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Pengembangan Media Pembelajaran Desain Grafis Dalam Materi Unsur-

Unsur Tata Letak Berbasis Android 

Abstrak 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh media pembelajaran sebelumnya yang 

konvensional di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan mengembangkan sebuah media pembelajaran berbentuk aplikasi 

untuk siwa kelas X SMK semester 1 pada mata pelajaran Desain Grafis dalam 

materi unsur-unsur tata letak. Pembuatan media pembelajaran berupa aplikasi ini 

menggunakan software Construct 2. Metode yang digunakan pada penelitian  ini 

adalah Research and Development dengan model pengembangan ADDIE 

(Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). Dalam perancangan 

ini mencakup media dan materi yang diuji cobakan kepada 2 validator dan 1 guru 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. Hasil pengujian media menunjukan 20 item 

dengan nilai V mencapai 0,80. Maka validasi isi yang didapat dinyatakan valid, 

karena sesuai dengan tabel limit Aiken V. Sedangkan pada grafik presentase 

interpretasi untuk 20 item mendapat 62% dan dapat disimpulkan bahwa semua 

item layak digunakan. Hasil pengujian materi menunjukkan 14 item dengan nilai 

V mencapai 0,94. Maka validasi isi yang didapat dinyatakan valid karena sesuai 

dengan tabel limit Aiken V. Uji coba produk dilakukan kepada 5 siswa dengan 

instrumen penilaian dengan hasil 61,2% (berada dalam kategori 

“setuju”/”baik”/”suka”). Simpulan dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran ini layak dan dapat digunakan sebagai pendamping belajar siswa 

pada mata pelajaran desain grafis.  

Kata Kunci : Media Pembelajaran, Android, Desain Grafis  

Abstract 

This research is based on the previous conventional learning media at 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. This study aims to design and develop a 

learning media in the form of an application for class X SMK semester 1 students 

in Graphic Design subjects in the material of layout elements. Making learning 

media in the form of this application using Construct 2 software. The method used 

in this study is Research and Development with thedevelopment model ADDIE 

(Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). This design 

includes the media and material that was tested on 2 lecturers and 1 teacher at 

SMK Muhammadiyah 01 Boyolali. The results of media testing showed 20 items 

with a V value of 0.80. Then the content validation obtained is declared valid, 

because it is in accordance with Aiken V's limit table. While on the graph the 

percentage of interpretation for 20 items gets 62% and it can be concluded that all 

items are suitable for use. The results of material testing showed 14 items with a 

V value of 0.94. Then the content validation obtained was declared valid because 

it was in accordance with the Aiken V limit table. Product trials were carried out 

on 5 students with an assessment instrument with a result of 61.2% (in the "agree" 

/ "good" / "like" category). The conclusion in this study is that this learning media 
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is feasible and can be used as a companion to student learning in graphic design 

subjects.  

Keywords: Learning Media, Android, Graphic Design 

1. PENDAHULUAN 

Media pembelajaran berbasis android untuk mata pelajaran Dasar Desain 

Grafis dalam materi unsur-unsur tata letak pada coreldraw merupakan salah satu 

bentuk variasi media pembelajaran sehingga dapat digunakan oleh peserta didik 

dengan memanfaatkan smartphone mereka (Pujiono, 2018). Di dalam aplikasi 

media pembelajaran tersebut terdapat materi dengan penjelasan yang singkat 

beserta soal latihan. Dengan adanya media belajar yang tepat,siswa lebih terfokus 

dalam proses pembelajaran. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang,maka dapat 

mendorong berbagai pembaharuan dalam memanfatkan hasil-hasil teknologi dan 

menciptakan kualitas Pendidikan yang lebih baik (Zahra Baiti Ayu Azizah, ST 

Sukirman, 2019).  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali, guru dalam menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran 

konvensional. Media pembelajaran secara konvensional setiap pembelajaran dapat 

membuat peserta didik menjadi bosan, sehingga materi yang telah di sampaikan 

tidak dapat diserap peserta didik secara maksimal (Awwali & Sulartopo, 2015). 

Kurangnya melakukan praktek di lab untuk mempraktekkan dari hasil 

pembelajaran di kelas. SMK Muhammadiyah 01 Boyolali memiliki fasilitas dan 

sarana media seperti perangkat komputer, perangkat presentasi, dan sebagainya. 

