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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya penggunaan media pembelajaran dan masih menggunakan metode konfensional 
yang mengakibatkan kepada minat belajar siswa. Maka, peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif Articulate 
Storyline yang tepat untuk menarik minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Penelitian ini mempergunakan R&D 
dengan model pengembangan ADDIE. Peneliti memakai sampel siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang 
sebanyak 32 orang dengan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian membuktikan bahwasannya media pembelajaran yang dikembangkan layak 
dititerapkan. Terlihat dari nilai rata-rata  validasi ahli materi ditinjau berdasarkan kesesuaian materi dan kesesuaian bahasa yaitu 
sebesar 97,5% sementara itu nilai rata- rata validasi ahli media ditinjau berdasarkan aspek penampilan, video, audio, animasi, dan 
pemakaian bahasa yaitu  sebesar 68,75%. Hasil pemanfaatan media pembelajaran interaktif Articulate Storyline terbukti bisa 
menambah minat belajar siswa, hal ini terlihat berdasar hasil pengukuran pengembangan minat belajar siswa dengan 
pengujian  N-gain diperoleh hasil sebesar 0,72 yang tercantum pada kategori tinggi sebagai kriteria faktor keuntungan yang 
ditentukan.  Sesuai hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif Articulate Storyline, tepat guna 
menarik minat belajar siswa. Sehingga, dapat diberikan saran bahwa media pembelajaran interaktif Articulate Storyline dapat 
menjadi pilihan media pembelajaran yang bisa menambah minat belajar siswa. 
 
Kata Kunci:  Articulate Storyline, Matematika, Media Pembelajaran Interaktif, Minat Belajar, Pengembangan. 
 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan sangat krusial untuk keberadaan manusia. Pendidikan dapat mengubah siswa menjadi 
individu yang positif dan mempengaruhi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan. (Nurkholis, 2013) 
berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan langkah membimbing anak sejak lahir guna mencapai 
kedewasaan, rohani, jasmani pada interaksi lingkungan dan alam. Menurut (Wulandari & Eripudin, 2018) 
pendidikan memiliki peranan sangat utama pada proses meningkatkan mutu sumber daya manusia. 
Pada dunia pendidikan minat belajar sangat berpengaruh, karena minat adalah kecenderungan hati terhadap 
sesuatu, yaitu dengan memberikan kekuatan motivasi siswa untuk belajar. Minat adalah faktor yang memiliki 
pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar (Susanto, 2013). Menurut (Lestari, 2015) minat belajar sangat 
dibutuhkan oleh siswa dalam terciptanya pembelajaran yang efektif. 

Menurut (Silalahi, 2020) media pembelajaran ialah salah satu bagian dari pembelajaran dan tidak 
dapat terpisahkan dengan proses pembelajaran (Hasan et al., 2021) menganggap media pembelajaran 
sebagai alat yang dipakai pendidik guna mendukung kesuksesan proses pembelajaran maupun 
memunculkan minat belajar siswa. 

Dengan bantuan media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa guna mengikuti 
pembelajaran, Dengan memanfaatkan media pembelajaran, guru tidak perlu menerangkan berulang- ulang 
kali dan waktu penjelasan materi jadi lebih cepat. Terlebih lagi pembelajaran matematika karena matematika 
adalah salah satu pembelajaran yang dianggap sulit bagi siswa dan untuk memahami materi matematika 
cukup susah, sehingga guru perlu menjelaskan berulangkali. Banyak siswa atau pelajar yang masih menilai 
matematika adalah mata pelajaran yang sulit, maka guru harus bisa mengemas pembelajaran matematika 
semenarik mungkin sehingga bisa memunculkan minat belajar siswa. 
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Terdapat beberapa media pembelajaran yang dipergunakan atau diperkenalkan dalam proses 
pembelajaran, salah satunya yaitu Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah media pembelajaran 
interaktif dengan tampilan maupun nuansa sederhana mirip dengan MS PowerPoint. Aplikasi Articulate 
Storyline adalah software yang menyediakan beberapa fitur misal gabungan gambar, teks, animasi, audio, 
video, yang hampir sama dengan MS PowerPoint (Indriani, Artika & Ningtias, 2021). Pada penelitian 
(Rafmana et al., 2018) membuktikan jika media interaktif memakai Articulate Storyline dikatakan praktis, 
efisien, maupun memiliki dampak potensial guna menambah minat belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perlu adanya pengembangan media pembelajaran 
interaktif Articulate Storyline dalam mata pelajaran matematika selaku upaya guna meningkatkan minat 
belajar siswa. Dengan pengembangan ini, penulis berharap dapat bermanfaat dan membantu guru dalam 
menyampaikan materi dan sebagai rujukan pemilihan media pembelajaran interaktif yang cocok serta tepat 
dengan keperluan siswa dan memudahkan siswa untuk menerima materi dan bisa menambah minat belajar 
siswa pada kegiatan belajar mengajar. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan yaitu R&D (Research and Development) dengan model pengembangan 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Dalam tahap Analysis pada penelitian 
ini ditemukan suatu masalah yaitu minat belajar siswa yang rendah dan salah satu solusi permasalahan 
tersebut yaitu dengan pembuatan suatu produk media pembelajaran Articulate Storyline. Pada tahap Design 
peneliti telah menemukan sebuah solusi dengan mengembangkan suatu produk media pembelajaran 
interaktif. Pada tahap ini dilakukan mengembangkan dengan membuat garis besar isi media yang mencakup 
pejabaran materi dan penyajian media pembelajaran. 

