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Abstrak: Fokus penelitian pengembangan ini berkenaan dengan
pengembangan bahan ajar teks karya ilmiah dengan Macromedia Flash
dengan rincian sebagai berikut: (1) analisis kebutuhan; (2) proses
pengembangan bahan ajar; dan (3) ketepatan bahan ajar. Penelitian ini
adalah penelitian pengembangan. Berdasarkan hasil uji ketepatan,
bahan ajar teks karya ilmiah dengan Macromedia Flash untuk peserta
didik kelas XI di SMKN 8 Malang ini layak untuk menjadi bahan ajar.
Nilai rata-rata yang diperoleh 88 % dari ahli media, 83% dari ahli
materi, 80% dari ahli bahasa, 95% dari praktisi, 94% dari peserta didik
kelompok kecil, dan 86% dari peserta didik kelompok besar. Kesan
yang diberikan oleh praktisi dan peserta didik, yaitu bahan ajar ini
menarik, membuat proses pembelajaran jadi menyenangkan,dan mudah
dipahami .
Kata kunci: pengembangan, bahan ajar, teks karya ilmiah, macromedia
flash
PENDAHULUAN
Madjid (2011:173) menyatakan
bahwa bahan ajar membantu guru
melaksanakan
kegiatan
belajar
mengajar. Bahan ajar dapat membantu
peserta didik mempelajari kompetensi
secara runtut dan sistematis sehingga
pada akhirnya peserta didik dapat
menguasai semua kompetensi secara
utuh dan terpadu. Bahan ajar diperlukan
guru untuk perencanaan dan penelaahan
implementasi pembelajaran. Selama ini,
peserta didik SMKN 8 Malang belajar
bahasa Indonesia dengan menggunakan
bahan ajar berupa buku teks “ Mahir
Berbahasa
Indonesia”
terbitan
Kemendikbud. Materi-materi yang
tersaji tidak mengakomodasi gaya
belajar
peserta
didik
sehingga
berpengaruh terhadap kualitas hasil
belajar. Muatan informasi yang tersaji
dalam teks juga belum mengakomodasi
kebutuhan vokasi sehingga peserta didik
menganggap Bahasa Indonesia tidak
relevan dengan mereka. Berdasarkan

angket yang disebarkan kepada 29 guru
Bahasa Indonesia se-Kota Malang
terdapat 21 guru menyatakan bahwa
materi karya ilmiah merupakan materi
yang paling sulit diajarkan dan dikuasai
peserta didik. Penelitian pengembangan
materi karya ilmiah yang akan disajikan
adalah materi pengetahuan tentang teks
karya ilmiah KD 3.14. Mengidentifikasi
informasi, tujuan dan esensi sebuah
karya ilmiah yang dibaca dan KD 3.15
Menganalisis
sistematika
dan
kebahasaan karya ilmiah. Pengetahuan
tentang karya ilmiah difokuskan pada
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
dan Tugas Akhir (TA). Salah satu
perangkat pembuat bahan ajar digital
interaktif adalah perangkat aplikasi
software Macromedia Flash. Kelebihan
Flash adalah dapat menganimasikan
gambar
dengan
baik,
mampu
memproses keluar gambar dan suara
yang dinamis, mampu mendesain untuk
berbagai
media,
dan
dapat
menambahkan suara deskripsi dari suatu
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animasi (Suciadi dalam Sasmita 2017
:92).
Berdasarkan latar belakang yang
dikemukakan di atas, maka fokus
penelitian pengembangan ini berkenaan
dengan pengembangan bahan ajar teks
karya ilmiah dengan Macromedia
Flash. Fokus penelitian ini dirinci
menjadi sebagai berikut: (1) analisis
kebutuhan siswa sebagai landasan
pengembangan bahan ajar; (2) proses
pengembangan bahan ajar dengan
Macromedia Flash; dan (3) ketepatan
bahan
ajar
yang
menggunakan
Macromedia Flash.
Produk yang diharapkan dari
hasil pengembangan ini adalah bahan
ajar teks karya ilmiah untuk peserta
didik kelas XI di SMKN 8 Malang yang
memenuhi aspek (1) kelayakan media
bahan ajar; (2) kelayakan materi bahan
ajar; (3) kelayakan bahasa bahan ajar;
serta (4) kelayakan bahan ajar bagi
pengguna (guru dan peserta didik).
Bahan ajar interaktif teks karya
ilmiah berbasis Macromedia Flash
dimasukkan dalam Flash Disk dan
dioperasikan dengan menggunakan
perangkat komputer atau laptop. Selain
menggunakan komputer, bahan ajar ini
juga
dapat
ditampilkan
dengan
menggunakan LCD (Liquid Crystal
Display). Bahan ajar berbasis digital ini
dirancang sesuai dengan kompetensi
dasar yang ditetapkan di sekolah untuk
SMK kelas XI materi karya ilmiah.
Bahan ajar teks karya ilmiah
dengan aplikasi Macromedia Flash
untuk peserta didik kelas XI di SMKN 8
Malang ini sangat penting bagi (1) guru,
(2) peserta didik, (3) sekolah , dan (4)
pengembang.
a)
b)
METODE
Penelitian ini adalah penelitian
pengembangan
(Research
and
Development). Penelitian ini bertujuan