Sarana tersebut sebagai penunjang pembelajaran masih belum maksimal 

dilakukan dalam mata pelajaran Desain Grafis pada jurusan Teknik Komputer dan 

Jaringan. Media pembelajaran memerlukan adanya sebuah inovasi media yang 

harus melalui serangkaian prosedur penyesuaian desain pembelajaran dan harus 

diuji coba terlebih dahulu sehingga bisa dipastikan memenuhi tujuan 

pembelajaran yang diperlukan secara praktis (Rudi, 2018).  
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Maka dari itu peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa 

aplikasi berbasis android. Pada era yang sudah berkembang saat ini dimana 

teknologi berkembang secara pesat,semua kegiatan apapun dapat dilakukan 

dengan sebuah alat yang bernama smartphone. Media pembelajaran berbasis 

android untuk mata pelajaran  Dasar Desain Grafis  materi Bentuk Format 

Gambar merupakan salah satu bentuk variasi media pembelajaran  sehingga dapat 

digunakan oleh peserta didik dengan memanfaatkan smartphone mereka (Zahra 

Baiti Ayu Azizah, ST Sukirman, 2019). Banyaknya pengguna smartphone android 

merupakan sebuah pilihan yang tepat untuk membuat media pembelajaran aplikasi 

dengan basis android. Materi-materi pembelajaran dari yang rumit hingga sangat 

rumit dapat dengan mudah disederhanakan menggunakan media pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami pelajaran yang 

disampaikan. 

Pengembangan media pembelajaran tersebut berdasar beberapa pertimbangan: 

a) dapat dijadikan media belajar mandiri bagi peserta didik baik disekolah maupun 

diluar sekolah, b) dapat digunakan oleh pendidik sebagai media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar. 

Pada implementasinya, penggunaan media pembelajaran belum digunakan 

secara maksimal sebagai sarana pembelajaran desain grafis dalam materi unsur-

unsur tata letak. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi bahwa 

sekolah hanya menyediakan lembar kerja siswa (LKS) sebagai penunjang. Buku 

tersebut berupa teks yang cenderung bersifat informatif sehingga kurang menarik 

perhatian peserta didik dalam belajar unsur-unsur tata letak. Hasil wawancara 

dengan pendidik diperoleh informasi bahwa pihak sekolah menyediakan sarana 

media belajar seperti LCD dan proyektor yang sangat terbatas, dan 

penggunaannya masih terbatas pada media power point dan video sesekali yang 

diambil dari internet. 
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2. METODE 

 Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah 01 Boyolali kelas X TKJ. 

Dikarenakan masa pandemi Covid-19, peneliti melakukan uji coba produk ini 

kepada siswa yang setara dengan siswa SMK Muhammadiyah 01 Boyolali kelas 

X program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, maka peneliti dapat 

melakukan penelitian kepada 5 siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

dan pengembangan Research and Development (R&D). (Purnama, 2016) 

mengatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan (research and 

development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifannya.  

Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan ADDIE model 

dan terdiri 5 tahapan. 5 tahapan itu menurut (Cahyadi, 2019) yaitu: (1) analisis 

(analyze), (2) perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) 

implementasi (implementation), (5) evaluasi (evaluation). 

Tahapan penelitian yang telah dilakukan yaitu tahap analysis (analisis 

tujuan, analisis kurikulum dan materi, analisis tingkat kemampuan dan 

karakteristik sasaran pengguna), design (perancangan butir-butir materi yang akan 

disajikan, penyusunan naskan materi, dan pengumpulan bahan-bahan yang 

dibutuhkan dalam pengembangan media), development (pembuatan media dengan 

menggunakan software construct 2), implementation, dan evaluation (penilaian 

terhadap media yang dikembangkan, dilakukan selama empat tahap sebelumnya) 

(Feriatna, 2017). 

 

Desain Aplikasi 

 Use Case pada media pembelajaran yang berupa aplikasi ini digunakan 

untuk menggambarkan alur interaksi antara user dengan sistem aplikasi ini. 

Diagram use case ini difokuskan untuk menguji fungsionalitas aplikasi media 

pembelajaran yang dinilai dari sudut pandang pengguna. Media pembelajaran ini 

memiliki satu pengguna yaitu siswa. 
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Gambar 1. Use Case Diagram 

Activity diagram menampilkan menu utama dimulai dengan user melakukan 

klik pada aplikasi desain grafis, selanjutnya sistem akan menampilkan menu 

utama,yaitu menu materi, fitur, latihan soal, tugas akhir, pengembang, keluar. 