Pada tahapan Development, dilaksanakan validasi kelayakan oleh para ahli sebelum langsung 
diterapkan pada pembelajaran. Setelah produk melalui proses pengecekan dan validasi, kemudian 
melakukan Implementation media pembelajaran dengan bentuk one-group pretest-posttest design 
(Sugiyono, 2020).  Tahapan Evaluation, yaitu pengevaluasian produk media pembelajaran yang sudah 
dikembangkan, dengan cara melakukan klasifikasi minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 
Peneliti akan berfokus kepada peningkatan minat belajar dengan dilakukan analisis hasil pretest dan posttest 
melalui siswa menggunakan pengujian N-gain. 

Subjek penelitian adalah siswa SMAN 13 Kabupaten Tangerang kelas XI MIPA 1. Kelas tersebut 
dipilih karena adanya rekomendasi dari guru bidang matematika, selain itu kelas XI MIPA 1 dianggap menjadi 
kelas yang memiliki kesulitan untuk fokus saat pembelajaran berlangsung. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi non partisipan terstruktur dilakukan di 
SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Kuesioner akan diberikan kepada ahli materi untuk mengetahui 
kelayakan materi, ahli media untuk mengetahui kelayakan desain media, dan siswa untuk mengukur minat 
belajar siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. 
Dokumentasi yang diperoleh yaitu buku sumber belajar, daftar nama siswa serta pengambilan foto. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang 
berbentuk deskriptif, kemudian dikuantitatifkan dan mendapatkan hasil berupa presentase.  

 
Tabel 1. Range presentase kretase kreteria kualiteria kualitatatif 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diaksanakan di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang terhadap siswa kelas XI MIPA 1 
mata pelajaran matematika materi polinomial memakai pendekatan Research and Development model 
ADDIE. Berdasarkan informasi yang di dapatkan pada tahap Analysis, siswa SMA Negeri 13 Kabupaten 
Tangerang kelas XI MIPA 1 mempunyai minat belajar yang terbilang cukup rendah terutama pada mata 
pelajaran matematika, dilihat dari perlakuan siswa saat proses pembelajaran berlangsung yaitu siswa terlihat 
jenuh dan tidak memperhatikan pembelajaran. Pada akhirnya peneliti memutuskan untuk mengembangkan 
media pembelajaran Articulate Storyline yang bertujuan guna membangkitkan minat belajar pada kegiatan 
belajar mengajar dalam kelas, disamping itu bisa tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. 

Tahap kedua merupakan tahap Design yang merupakan langkah persiapan dalam membuat media 
pembelajaran yang didasari pada langkah analisis yang dicoba sebelumnya. Pada langkah ini dilakukan 
mengembangkan dengan membuat garis besar isi media yang mencakup pemaparan materi serta penyajian 
media pembelajaran interaktif Articulate Storyline, yang setelah itu dibuat dalam bentuk flowchart serta 
naskah media. 

Selanjutnya tahap Development, tahapan produksi media pembelajaran Articulate Storyline. Pada 
tahap Development terdiri dari tahap praproduksi, produksi serta pascaproduksi. Pada tahap praproduksi 
yaitu mempersiapkan alat maupun bahan untuk melaksanakan pengembangan produk. Alat dan bahan yang 
diperlukan guna memproduksi media pembelajaran yaitu seperangkat komputer/laptop dan software 
Articulate Storyline. Selain itu, software pendukung lainnya adalah Snipping Tool dan Canva sebagai edit 
gambar, serta KineMaster sebagai pengolah video. Kemudian, tahap produksi melakukan pengembangan 
produk media pembelajaran interaktif berdasar rancangan. naskah media yang  sudah disusun sebelumnya. 
Pengembangan dilakukan dengan membuat media pelengkap yang dimasukan dalam software Articulate 
Storyline seperti materi pembelajaran, gambar, background, icon.menu, dan video pendukung materi 
pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif. Terakhir tahap 
pascaproduksi yaitu melaksanakan pengecekan produk media pembelajaran dan mengevaluasinya. 
Pengecekan dilihat berdasarkan kelengkapan materi, kesempurnaan video dan gambar, ketepatan bahasa 
yang di gunakan, serta ketetapan reaksi tombol. 

