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Telah dilakukan penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif 

materi perpindahan kalor secara konduksi melalui pembelajaran inkuiri. Produk 

dibuat dengan menggunakan macromedia flash 8. Tujuan penelitian 

pengembangan ini adalah menghasilkan media pembelajaran interaktif materi 

perpindahan kalor secara konduksi melalui pembelajaran inkuiri, 

mendeskripsikan: kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan, serta keefektifan 

produk.  

Penelitian pengembangan ini menggunakan 6 tahap penelitian pengembangan, 

yaitu mengungkap potensi dan masalah melalui analisis kebutuhan, 

mengumpulkan informasi, pengembangan produk awal, validasi ahli (ahli desain 

dan ahli materi), revisi produk awal, dan uji coba produk. Uji coba produk 

dilakukan di SMA Negeri 1 Seputih Agung pada 30 orang siswa kelas XI-1.  

Di SMA Negeri 1 Seputih Agung memiliki potensi berupa sumber daya yang 

baik dan fasilitas sekolah yang lengkap, namun masalahnya sumber daya dan 

fasilitas belum dimanfaatkan secara optimal. Sesuai dengan potensi dan masalah 

yang ada, peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran interaktif yang 

berbantuan komputer. Media pembelajaran interaktif ini divalidasi oleh ahli 

desain dan ahli materi.  

Hasil validasi ahli desain memperoleh skor 3,77 (sangat baik) dengan saran 

perbaikan pada tombol, tata letak gambar, dan kesesuaian gambar terhadap materi. 

Hasil validasi ahli materi skor 3,48 (sangat baik) dengan saran perbaikan 

kesesuaian fenomena pada materi, memilih referensi yang terbaru, dan penjelasan 

materi. Hasil dari penelitian dan pengembangan produk media yang 

dikembangkan memiliki predikat kemenarikan sangat menarik karena berisi 

animasi, simulasi, gambar, dan soal interaktif dengan skor kemenarikan 3,33. 

Kemudahan media pembelajaran interaktif yang dikembangkan memperoleh 

predikat sangat mudah karena terdapat tombol/menu yang mudah digunakan serta 

mudah dibawa atau dipakai dimana saja dengan skor kemudahan yaitu 3,36. 



Kemanfaatan media pembelajaran interaktif yang dikembangkan memperoleh 

predikat bermanfaat karena dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

sehingga mempermudah proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan skor 

kemudahan media yaitu 3,18. Keefektifan produk dilihat dari hasil uji pemahaman 

materi melalui posttest dan mendapatkan hasil 80% dari jumlah siswa tuntas 

KKM.  

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan layak dan efektif sebagai suatu media pembelajaran 

pada kurikulum 2013 melalui pembelajaran inkuiri. 
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