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ABSTRAK 

 

Andhi Soesilo (01669170065) 

“PENGEMBANGAN BUKU CETAK DAN VIDEO PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA KELAS VIII SEMESTER I DENGAN MODEL ADDIE”  

(xv ; 118 pages; pictures; tables; 18 appendixes) 

Bahan ajar seperti buku cetak dan video diperlukan siswa dan guru untuk 

mendukung pembelajaran di sekolah.  Untuk menyelidiki kebutuhan akan bahan 

ajar ini, maka analisis kebutuhan dilakukan dengan mengadakan survey ke murid 

dan guru di sekolah yang diteliti. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti 

dan mengembangkan bahan ajar buku dan video matematika untuk kelas 8 yang 

sesuai dengan kebutuhan sekolah.  Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian dan pengembangan. Model penelitian dan pengembangan yang 

digunakan adalah Analisis, Desain, Mengembangkan, Implemntasi, dan Evaluas 

(ADDIE).  Penelitian dilakukan terhadap kelas 8 di sebuah sekolah dengan total 

siswa 96 orang. Desain produk mengacu pada kurikulum 2013 revisi.  

Pengembangan menggunakan program Microsoft Office, Adobe Indesign, Adobe 

Premiere, dan Kotobee Author.   Instrumen yang digunakan adalah survey, validasi 

ahli, pretest, and posttest. Prototype ini diimplementasi dan dievaluasi pada 

individual, kelompok kecil, dan kelompok besar.  Produk hasil penelitian ini adalah 

berupa buku cetak, e-book, dan video.  

Kata kunci : Penelitian dan Pengembangan, Buku Cetak, E-book, Video, ADDIE   

Referensi   : 87(1996–2019) 
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