Aktivitas utama pada tahapan pasca-produksi yaitu melakukan validasi pada media.pembelajaran 
Articulate Storyline. Validator terdiri dari ahli media dan ahli materi. Ahli media memberikan persentase 
sejumlah 68,75% ditinjau dari aspek desain penampilan, aspek video, aspek audio, aspek pemakaian 
bahasa, aspek animasi dengan kategori layak. 

 
Tabel 2. Hasil validasi ahli media 

Aspek Ahli Media Skor maks Presentase Kelayakan 

Desain Tampilan 22 40 68,75% Layak 
Audio 6 8 75% Layak 
Video 8 12 66,67% Layak 
Animasi 12 16 75% Layak 
Penggunaan Bahasa 7 12 58,33% Cukup Layak 
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 Rata-rata 68,75% Layak 

 
Ahli materi untuk menilai apakah konten yang disajikan dalam media pembelajaran Articulate 

Storyline telah selaras dengan indikator pembelajaran dan ahli media mengevaluasi kelayakan penggunaan 
media pembelajaran Articulate Storyline. Ahli materi memberikan persentase sebesar 97,5% ditinjau dari 
aspek keselarasan materi serta aspek keselarasan bahasa dengan kategori sangat layak. 

 
Tabel 3. Hasil validasi ahli materi 

Aspek Ahli Materi Skor maks Presentase Kelayakan 

Kesesuaian Materi 27 28 96,42% Sangat Layak 
Kesesuaian Bahasa 12 12 100% Sangat Layak 
Rata-rata 97,50% Sangat Layak 

 
Tahap selanjutnya adalah tahap Implementation. Media pembelajaran Articulate Storyline digunakan 

dalam mata pelajaran matematika materi polinomial. Pada tahap ini dilakukan pengukuran minat belajar 
siswa menggunakan desain penelitian one group pretest-posttest design. Pada tahap awal, siswa akan diberi 
pretest berupa kuesioner yang bertujuan mengetahui minat awal siswa pada pembelajaran matematika 
peminatan sebelum menggunakan media pembelajaran Articulate Storyline. Pretest yang diberikan siswa 
berupa kuesioner dengan 20 butir pernyataan dengan 4 pilihan jawaban di setiap pernyataan. Kemudian 
tahap selanjutnya yaitu perlakuan, sarana pembelajaran sudah menerapkan media pembelajaran Articulate 
Storyline pada laptop atau handphone. Saat berlangsungnya pembelajaran, sebagai awal kegiatan siswa 
diberi sedikit penjelasan materi, setelah itu siswa diawasi oleh guru dalam menggunakan media 
pembelajaran. Tahap terakhir, memberikan posttest berupa kuesioner kepada siswa yang bertujuan untuk 
mengukur peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi polinomial.  Posttest 
yang diberikan siswa berupa kuesioner dengan 20 butir pernyataan dengan 4 pilihan jawaban di setiap 
pernyataan. 

Tahapan Evaluation, yaitu melakukan pengevaluasian produk media pembelajaran yang sudah 
dikembangkan sebelumnya, dengan cara melakukan klasifikasi terhadap minat belajar siswa dalam mata 
pelajaran matematika  materi  polinomial. Perkembangan minat belajar diukur secara memberi 
kuesioner  pada siswa, sesudahnya menganalisis data yang telah didapatkan. Kuesioner minat belajar 
diberikan kepada siswa SMAN 13 Kabupaten Tangerang kelas XI MIPA 1 sebanyak 32 siswa. Berlandaskan 
hasil pemakaian media pembelajaran Articulate Storyline didapatkan hasil perindikator. 
 

 
 
 
 
 

Tabel 4. Uji N-gain per-Indikator 

Indikator 
Pre 
test 

Post 
test 

Nilai 
Maks 

Uji N-
gain 

Kategori 

Antuisme siswa untuk mengikuti pembelajaran 10.88 17.75 20 0,76 Tinggi 

Persiapan siswa untuk mengikuti pelajaran 8.78 10.72 12 0,61 Sedang 

Persiapan siswa untuk mengerjakan tugas dan tanya 
jawab 

8.38 13.31 16 0,66 Sedang 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

57 

 

