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ABSTRACT 

 

This study aims to produce teaching instructional media linteractive using 

software Adobe Flash CS6 for student class VII SMP/MTs that meet the criteria 

for a valid and practical and has a potential effect on learning outcomes. This 

research is the development of R & D (Research and Development). Research 

procedures instructional media CS6 consists of 9 phases of problem 

identification, data collection, product design, design validation, design revisions, 

product testing, product revision, user testing, product revision. Subjects in this 

study is a class VII.1 student who totaled 32 students, 5 students for small group 

and large group of 27 students. Data collection techniques used in this study is 

the validation sheet, questionnaire practicality and tests. Based on the validation 

results of 6 validator obtained an average score for instructional media by 83,75, 

amounting to 88,8 RPP, practicality questionnaire sheet amounted to 87,5%, and 

sheets posttest by 83,3 so that the instrument belonging to the category of very 

valid. Based on the questionnaire practicality in the test phase in small groups 

and large groups gained an average score of 83,09 were classified as practical 

category. Based on the questionnaire practicality in the test phase in small groups 

and large groups gained an average score of 82,79 were classified as category 

practical which classified as a category is very practical. Based on tests in the test 

phase in small groups and large groups gained an average score of 80,08, which 

instructional interactive using software Adobe Flash CS6 has a potential effect on 

student learning outcomes. So instructional media is developed can be used in 

mathematics learning in class VII SMP / MTs. 

 

Key words: Mathematics Instuctional Media, Lines and Angles, valid ,practical , 

potential effects 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan media pembelajarn interaktif dengan 

menggunakan software Adobe flash CS6 untuk siswa kelas VII SMP/MTs yang 

memenuhi kriteria valid dan praktis serta memiliki efek potensial terhadap hasil 

belajar. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R&D (Research and 

Development). Prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran  terdiri 

dari 9 tahap yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, ujicoba produk, revisi produk, ujicoba pemakaian. Subjek 

dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII.1 yang berjumlah 32 siswa, 5 siswa 

untuk kelompok kecil dan 27 siswa kelompok besar. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar validasi, angket kepraktisan dan 

tes. Berdasarkan hasil validasi dari 6 validator diperoleh skor rata-rata untuk 

media pembelajaran sebesar 83,75, RPP sebesar 88,8, lembar angket kepraktisan 

sebesar 87,5, dan lembar posttest sebesar 83,3 sehingga instrument tergolong 

kategori sangat valid. Berdasarkan angket kepraktisan pada tahap uji coba pada 

kelompok kecil dan kelompok besar diperoleh rata-rata skor sebesar 83,09 yang 

tergolong kategori sangat praktis. Berdasarkan angket kepraktisan pada tahap uji 

coba pada kelompok kecil dan kelompok besar diperoleh rata-rata skor sebesar 

82,79% yang tergolong kategori sangat praktis. Berdasarkan tes pada tahap uji 

coba pada kelompok kecil dan kelompok besar diperoleh rata-rata skor sebesar 

80,08 yang berarti Media Pembelajaran interaktif dengan menggunakan software   

Adobe Flash CS6 memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa. Sehingga 

media pembelajaran yang kembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika kelas VII tingkat SMP/MTs. 

 

Kata Kunci : Media pembelajaran, garis dan sudut, valid, praktis, efek 

potensial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan merupakan komponen penting dalam menjalani 

kehidupan manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat 

meningkatkan taraf hidup seseorang, di dalam al-Qur’an juga menganjurkan 

untuk menjadi manusia berilmu yang bunyinya sebagai berikut : 

                                

                                 

         

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Mujaadilah 11) 

Dari surat Al Mujaadilah ayat 11 dapat kita pahami bagaimana 

keuntungan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, sekolah merupakan 

suatu lembaga yang merupakan salah satu tempat terciptanya seseorang yang 

memiliki ilmu pengetahuan, demi tercapainya manusia yang memiliki ilmu 
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pengetahuan yang baik tergantung dari sistem pembelajaran yang digunakan 

pada sekolah tersebut. 

Sistem pembelajaran yang berkualitas akan menciptakan pendidikan 

yang berkualitas, untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas diperlukan 

inovasi yang baru dalam dunia pendidikan. Salah satu unsur penting dalam 

menciptakan suatu inovasi pada proses pembelajaran yaitu pendidik. 

 Pendidik dalam hal ini guru merupakan kunci utama peningkatan mutu 

pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab pendidik 

membentuk peserta didik menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa (Baharudin, 2010:5).  Memudahkan pembelajaran bagi peserta didik 

adalah tugas guru. Untuk itu guru tidak hanya dituntut untuk membuat suasana 

pembelajaran menjadi nyaman dan menarik tetapi guru dituntut untuk 

menciptakan sarana dan prasarana yang meningkatkan kegiatan belajar 

mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran bisa berupa media pembelajaran tradisional atau 

media pembelajaran berbasis komputer. Namun di masa sekarang media 

pembelajaran berbasis komputer merupakan media pembelajaran yang populer 

digunakan. Media berbasis komputer berperan sebagai manajer yang dikenal 

dengan nama Computer Managed Instruction (CMI) dan sebagai pembantu 

tambahan Compuetr Assisted Instruction (CAI) (Arsyad, 2011:96) 

Media pembelajaran berbasis teknologi seperti teknologi komputer 

digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif serta 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, 

media pembelajaran berbasis teknologi komputer sangatlah banyak, seperti 
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flash, power point dan ada beberapa aplikasi metamatika seperti maple, 

geogebra.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap peserta 

didik sangat sulit karena di dalam matematika banyak sekali rumus yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Matematika juga merupakan 

pelajaran yang dianggap membosankan karena di dalam matematika terdapat 

angka, rumus maupun gambar mati (Inggit, 2014:20)  maka dari itu guru 

sebagai fasilitator berarti diharapkan mampu mengelola kelas dengan baik 

untuk membuat proses pembelajaran menjadi efektif. 