untuk mendapatkan produk tertentu dan
menguji ketepatan produk.
c)

Prosedur Pengembangan
Langkah-langkah
yang
digunakan diadaptasi dari model
penelitian dan pengembangan yang
dikembangkan oleh Sukmadinata (2009:
184) dan dimodifikasi oleh peneliti,
yang terdiri atas (1) studi pendahuluan,
(2) pengembangan model, dan (3) uji
model. Studi pendahuluan terdiri atas
tiga langkah, yaitu (1) survei lapangan,
(2), studi kepustakaan, dan (3)
penyusunan produk awal atau draf
model.
Survei lapangan peneliti lakukan
dalam empat tahap, yaitu (1)
menyebarkan angket kepada 29 guru
Bahasa Indonenesia se-Kota Malang;
(2) menyebarkan angket kepada guru
Bahasa Indonesia dan guru RPL di
SMKN 8 Malang; (3) menyebarkan
angket kepada peserta didik kelas XI
yang baru melaksanakan PKL dan kelas
XII yang baru menyelesaikan TA
sebanyak 11 angket; (4) menyebarkan
angket kepada peserta didik kelas XI
sebanyak 34 angket.
Studi kepustakaan dilakukan
melalui kegiatan mengkaji karakteristik
kurikulum
SMK
yang
berlaku,
mengkaji karakteristik mata pelajaran
Bahasa Indonesia di SMK, mengkaji
teori dan konsep materi teks karya
ilmiah yang akan dikembangkan
menjadi bahan ajar, serta mengkaji
karakteristik bahan ajar yang ideal.
Tahap menyusun draf awal dan
mereviuw
draf.
Peneliti
mulai
menetapkan
desain
bahan
ajar,
mengumpulkan referansi yang berkaitan
dengan materi, dan bentuk evaluasi
yang digunakan. Selanjutnya dibuat
diagram alur pengembangan dan
dituangkan dalam naskah bahan ajar.
Draf bahan ajar yang telah disusun
selanjutnya direviu oleh guru bahasa
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Indonesia SMKN 8 Malang, dosen
pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2
Pascasarjana
Pendidikan
Bahasa
Indonesia Universitas Islam Malang.
Draf bahan ajar yang sudah jadi
dikembangkan dengan menggunakan
aplikasi Macromedia Flash sehingga
menghasilkan bahan ajar interaktif
materi teks karya ilmiah kelas XI
SMKN 8 Malang dengan Macromedia
Flash.
Pengembangan bahan ajar ini
disempurnakan melalui uji coba produk
secara perorangan dan uji coba terbatas.
uji coba perorangan dilakukan oleh ahli
media, ahli materi, ahli bahasa, praktisi.
Uji coba terbatas dilakukan oleh enam
orang peserta didik.
Produk bahan ajar diujicobakan
secara lebih luas kepada 34 peserta
didik kelas X RPL A SMKN 8 Malang.
Setelah diketahui bahwa bahan ajar ini
dinyatakan layak, penyebaran bahan
ajar dapat dilakukan melalui web
sekolah dan MGMP guru Bahasa
Indonesia se-Kota Malang. Desiminasi
akan dilakukan setelah masuk tahun
ajaran baru.
Subjek Uji Coba
Subjek
uji
coba
dalam
pengembangan bahan ajar ini adalah
ahli media, ahli materi, ahli bahasa,
parktisi (guru bahasa Indonesia dan
guru produktif RPL), serta peserta didik
kelas X SMKN 8 Malang jurusan RPL.
Jenis Data
Jenis
data
yang
diperolehdalampenelitianpengembangan
iniadalah data kuantitatifdan data
kualitatif.Data
kuantitatifdiperolehdarihasilujicobakepa
daahli media, ahlimateri, ahlibahasa,
ujicobapraktisi/guru,
danujicobapesertadidik.Data kualitatif
diperoleh peneliti dari data berupa
saran, kritik, dan masukan yang

