrol majemuk ini menampilkan isi dari 

pengertian katrol majemuk, selain itu juga terdapat animasi 

berbicara dibagian bawah dan animasi katol di bagian tengah form 

menu katrol majemuk. 

Pada tampilan menu katrol majemuk ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, tombol katrol tetap, 

bebas, majemuk, keluar dan menu tombol menu berfungsi untuk 

kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol katrol berfungsi 

untuk ke form katrol, tombol bidang miring  berfungsi untuk ke 

form bidang miring, tombol roda berporos berfungsi untuk ke form 

roda berporos. Berikut tampilan menu katrol majemuk: 

 

 

Gambar 4.41. Tampilan Menu Katrol majemuk 
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4.7.17 Tampilan Menu Roda berporos 

Pada tampilan menu roda berporos ini menampilkan isi dari 

pengertian roda berporos, selain itu juga terdapat animasi berbicara 

dibagian bawah dan animasi roda berporos di bagian tengah form 

menu roda berporos. 

Pada tampilan menu roda berporos ini terdapat juga tombol 

tuas, katrol, bidang miring, roda berporos, tombol katrol tetap, 

bebas, majemuk, keluar dan menu tombol menu berfungsi untuk 

kembali ke menu utama aplikasi , tombol keluar berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi media pembelajaran , tombol katrol berfungsi 

untuk ke form katrol, tombol bidang miring  berfungsi untuk ke 

form bidang miring, tombol tuas berfungsi untuk ke form tuas. 

Berikut tampilan menu roda berporos: 

 

 

Gambar 4.42. Tampilan Menu Roda berporos 
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4.7.18 Tampilan Menu Cara Pengunaan Aplikasi 

Menu cara pengunaan aplikasi ini sebagai panduan pengunaan 

aplikasi media pembelajaran pesawat sederhana untuk mepermudah 

pengunaanya. 

  

Gambar 4.43.  Tampilan Menu bantuan aplikasi 

 Pada tampilan menu cara pengunaan aplikasi ini adanya gambar-

gambar icon gambar dan penjekasanya, terdapat juga tombol menu, 

tombol menu berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi . 

 

4.7.19 Tampilan Menu Latihan soal 

Pada menu latihan soal ini terdapat soal-soal yang bahannya di 

ambil dari materi yang ada di dalam media pembelajaran ini, soal yang 

terdapat dalam form ini 10 soal pilihan ganda yang akan di tampilkan 10 

soal,  
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. Berikut adalah tampilan menu latihan soal: 

 

Gambar 4.44. Tampilan Menu Latihan soal 

4.7.20 Tampilan Menu profil  

Pada menu profil hanya terdapat sejarah SDN tanjung 1 dan 

beberapa foto SDN Tanjung 1  

Pada tampilan menu profil terdapat juga tombol menu,tombol 

menu berfungsi untuk kembali ke menu utama,. Berikut adalah tampilan 

menu profil: 

 

Gambar 4.45.  Tampilan Menu profil 
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4.7.21 Uji Coba Program 

Penguji berfungsi untuk melihat sejauh mana aplikasi 

berjalan.Dalam pengujian ini penulis mengunakan teknik koesioner. 

Dengan teknik ini akan dilakukan evaluasi aplikasi sebelum dan sesudah 

uji coba aplikasi pada responden. 

Sebelum dan sesudah dilakukan penguji ini, responden dilihat 

dalam pengujian ini, diminta untuk mengisi koisiner untuk melihat 

perbandingan maka tahap pengujian selanjutnya adalah pengisian 

koesioner. Responden yang dilibatkan dalam pengujian ini adalah 10 siswa 

wali kelas, kepala sekolah dan guru IPA di SDN Tanjung 1 Nguter 

sukoharjo, yaitu skal yang menentukan beberapa kategori yamg digunakan 

penulis yaitu, kurang baik ( 0 – 25% 0, cukup baik(26%-50%), baik (51%-

75%) dan sangat baikl (76%-100%). Responden diminta untuk mengisi 

koesioner untuk menilai aplikasi media pembelajaran pesawat sederhana 

pada SDN Tanjung 1 Nguter. 

 

4.7.22 Hasil Pengujian 

Tabel 4.2. Tabel kuesioner pengujian 

Petunjuk : berilah tanda centang di bawah 
kata SB, B, CB, atau KB 
Keterangan : SB= sangat baik, B= baik, CB 
= cukup baik, KB = kurang baik 

SB B CB KB 

1. Aspek desain     

a) Tampilan menarik     

b) Tampilan warna dan 
background sesuai 
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2. Aspek fungsionalitas     

a) Cara penyampaian isi materi     

b) Animasi berjalan dengan baik     

3. Aspek Tujuan     

a) 
interaktif 

Materi yang disampaikan 
bersifat 

    

b) Aplikasi ini membantu anda 
dalam memahami materi 
pesawat sederhana 

    

 

 pembelajaran yang di isi 

leh 10 siswa, dimana terdapat parameter: SB, B, CB, dan KB. 