Apresiasi siswa pada kegiatan pembelajaran 5.66 10.31 12 0,73 Tinggi 

Ketertarikan siswa pada materi pembelajaran 7.44 11.03 12 0,80 Tinggi 

Reaksi siswa dalam menghadapi permasalahan yang 
terdapat dalam pembelajaran 

4.59 7.19 8 0,77 Tinggi 

 
Berdasarkan tabel terdapat peningkatan minat belajar siswa yang diuraikan perindikator dengan 

kategori yang berbeda. Antuisme siswa dalam mengikuti pelajaran setelah penggunaan media tergolong 
tinggi dengan nilai 0,76, nilai kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yaitu 0,61 tergolong kategori sedang, 
nilai kesiapan siswa dalam mengerjakan tugas dan tanya jawab yaitu 0,66 tergolong kategori sedang, nilai 
apresiasi siswa terkait kegiatan dalam belajar yaitu 0,73 tergolong kategori tinggi, nilai ketertarikan siswa 
dalam pembelajaran yaitu 0,80 tergolong kategori tinggi, dan nilai siswa mengalami peningkatan terhadap 
reaksi dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yaitu 0,77 tergolong kategori tinggi. 

Pengukuran yang dipakai guna memahami perkembangan minat belajar siswa yaitu 
mempergunakan pengujian N-gain. Di bawah merupakan rerata hasil pengukuran minat belajar oleh siswa. 
 

Tabel 5. Uji N-gain 

Keteterangan Nilai 

Rerata pretest 45.72 
Rerata prosttest 70.31 

Nilai Maks 80 

 
Tabel 5. menunjukan nilai rerata minat belajar siswa sebelum  maupun setelah pemakaian media 
pembelajaran Articulate Storyline. Rerata sebelum pemakaian media yaitu 45.72 serta mengalami 
peningkatan sesudah mempergunakan media yaitu mencapai 70.31. Hasil pengujian N-gain mendapatkan 
nilai sebesar 0.72 yang dikategorikan cukup tinggi. Dari hasil data tersebut menunjukan bahwa penggunaan 
media pembelajaran Articulate Storyline memiliki pengaruh dalam meningkatan minat belajar yang tergolong 
tinggi. Dari hasil itu, pengembangan media pembelajaran Articulate Storyline terbukti mampu 
mengembangkan minat belajar siswa dan lebih memperhatikan pembelajaran yang tengah dilaksanakan 
maka kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif dan kondusif. Hal tersebut selaras dengan pendapat 
Usman (2003) dalam (Rasam & Sari, 2018) bahwasanya suasana pembelajaran yang efektif yaitu ada 
perhatian dan minat siswa saat belajar. Berdasar hasil  pengembangan media pembelajaran Articulate 
Storyline pada mata pelajaran matematika materi polinomial dinilai berhasil dilakukan pengembangan 
menjadi media pembelajaran interaktif, sebab media pelajaran dikemas sesuai rancangan. 

 
KESIMPULAN  

Berlandaskan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 
1. Media pembelajaran Articulate Storyline dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE yang 

dilatarbelakangi oleh rendahnya minat belajar siswa dalam mata pembelajaran matematika. Perihal 
ini terjadi karena rendahnya pemanfaatan media pembelajaran di dalam kelas dan guru hanya 
memakai metode konvensional akibatnya siswa merasa jenuh serta 

2. kurang tertarik untuk belajar, akhirnya siswa kurang mencermati materi yang tengah dipahami 
maupun proses pembelajaran kurang maksimal. 

3. Media pembelajaran Articulate Storyline dinilai layak diterapkan pada kegiatan proses pembelajaran 
dalam kelas,  karena media pembelajaran Articulate Storyline sudah melalui tahapan 
pengembangan selaras dengan prosedur dan telah divalidasi para ahli. Skor validasi yang 
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didapatkan ahli media yaitu sebesar 68,75%, sedangkan skor validasi yang  didapatkan diperoleh 
ahli matri yaitu sebesar  97,5%. Berdasarkan skor persentase tersebut, media pembelajaran 
Articulate Storyline masuk kategori sangat layak. 

4. Pemakaian media pembelajaran Articulate Storyline berhasil menambah minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal tersebut bisa diamati berdasar hasil kuesioner minat belajar yang 
diberikan pada siswa bernilai N-gain sejumlah 0.72 yang bila dimasukan pada kategori faktor gain 
termasuk kategori tinggi. 
Berdasarkan simpulan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan pada media 

pembelajaran Articulate Storyline, maka disarankan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu 
memperguakan media pembelajaran, karena media pembelajaran pada dasarnya bisa membantu siswa 
menerima materi pembelajaran dengan jelas, dan bisa memunculkan kondisi belajar yang menarik dan 
menyenangkan, sehingga siswa memiliki minat belajar yang kuat dan diharapkan media pembelajaran 
Articulate Storyline dapat dipakai untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika.  
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