diberikan oleh para ahli, praktisi, dan
peserta didik.
Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data
pada penelitian ini dibedakan menjadi
dua
jenis,
yakni
instrumen
prapengembangan
dan
pascapengembangan.
Instrumen
prapengembangan berupa kuisioner
untuk mengungkap fakta tentang
permasalahan materi bahasa Indonesia
yang paling sulit dipelajari, penyebab
permasalahan, solusi yang diharapkan.
Instrumen pasca pengembangan berupa
angket uji coba ahli media, angket uji
coba ahli materi, angket uji coba ahli
bahasa, angket uji coba ahli praktisi,
angket uji coba terbatas, dan angket uji
coba kelompok besar.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
disesuaikan dengan jenis data yang
dikumpulkan. Dalam hal ini data yang
diperoleh berupa data kualitatif yang
berupa komentar ahli media, ahli materi,
ahli bahasa, praktisi/guru, dan peserta
didik yang diperoleh melalui catatan
pada lembar kuisioner. Teknik analisis
data deskriptif dengan persentase
digunakan untuk mempersentase hasil
pengumpulan data penilaian. Data-data
tersebut dikelompokkan kemudian
dianalisis dan disimpulkan (Arikunto,
2013:
282-285).
Rumus
untuk
mengolah data hasil validasi dan uji
coba per item

P=

𝑋×𝑌
𝑌1

× 100%

Keterangan
P : Persentase
X : Jumlah responden
yang menjawab per
item
Y..: Skor jawaban
responden dalam satu
item
Y1 : Skor maksimal
100: Konstanta
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Rumus untuk mengolah data hasil
validasi dan uji coba keseluruhan item

P=

∑𝑌
∑𝑌𝑖

× 100%

Keterangan
Ni : Persentase
∑Y: Jumlah skor jawaban
responen dalam seluruh
item
∑Yi: jumlah skor maksimal
dalam seluruh item
100: Konstanta

Untuk mencapai kesimpulan
data yang telah tercapai maka
ditetapkan kriteria data PAP Skala Lima
Wahyuni dan Ibrahim (2014:150)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan
untuk
menggali
data/informasi
mengenai kebutuhan-kebutuhan peserta
didik terhadap bahan ajar bahasa
Indonesia kelas XI khususnya bahan
ajar bahasa Indonesia di SMKN 8
Malang.
Hasil Analisis Kebutuhan Guru
Bahasa Indonesia SMK Se-Kota
Malang
Berikutinimerupakantanggapan
guru Bahasa Indonesia SMK se-Kota
Malang tentangpenerapan K13 di
sekolahnya.

Grafik 1a. Analisis KebutuhanGuru SMK seKota Malang

Para
guru
jugamenyatakanbahwamaterikaryailmia
hmerupakanmateri
paling
sulitdisampaikandandiserappesertadidik.
Berikutinigrafiknya.