Activity diagram menampilkan menu utama dapat dilhat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Activity Diagram Menampilkan Menu Utama 
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Pengguna membuka menu materi kemudian sistem akan menampilkan materi-

materi unsur-unsur tata letak. Activity diagram menampilkan materi dapat dilihat 

pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Activity Diagram Menampilkan Menu Materi 

Menu fitur ini pengguna membuka menu fitur maka sistem akan menampilkan 

isi menu fitur tersebut. Dalam menu fitur terdapat video yang memperjelas materi 

sehingga pengguna akan memahaminya. Activity diagram dapat dilihat pada 

gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Activity Diagram Menampilkan Menu Fitur 
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Pengguna membuka menu latihan soal yang mana sistem akan mengarakan 

soal-soal pilihan ganda. Pengguna mengerjakan soal-soal pilihan ganda dan jika 

sudah selesai maka akan keluar nilai yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh 

pengguna. Activity diagaram menampilkan latihan soal dapat dilihat pada gambar 

5. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Activity Diagram Menampilkan Menu Latihan Soal 

Menu tugas akhir pengguna membuka menu tugas akhir maka sistem akan 

menampilkan isi dari menu tugas akhir. Dimana pengguna diminta untuk 

membuat sebuah karya menggunakan coreldraw. Activity diagram menampilkan 

tugas akhir dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Activity Diagram Menampilkan Menu Tugas Akhir 

Menu pengembang dan sistem akan menampilkan biodata pengembang 

aplikasi media pembelajaran. Activity diagram menampilkan menu pengembang 

dapat dilihat pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Activity Diagram Menampilkan Menu Pengembang 

Pengguna membuka KI/KD maka sistem memberikan umpan balik dengan 

menampilkan KI/KD tentang unsur-unsur tata letak. Activity diagram 

menampilkan menu KI/KD dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Activity Diagram Menampilkan KI/KD 
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Seorang pengguna melakukan klik tombol keluar maka sistem akan merespon 

dengan menutup atau keluar dari aplikasi. Activity diagram keluar dari aplikasi 

media pembelajaran dapat dilihat pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Activity Diagram Keluar dari Aplikasi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran yang digunakan 

dikelas. Media pembelajaran ini membahas tentang desain grafis dalam materi 

unsur-unsur tata letak. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan 

menggunakan Construct 2 dan Coreldraw. 

Sasaran media pembalajaran desain grafis ini adalah siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 01 Boyolali. Sebelum dilakukannya penelitian kepada siswa, 

peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, peneliti mewawancarai salah satu 

guru pengampu mata pelajaran Desain Grafis terkait materi unsur-unsur tata letak, 

ternyata pada proses kegiatan belajar mengajar siswa kelas X masih jarang 

menggunakan media pembelajaran dan sering menggunakan metode ceramah. 

Berdasarkan wawancara tersebut, diperoleh hasil bahwa siswa membutuhkan 

media pembalajaran yang mampu menarik untuk belajar dan meningkatkan 

pemahaman siswa. 
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Data penelitian diperoleh dari angket yang telah diisi oleh dua ahli media, 

satu ahli materi, dan siswa. Hasil angket tersebut kemudian diolah dan digunakan 

dalam tahap pengujian kelayakan media pembelajaran ini.  

Berikut adalah hasil dari perancang media pembelajaran yang telah dibuat 

oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Menu Utama 

Pada gambar 10 merupakan tampilan menu utama pada aplikasi yang terdapat 

6 menu, yaitu materi, fitur, latihan soal, tugas akhir, pengembang, dan keluar. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 11. Tampilan Materi 
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Gambar 11 adalah tampilan pada materi yang berisikan materi, ikon next, 

ikon back, dan ikon KI/KD. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tampilan Fitur 

Gambar 12 merupakan menu fitur yang mana didalamnya berisi video materi 

yang memperkuat materi unsur-unsur tata letak, penjelasan pengguna tool-tool 

pada coreldraw, dan tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tamplian Latihan Soal 
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Gambar 13 merupakan menu latihan soal yang berisi soal-soal mengenai 

desain grafis dalam materi unsur-unsur tata letak yang berguna untuk 

mengevaluasi hasil belajar siswa setelah mempelajari materi unsur-unsur tata 

letak. Pada latihan soal terdapat 10 soal pilihan ganda dan skor setelah 

mengerjakan soal-soal. 

3.1 Pengujian Ahli Media 

Pengujian ahli media dilakukan oleh dua penguji, yaitu dua dosen dari 

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Hasil dari ahli media sebagai berikut: 

                 
              

           
......................... (1) 

                 
     

  
     .........................(2) 

Data diatas adalah hasil penelitian dari uji media yang menjelaskan bahwa 

ada 2 responden yang menilai media pembelajaran, hasil koefisien paritem dan 

rata-rata dari kedua responden. Penilaian pada setiap item menunjukkan hasil 

koefisien V yang hampir sama. 