 

Tabel 4.3. Hasil penilaian Aspek Desain 

SB B CB KB 

Penilaian koesioner uji coba apliasi media 

o

4.7.23 Aspek desain 

Pertanyaan 

a) Tampilan men 0 arik 3 7 0 

b) Tam
back

pilan warna dan 
ground 

4 6 0 0 

Total 7 13 3 0 

 

 Dari tabel diatas dilihat bahwa SB, B, CB, dan KB. maka dapat 

diperhitungkan presentase sebagai berikut 

1. Presentase pertanyaan yang dinilai SB = 7/20*100%=35% 

2. Presentase pertanyaan yang dinilai B    =  13/20*100%=65% 

3. Presentase pertanyaan yang dinilai CB = 0/20*100%=0% 

4. Presentase pertanyaan yang dinilai KB = 0/20*100%=0% 
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Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa presentase pertanyaan 

aik. 

 

4.7.24 

Tabel 4.4. Hasil penilaian aspek fungsionalitas 

SB B CB KB 

dapat disimpulkan bahwa pada aspek tujuan dapat dinilai b

Aspek Fungsionalitas 

Pertanyaan 

a. Cara 
materi 

0 penyampaian isi 2 7 1 

b. Animasi berjalan dengan 
baik 

1 7 2 0 

Total 3 14 3 0 

 

tabel diatas dilihat bahwa SB, B, CB, dan KB. maka dapat 

itungkan presentase sebagai berikut 

5. Presentase pertanyaan yang dinilai SB = 3/20*100%=15% 

6. 

B = 3/20*100%=15% 

yaan 

 

 

 

4.7.25 Aspek Tujuan 

Tabel 4.5. Hasil penilaian Aspek Desain 

 Dari 

diperh

Presentase pertanyaan yang dinilai B    =  14/20*100%=70% 

7. Presentase pertanyaan yang dinilai C

8. Presentase pertanyaan yang dinilai KB = 0/20*100%=0% 

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa presentase pertan

dapat disimpulkan bahwa pada aspek tujuan dapat dinilai baik. 
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Pertanyaan SB B CB KB 

a) Materiyang 
isampaikan bersifat 

interaktif 

1 5 4 0 
d

b) Aplikasi ini membantu 
dalam 

derhana 

2 7 1 0 
anda 
memahami materi 
pesawat se

Total 3 12 5 0 

 

Dari tabel diatas dilihat bahwa SB, B, CB, dan KB. maka dapat 

diperhitungkan presentase sebagai berikut 

9. Presentase pertanyaan yang dinilai SB = 3/20*100%=15% 

10.

B = 5/20*100%=25% 

yaan 

ik. 

4.7.26 

Petunj

kata SB, B, CB, atau KB 

B 

 

 Presentase pertanyaan yang dinilai B    =  12/20*100%=60% 

11. Presentase pertanyaan yang dinilai C

12. Presentase pertanyaan yang dinilai KB = 0/20*100%=0% 

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa presentase pertan

dapat disimpulkan bahwa pada aspek tujuan dapat dinilai ba

 

Penilaian Guru Kelas V SDN Tanjung 1 Nguter 

uk : berilah tanda centang di bawah SB B CB K

Keterangan : SB= sangat baik, B= baik, CB 

= cukup baik, KB = kurang baik 

1) Aspek desain     
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c) Tampilan menarik     

d) Tampilan warna dan 

background sesuai 

    

2) Aspek fungsionalitas     

c) Cara penyampaian isi materi     

d) Animasi berjalan dengan baik     

3) Aspek Tujuan     

c) Materi yang disampaikan 

bersifat interaktif 

    

d) Aplikasi ini membantu anda 

memahami materi 

    

dalam 

pesawat sederhana 

 

   at dili t pad ketera gan 

diatas m emenuhi kriteria dimana 

setiap aspek m n, dan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Aspek desain : desain yang telah dibangun pada aplikasi media 

pembelajaran ini telah cocok digunakan untuk banyak orang. 

Berdasarkan hasil dari tiap-tiap aspek da

aka bisa disimpulkan aplikasi ini telah m

endapatkan penilaiaa

p ha a n

2. Aspek fungsionalitas : setiap isi dari aplikasi sudah sesuai dengan 

fungsinya. 
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ederhana 

ada kerusakan. Aplikasi akan dibuat autoplay untuk menjalankan secara 

otomatis saat CD dimasukkan ke dalam perangkat komputer atau laptop. 

oplay dimulai dengan membuat nama “autorun.inf” 

kemud

 

3. Asoek Tujuan : responden menyatakan bahwa aplikasi ini sudah sesuai 

untuk di jadikan alat bantu media pembelajaran pesawat s

pada SDN Tanjung 1 Nguter. 

 

4.8 Pendistribusian 

Distribusi program media pembelajaran dilakukan apabila aplikasi 

sudah siap digunakan setelah tahap pengujian selesai dilakukan dan tidak 

Pembuatan aut

ian buka file tersebut dengan notepad kemudian tambahkan dengan 

tulisan [autorun], OPEN = opening.exe selanjutnya simpan file tersebut 

dan burn di root directory CD. Aplikasi ini akan didokumentasikan dalam 

penyimpanan berupa DVD dengan cara diburning menggunakan software 

Nero7. Selanjutnya diserahkan ke SDN Tanjung I Nguter. 