Grafik 1b. Analisis KebutuhanGuru SMK seKota Malang

Permasalahan
tersebut
disebabkan oleh karena (1) peserta didik
kesulitan memahami konsep karya
ilmiah, (2) minat baca rendah, (3)
mengalami kesulitan menentukan dan
mengembangkan karya ilmiah denga
sistematika yang tepat, (4)mengalami
kesulitan saat mengembangkan ide
secara tertulis, (5) mengalami kesalahan
saat menggunakan kata baku, Ejaan
Yang Disempurnakan (EYD), dan tanda
baca, serta (6) adanya keterbatasan
referensi/sumber bacaan dan sarana
belajar.
Saran yang diberikan oleh guru
Bahasa Indonesia se-Kota Malang
terhadap bahan ajar Bahasa Indonesia
yang akan dikembangkan adalah
sebagai berikut. Bahan ajar sebaiknya
yang mampu menggantikan peran guru
di kelas. Materi bahan ajar hendaknya
materi yang dapat membantu peserta
didik mencapai keterampilan yang
dibutuhkan dunia kerja. Bahan ajar
sebaiknya
sesuai
dengan
kondisi/karakter peserta didik agar
peserta didik mau dan mampu
menangkap materi yang disampaikan.
Sebaiknya materi bahan ajar dapat
membantu
peserta
didik
dalam
mencapai keterampilan yang sedang
ditekuni sesuai jurusan masing-masing.
Materi bahan ajar seharusnya lebih
efektif dan komunikatif. Bahan ajar
seharusnya
menampilkan
latihan
terstruktur di setiap kompetensi dasar
agar tujuan pembelajaran tercapai
dengan sistematis. Latihan yang
diberikan diarahkan untuk menggali
kekritisan dan kreatifitas peserta didik.
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Sebaiknya bahan ajar disesuaikan
dengan kondisi peserta didik kelas XI
yang waktu belajarnya terpotong untuk
kegiatan PKL.
Hasil Analisis Kebutuhan Guru
Bahasa Indonesia SMKN 8 Malang
Hasil
angket
identifikasi
kebutuhan guru bahasa Indonesia
SMKN 8 Malang dapat diuraikan
sebagai berikut. Permasalahan yang
dihadapi
selama
melakukan
pembimbingan penulisan laporan PKL
dan TA adalah sebagian besar peserta
didik belum mampu menulis kata
berimbuhan dengan tepat, menulis kata
serapan dari bahasa asing dengan tepat,
menggunakan huruf kapital, menuliskan
kata depan, menulis lambang, menulis
kalimat efektif, menulis paragraf yang
mengandung satu ide pokok dan
beberapa
ide
penjelas,
menulis
rujukan/kutipan
dengan
tepat,
mengembangkan bagian isi, serta
membuat dan menulis judul dengan
tepat. Peserta didik belum mendapatkan
pengetahuan prasyarat untuk menyusun
karya ilmiah.
Jenis
bahan
ajar
yang
dibutuhkan untuk dikembangkan agar
peserta didik kelas XI mampu belajar
mandiri dalam waktu yang singkat
adalah bahan ajar digital multimedia.
Materi
pelajaran,
latihan
soal,
musik/suara, dan flipbook (contoh
laporan karya ilmiah) diharapkan
terdapat di dalam bahan ajar yang akan
dikembangkan. Latihan soal/evaluasi
perlu ada dalam bahan ajar. Bentuk
evaluasi yang cocok untuk mengetahui
kedalaman pengetahuan peserta didik
tentang karya ilmiah adalah pilihan
ganda dan essay.