 Limit tabel Aiken V 20 item berketentuan dengan lower limit 0,64 sampai 

upper limit 0,93 atau nilai V mencapai 0,83. Hasil diatas menunjukkan bahwa 20 

item memiliki nilai V 0,80. Maka validasi isi yang didapat dinyatakan valid 

karena sesuai dengan tabel aiken V. 
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Gambar 14. Grafik Presentase Interpretasi Ahli Media 

Berdasarkan grafik pada gambar 14 menunjukkan grafik presentase ahli 

media sebanyak 20 item, memiliki presentase interpretasi terendah 62%, maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada ahli media layak untuk digunakan 

kembali sebagai instrumen. 

3.2 Pengujian Ahli Materi 

 Penilaian ahli materi dilakukan oleh satu guru SMK Muhammadiyah 01 

Boyolali yang mengampu mata pelajaran Desain Grafis. Hasil dari pengujian oleh 

ahli materi sebagai berikut: 

                 
              

           
.............................(3) 

                 
     

  
     ..................................(4) 

Data diatas adalah hasil penilaian dari uji materi yang menjelaskan terdapat 

satu responden, hasil koefisien per item dan rata-rata dari responde tersebut. 

Penilaian pada setiap item menunjukan hasil koefisien V yang hampir sama. 

Limit tabel Aiken V 14 item berketentuan dengan lower limit 0,47 sampai 

upper limit 0,82 atau nilai V mencapai 0,94. Hasil diatas menunjukkan bahwa 14 

item memiliki nilai V 0,94. Maka validitas isi yang didapat dinyatakan valid 

karena telah sesuai dengan tabel limit aiken V. 
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Gambar 15. Grafik Presentase Interpretasi Ahli Materi 

Berdasarkan grafik pada gambar 15 menunjukkan grafik presentase ahli 

materi sebanyak 14 item, memiliki presentase interpretasi terendah 75%, maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada ahli materi layak untuk digunakan 

kembali sebagai instrumen. 

3.3 Pengujian Pengguna 

Penilaian pengguna ini dilakukan oleh siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

01 Boyolali dengan program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) mata 

pelajaran Desain Grafis. Dikarenkan saat ini adanya pandemi Covid-19 dan 

sekolahan belum memulai kegiatan belajar mengajar secara langsung atau tatap 

muka secara langsung, maka penelitian ini dilakukan kepada siswa lain yang 

sederajat, yaitu siswa SMK kelas X dengan jurusan Teknik Komputer dan 

Jaringan (TKJ). Maka, dengan situasi dan kondisi saat ini, jumlah siswa yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 siswa. 

 Tabel 2. Hasil Jawaban 

Skala Jawaban Jumlah 
Pilihan Angka 

Skor Likert 

Hasil (Jumlah x 

Skor Likert) 

(SS) 5  17  5 85 

(S) 4 7  4 28 

 (C) 3 1 3 3 
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(TS) 2 12  2 24 

(STS) 1 13  1 13 

Total Akhir 153 

Penyelesaian Akhir 

= Total skor / Y x 100 

= 153/250 X 100 

= 61,2%, berada dalam kategori “Setuju/Baik/Suka” 

Tabel 2 adalah hasil dari total responden dikalikan skor likert yang diperoleh 

dari pengujian kepada 5 siswa, diperoleh yang menjawab sangat setuju ada 17, 

setuju 7, cukup 1, tidak setuju 12, dan sangat tidak setuju 13 dan untuk 

menjawabnya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Maka diperoleh hasil akhir 153. 

Penyelesaian akhir untuk perhitungan likert adalah nilai total akhir dibagi 

dengan Y dikali dengan 100% dan hasil akhirnya adalah 61,2% yang masuk 

dalam kategori “Setuju/Baik/Suka”. 

4. PENUTUP 

 Berdasarkan pengembangan media pembelajaran berbasis android mata 

pelajaran desain grafis pada materi unsur-unsur tata letak untuk siswa kelas X 

Sekolah Menengah Kejuruan, dapat disimpulkan bahwa, tergolong layak. 

Dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan angket yang diberikan kepada ahli 

media, ahli materi, dan pengguna adalah sebagai berikut : 1) Hasil rata-rata 

koefisien V ahli media sebesar 0,80 yang dinyatakan valid. 2) Hasil rata-rata 

koefisien V ahli materi sebesar 0,94 yang dinyatakan valid. 3) Hasil rata-rata dari 

angket siswa atau pengguna sebesar 61,2% yang berada dalam kategori suka. 

Kesimpulan bahwa media pembelajaran layak menjadi pendamping belajar siswa. 
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