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ABSTRAK 

Abdullah Hamdi Batubara. NIM. 5113131001. Pengembangan Media 
Pembelajaran Interaktif Menggunakan Adobe Flash CS6 pada Mata Pelajaran 
Instalasi Motor Listrik pada Kelas XI TIPTL SMK Negeri 1 Stabat. 2015 
 

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran termasuk hal yang 
sangat penting dalam proses pembelajaran, media pembelajaran yang baik sangat 
efektif digunakan dalam proses belajar mengajar. Peneliti mencoba 
mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dapat 
digunakan dalam bentuk CD interaktif, menggunakan beberapa software yang 
terdiri dari Adobe Flash CS6, Camstudio dan Nero. Bertujuan untuk memudahkan 
siswa dalam memahami pelajaran dan juga memudahkan pengajar dalam 
menyampaikan pelajaran. Media pembelajaran pada penelitian ini menggunakan 
model desain ASSURE (Analisys, State Objective, Select Methods, Utilize, 
Require Learner Participation, Evaluate). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Stabat, Jalan K. H. Wahid 
Hasyim Kabupaten Langkat Sumatera Utara, kelas XI pada bulan Juni 2015. 
Variabel penelitian ini adalah Pengembangan Media Pembelajaran Instalasi Motor 
Listrik. Sedangkan sample penelitian ini adalah 20 orang siswa kelas XI Teknik 
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Stabat. Secara umum, 
penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan media 
pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 
jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan Reasearch and 
Development (R&D). Pengertian penelitian dan pengembangan tertuju pada 
proses, penelitian tidak menghasilkan objek, sedangkan pengembangan 
menghasilkan objek yang dapat dilihat dan diraba. 

Dari data yang diperoleh melalui angket yang ada, secara keseluruhan 
responden menilai CD interaktif media pembelajaran menarik, kreatif juga 
terstruktur dan memenuhi indikator kelayakan sebesar 4,78 dari para ahli media 
dan materi dan 4,77 dari para siswa atau dalam kriteria Sangat Baik. Dengan 
demikian pengembangan media pembelajaran sangat baik dilakukan melihat dari 
penilaian para responden dan juga tanggapan positif dan mendukung untuk media 
pembelajaran berbasis CD interaktif ini. Pengembangan media pembelajaran 
multimedia interaktif Instalasi Motor Listrik dapat dilakukan dengan model 
pengembangan ASSURE. Para siswa menyukai pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran instalasi motor listrik. Kelayakan media 
pembelajaran interaktif instalasi motor listrik berdasarkan penilaian diperoleh 
hasil perhitungan rata-rata dari ahli media 4,75 dengan kategori sangat baik, ahli 
materi 4,81 dengan kategori sangat baik, dengan penilaian keseluruhan 4,78 
dengan kategori sangat baik. 
 