Malang dapat diuraikan sebagai berikut.
Peserta didik sangat membutuhkan
penguasaan materi karya ilmiah saat
mereka menulis makalah, laporan PKL,
dan Tugas Akhir (TA). Berdasarkan
karya ilmiah (laporan PKL dan TA)
yang dihasilkan peserta didik belum
mampu menulis kata berimbuhan dan
kata depan dengan tepat, mengunakan
diksi
dengan
tepat,
menulis
rujukan/kutipan
dengan
tepat,
mengembangkan bagian pendahuluan,
mengembangkan
bagian
penutup,
menulis daftar rujukan dengan tepat,
serta membuat dan menulis judul
dengan tepat. Makalah, laporan PKL,
dan Tugas Akhir (TA) yang dihasilkan
belum seluruhnya mampu mencapai
KKM 75.
Saran yang diberikan guru
produktif terhadap bahan ajar yang akan
dikembangkan
adalah
dibutuhkan
panduan yang ringkas dan jelas tentang
cara penulisan latar belakang rumusan
masalah, serapan bahasa asing, rujukan,
cara menyimpulkan sebuah laporan dan
memberi saran, penulisan daftar
rujukan, serta pemilihan judul yang
sesuai dengan isi.
Hasil Analisis Kebutuhan Peserta
Didik Kelas XI dan XII
Berdasarkan
angket
yang
disebarkan kepada peserta didik kelas
XI dan XII terlihat bahwa peserta didik
mengalami permasalahan dengan materi
karya ilmiah dan bentuk bahan ajar
yang diinginkan. Berikut adalah
grafiknya.

Hasil Analisis Kebutuhan Guru
Produktif SMKN 8 Malang
Hasil
angket
identifikasi
kebutuhan guru produktif SMKN 8
NOSI Volume 6, Nomor 3 Agustus 2018 _________________________________________ Halaman 5

materi tersebut saat duduk di bangku
SMP atau 12%. Hal tersebut terlihat
juga dari komentar yang diberikan oleh
peserta yang menjawab tidak tahu
terhadap pertanyaan yang diberikan.
Pengembangan Bahan Ajar
Menu Bahan Ajar
Produk yang dihasilkan dalam
pengembangan ini adalah bahan ajar
interaktif teks karya ilmiah dengan
Macromedia Flash. Berikut ini menu
yang terdapat pada bahan ajar teks
karya ilmiah berbasis Macromedia
Flash

Gambar 1. Intro

Gambar 2 Menu Depan/Cover
Grafik 2 Analisis KebutuhanPeserta Didik
Kelas XI dan XII SMKN 8 Malang

Saran yang diberikan adalah saat
pembelajaran
Bahasa
Indonesia
diajarkan materi karya ilmiah, diberi
contoh/praktik pembuatan karya ilmiah
berupa laporan PKL atau yang lain
Hasil Analisis Kebutuhan Peserta
Didik Kelas X
Sebanyak 30 peserta didik
belum pernah mendapatkan materi
karya ilmiah atau 88%. Hanya 4 peserta
didik yangng pernah mendapatkan

Gambar 3. Menu Identitas
Diri Peserta Didik
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Gambar 4. Menu Daftar Isi

Gambar 9. Menu Kegiatan 1

Gambar 10. Menu Kegiatan 2
Gambar 5. Menu Petunjuk Penggunaan

Gamber 11. Menu Evaluasi
Gambar 6. Menu Profil

Gambar 7. Menu Kompetensi

Gambar 8. Menu Materi

Revisi Produk Bahan Ajar
Revisi produk dilakukan oleh
peneliti berdasarkan kritik dan saran
dari pembimbing I dan II pada saat
peneliti melakukan penyusunan draf
produk. Revisi juga dilakukan setelah
mendapat masukan dari ahli media, ahli
materi, ahli bahasa, praktisi, dan peserta
didik dalam uji coba produk kelompok
kecil.
Revisi
dilakukan
untuk
menyempurnakan bahan ajar teks karya
ilmiah kelas XI SMKN 8 Malang
dengan Macromedia Flash
d)
Revisi Pembimbing I
e)
Kritik dan saran dari
pembimbing I, yaitu menyempurnakan
jenis huruf dengan menggunakan Times
New Roman atau Arial. Mengganti
animasi yang cenderung seperti animasi
sekolah TK menjadi animasi untuk
SMK. Mengatur warna dengan gradasi
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yang sesuai dan lembut agar tidak
membuat mata lelah. Mengatur jarak
spasi agar tulisan tidak terlalu lebar.
f)
Revisi Pembimbing II
g)
Kritik dan saran dari
pembimbing II, yaitu menyempurnakan
tampilan materi agar tidak monoton dan
lebih menarik. Tampilan ini dibuat
menyerupai konsep Mind Maping
dengan cara materi baru akan muncul
jika di klik sesuai panah yang ada.
Materi tidak muncul bersamaan tetapi
bertahap.
h)
i)
Revisi Ahli Media
Kritik dan saran dari ahli media,
yaitu menyempurnakan template dan
tata warna yang lebih menarik. Ahli
media melihat bahan ajar ini sudah
layak. Hanya warna latar dan
keindahannya yang kurang. Selain itu,
tampilan
warna
seharusnya
menggunakan gradasi warna.
Uji Ketepatan Bahan Ajar
Validasi bahan ajar oleh para
ahli media, ahli materi, praktisi, dan
peserta didik merupakan upaya untuk
mengetahui tingkat ketepatan produk
bahan ajar yang dihasilkan. Tingkat
ketepatan bahan ajar teks karya ilmiah
berbasis Macromedia Flash ini dapat
diketahui dari analisis data hasil validasi
ahli media, ahli materi, ahli bahasa,
praktisi (guru) dan peserta didik.
Analisis Data Validasi Ahli Media
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli media terlihat pada grafik berikut
ini.

Grafik 3. Grafik Validitas
Bahan Ajar Oleh Ahli Media

Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi ahli media mendapat nilai 88%.
Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar
teks karya ilmiah untuk peserta didik
kelas XI SMKN 8 Malang berbasis
Macromedia Flash layak digunakan
Analisis Data Validasi Ahli Materi
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli materi terlihat pada grafik berikut
ini.

Grafik 4. Grafik Validitas
Bahan Ajar Oleh Ahli Materi

Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi materi mendapat nilai 83%.
Hal ini menunjukkan bahwa materi
yang terdapat pada bahan ajar teks
karya ilmiah untuk kelas XI SMKN 8
Malang berbasis Macromedia Flash
layak digunakan.
Analisis Data Validasi Bahasa
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli materi terlihat pada grafik berikut
ini.

Grafik 5. Grafik Validitas
Bahan Ajar Oleh Ahli Bahasa

Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi bahasa mendapat nilai 80%.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa
yang terdapat pada bahan ajar teks
karya ilmiah untuk kelas XI SMKN 8
Malang berbasis Macromedia Flash
layak digunakan.
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Analisis Data Validasi Praktisi/Guru
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli materi terlihat pada grafik berikut
ini.

Grafik 7. Grafik Validitas Bahan Ajar Oleh
Kelompok Terbatas

Grafik 6. Grafik Validitas
Bahan Ajar Oleh Ahli Praktisi/Guru

Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi praktisi mendapat nilai 95%.
Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar
teks karya ilmiah untuk peserta didik
kelas XI SMKN 8 Malang berbasis
Macromedia Flash sangat layak
digunakan.
Kesan yang diberikan oleh
Wiwik Andrianti, Wasis,Yustiana A.U
dan Dian P.Y, yaitu bahan ajar ini
menarik. Materi yang termasuk berat
jika disajikan dengan media yang bagus
akhirnya membuat proses pembelajaran
jadi menyenangkan. Tidak hanya
menyenangkan, bahan ajar ini juga
memudahkan peserta didik memahami
materi. Bahan ajar ini mampu
meminimalisir kesalahan penulisan
laporan karena dilengkapi dengan
contoh laporan serta panduan berupa
suara dan teks. Evaluasi yang tersaji
juga
dapat
mengukur
tingkat
pemahaman peserta didik tentang materi
teks karya ilmiah.

Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi praktisi mendapat nilai 94%.
Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar
teks karya ilmiah untuk peserta didik
kelas XI SMKN 8 Malang berbasis
Macromedia Flash sangat layak
digunakan.
Selain data berupa angka , juga
diperoleh data yang berupa kesan dari
peserta didik setelah menggunakan
bahan ajar teks karya ilmiah berbasis
aplikasi Macromedia Flash. Kesan yang
diberikan oleh peserta didik peneliti
rangkum sebagai berikut materi sangat
menarik, selera musik yang santai dan
tidak terlalu membosankan membuat
semangat belajar tetapi sebaiknya dibuat
yang seru agar makin tertarik, sangat
membantu
dan
mendukung
pembelajaran, sebaiknya bahasanya
diperbaiki agar lebih mudah dipahami,
materi lebih dimodifikasi agar lebih
menarik.
Analisis Data Validasi Kelompok Luas
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli materi terlihat pada grafik berikut
ini.

Analisis Data Validasi Peserta Didik
Kelompok Terbatas
Hasil validasi bahan ajar oleh
ahli materi terlihat pada grafik berikut
ini
Grafik 8. Grafik Validitas
Bahan Ajar Oleh Kelompok Luas
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Jadi, rata-rata dari seluruh hasil
validasi praktisi mendapat nilai 86%.
Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar
teks karya ilmiah untuk peserta didik
kelas XI SMKN 8 Malang berbasis
Macromedia Flash layak digunakan
Selain data berupa angka, juga
diperoleh data yang berupa kesan dari
peserta didik setelah menggunakan
bahan ajar teks karya ilmiah berbasis
aplikasi Macromedia Flash. Kesan yang
diberikan oleh peserta didik peneliti
rangkum sebagai berikut. Tampilan
bahan ajar ini tampilan dan desainnya
sederhana
dan
enak
dilihat,
penjelasannya
menarik
dan
menyenangkan penggunaan. Flipbook
dan animasi mendukung apalagi disertai
musik
yang
cocok
dan tidak
membosankan
sehingga
membuat
semangat dan memberi kemudahan
untuk dipelajari isinya. Kontennya
lengkap dan pengoperasiannya mudah
dan interaktif sehingga tidak bosan saat
mempelajari isinya. Soal-soal yang ada
dapat membantu memperluas wawasan.
Bahan ajar ini efektif.
PENUTUP
Kajian Produk
Pengembangan bahan ajar ini
dikembangkan berdasarkan analisis
kebutuhan yang diperoleh dari guru
Bahasa Indonesia SMK se-Kota
Malang, guru Bahasa Indonesia dan
guru produktif di SMKN 8 Malang, dan
peserta didik kelas X, XI, XII di
SMKN 8 Malang.
Permasalahan yang ada di
sekolah adalah peserta didik dan guru
membutuhkan
bahan
ajar
yang
berkarakteristik SMK. Materi yang
paling sulit diajarkan dan dikuasai
adalah materi karya ilmiah padahal
materi ini digunakan oleh peserta didik
untuk menyusun laporan PKL dan tugas
akhir. Bahan ajar digital interaktif
dengan Macromedia Flash adalah salah

satu alternatif solusi karena bahan ajar
ini dapat digunakan secara mandiri
dimana pun dan kapan pun tanpa
tergantung dengan keberadaan guru.
Bahan ajar digital interaktif dengan
Macromedia Flash ini dilengkapi
dengan beberapa menu, yaitu (1) intro,
(2) menu depan/cover, (3) menu
identitas peserta didik, (4) menu daftar
isi, (5) menu petunjuk penggunaan, (6)
menu profil, (7) menu keluar, (8) menu
kompetensi, (9) menu materi, (10) menu
kegiatan 1, (11) menu kegiatan 2,dan
(12) menu evaluasi.
Pada saat pengembangan bahan
ajar terdapat beberapa hal yang perlu
direvisi. Proses revisi tersebut dilakukan
berdasarkan evaluasi dari pembimbing I
dan II, ahli materi, ahli media, ahli
bahasa, praktisi, dan peserta didik saat
uji coba terbatas.
Berdasarkan hasil uji ketepatan
yang dilakukan, bahan ajar teks karya
ilmiah dengan Macromedia Flash untuk
peserta didik kelas XI di SMKN 8
Malang ini mendapat predikat layak
untuk menjadi bahan ajar. Hal ini
dibuktikan dari hasil analisis validasi
ahli media yang memberi nilai rata-rata
88% untuk keseluruhan aspek. Ahli
materi memberi nilai rata-rat 83% untuk
keseluruhan aspek. Ahli bahasa
memberi nilai rata-rata 80% untuk
keseluruhan aspek. Ahli praktisi/guru
memberi nilai rata 95% untuk
keseluruhan aspek. Peserta didik dalam
kelompok kecil memberi nilai rata-rata
94% untuk keseluruhan aspek. Peserta
didik dalam kelompok besar memberi
nilai rata-rata 86% untuk keseluruhan
aspek.
Selain menilai ketepatan produk,
praktisi dan peserta didik memberikan
tanggapan berupa kesan kepada bahan
ajar ini, antara lain bahan ajar ini
menarik, membuat proses pembelajaran
jadi
menyenangkan,
memudahkan
peserta didik memahami materi,
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meminimalisir kesalahan penulisan
laporan, mengukur tingkat pemahaman
peserta didik tentang materi teks karya
ilmiah.
Penggunaan
flipbook
dan
animasi mendukung apalagi disertai
musik
yang
cocok
dan tidak
membosankan
sehingga
membuat
semangat dan memberi kemudahan
untuk dipelajari isinya. Kontennya
lengkap dan pengoperasiannya mudah
dan interaktif sehingga tidak bosan saat
mempelajari isinya. Soal-soal yang ada
dapat membantu memperluas wawasan.
Bahan ajar ini efektif
Saran Pemanfaatan dan Desiminasi
Saran Pemanfaatan
Pertama, inovasi ini diharapkan
dapat mengefektifkan waktu belajar dan
memudahkan guru dalam menuntaskan
materi karya ilmiah dengan hasil yang
lebih baik. Bahan ajar ini diharapkan
mampu mewadahi karakteristik sekolah
vokasi yang mengedepankan kesiapan
menghadapi dunia kerja.
Kedua, bagi peserta didik bahan
ajar ini sebagai alternatif dan solusi
yang menarik dan menyenangkan dalam
belajar karya ilmiah. Melalui inovasi
bahan ajar ini diharapkan dapat
membantu
peserta
didik
dalam
membuat laporan PKL dan TA
Meminimalkan kesalahan yang dibuat
karena bahan ajar ini menyediakan
contoh konkrit bentuk laporan PKL dan
TA dalam format animasi flipbook serta
dilengkapi petunjuk atau teknik
penulisan yang jelas. Bahan ajar ini juga
disajikan dalam bentuk peta konsep
yang sangat berpengaruh terhadap
kualitas daya serap materi. Evaluasi
yang tersaji secara interaktif diharapkan
menumbuhkan motivasi untuk terus
belajar agar dapat mencapai nilai yang
diharapkan.
Ketiga, bagi sekolah diharapkan
bahan ajar ini dapat digunakan dalam

meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar di sekolah sebagai antisipasi
terhadap singkatnya waktu belajar dan
antisipasi kejenuhan terhadap metode
ceramah yang hanya berpedoman pada
buku paket saja. Bahan ajar ini
diharapkan dapat menjadi pedoman
penulisan karya ilmiah yang terstandar
dan dapat membantu guru produktif
dalam
menyelesaikan
program
dijurusannya.
Keempat,
bagi
peneliti
diharapkan bahan ajar ini menambah
pengalaman dan pengetahuan peneliti
dalam menciptakan bahan ajar yang
lebih inovatif lagi.
Saran Desiminasi
Pertama, memasukan bahan ajar
ini di web SMKN 8 Malang agar mudah
diakses oleh seluruh warga sekolah
khususnya guru bahasa Indonesia kelas
XI dan peserta didik kelas XI di SMKN
8 Malang. Kedua, mensosialisasikan di
forum MGMP Bahasa Indonesia SMK
Kota Malang Bahan ajar karya ilmiah
ini dapat dimanfaatkan dengan cara
mengunduh di laman web SMKN 8
Malang
dengan
alamat
http://smkn8malang.sch.id
Saran Pengembangan Lebih Lanjut
Guru bahasa Indonesia dan guru
produktif dapat memanfaatkan dan
memberi masukan yang membangun
agar kualitas bahan ajar ini lebih baik
lagi khususnya dari segi materi.
Bahan ajar teks karya ilmiah
kelas XI di SMKN 8 Malang berbasis
Macromedia Flash ini sebaiknya
dikembangkan lagi tidak
hanya
pemahaman konsep tetapi juga materi
keterampilan menulis karya ilmiah.
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