Observasi dilakukan di MTs Patra Mandiri Palembang, saat pelaksanaan 

PPLK  II di MA Patra mandiri  pada tanggal 10 agustus 2015 sampai 10 

November 2015. MTs Patra Mandiri memiliki fasilitas-fasilitas yang 

menunjang kegiatan pembelajaran antara lain ruang perpustakaan, ruang 

bahasa dan ruang komputer. Selain itu MTs Patra Mandiri memiliki fasilitas 

yang menunjang tenaga pendidik menggunakan LCD proyektor. 

Pengembangan media pembelajaran dilakukan di MTs Patra Mandiri karena di 

MTs Patra Mandiri ada 2 orang guru saat mengajar menggunakan media 

pembelajaran seperti menampilkan slide pada power point.  

Selain itu mayoritas guru di dalam kelas saat mengajar masih 

menggunakan media ceramah yang membuat siswa cenderung pasif saat proses 

pembelajaran sehingga akan membuat proses belajar mengajar menjadi tidak 

efektif. Sehingga dari hal tersebut peneliti tertarik untuk mengembangkan 

media pembelajaran berbasis power point untuk dikembangkan ke dalam 

bentuk media pembelajaran yang lebih interaktif yaitu ke dalam bentuk flash. 
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Saat peneliti melakukan observasi dengan mewawancarai siswa bernama 

Mayang Sari Putri dan Miftahul Jannah siswa tertarik dengan adanya media 

pembelajaran berbasis komputer karena belajar menggunakan media berbasis 

komputer merupakan suatu hal baru digunakan guru saat proses pembelajaran.  

Komputer merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran, komputer merupakan sarana untuk menyampaikan materi 

setelah dibuat dengan menggunakan suatu aplikasi atau software. Pada 

komputer dapat dilakukan interaksi praktik, tutorial, permainan simulasi, 

penemuan dan pemecahan masalah (Daryanto, 2015:143). Salah satu software 

yang dapat menunjang pembelajaran dengan media pembelajaran proyektor 

adalah software adobe flash. Adobe Flash selain digunakan untuk membuat 

games di dalam adobe flash CS6 terdapat berbagai kelebihan diantaranya bisa 

menyisipkan sound, gambar dan video, animasi (Hasrul, 2011:2).  

Hasil wawancara peneliti dengan guru matematika di MTs Patra Mandiir 

palembang dengan bertanya materi apa yang dipermudah jika mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran, guru menjawab materi yang berhubungan 

dengan gambar. karena jika materi matematika yang berhubungan dengan 

gambar, dijelaskan dengan cara konvensional maka akan memerlukan waktu 

sebaliknya jika diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran maka akan 

mempermudah guru saat menyampaikan materi sehingga membuat proses 

belajar mengajar menjadi lebih efektif, maka dari itu pada penelitian kali ini 

peneliti mengambil materi pembelajaran garis dan sudut kelas VII di MTs 
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Patra Mandiri Palembang yang akan dikembangkan memalui software Adobe 

Flash CS6. 

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

berjudul penegembangan media pembelajaran garis dan sudut software Adobe 

Flash CS6 dengan pendekatan kontekstual. Sehingga penulis mengangkat  

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Materi Garis dan 

Sudut untuk Siswa Kelas VII MTs Patra Mandiri Palembang” sebagai 

judul skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian pengembangan media 

pembelajaran garis dan sudut sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran interaktif pada materi 

garis dan sudut untuk Siswa kelas VII yang valid di MTs Patra Mandiri 

Palembang? 

2. Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran interaktif pada materi 

garis dan sudut untuk Siswa kelas VII yang praktis di MTs Patra Mandiri 

Palembang ? 

3. Apakah media pembelajaran interaktif memilikI efek potensial terhadap 

hasil belajar siswa materi garis dan sudut untuk siswa Kelas VII di MTs 

Patra Mandiri Palembang ? 

C. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan pada penelitian media pembelajaran interaktif pada materi 

garis dan sudut kelas VII MTs Patra Mandiri Palembang sebagai berikut : 
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1. Mengetahui bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran interaktif 

pada materi garis dan sudut kelas VII yang valid di MTs Patra Mandiri 

Palembang. 

2. Mengetahui bagaimana cara mengembangkan media media pembelajaran 

interaktif pada materi garis dan sudut kelas VII yang praktis di MTs Patra 

Mandiri Palembang. 

3. Mengetahui apakah media pembelajaran interaktif pada materi garis dan 

sudut kelas VII mempunyai efek potensial terhadap hasil belajar siswa kelas 

VII di MTs Patra Mandiri Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas manfaat 

penelitian secara umum sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika berupa media 

alternatif untuk digunakan guru sebagai media pembelajaran saat 

mengajarkan materi garis dan sudut kelas VII. 

2. Bagi Siswa 

Sebagai media pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keefektifan 

proses pembelajaran bagi siswa, selain itu memberikan pengalaman proses 

pembelajaran yang baru kepada siswa dengan belajar menggunakan media 

pembelajaran interaktif pada materi garis dan sudut kelas VII. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Pengembangan 

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

(Nana, 2011:5). Sedangkan pendapat lain mengatakan penelitian merupakan 

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan 

(Isniatun, 2012:1). dapat disimpulkan penelitian merupakan proses pemecahan 

masalah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengembangan merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk 

mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna (Isniatun, 2012:2). 

Sedangkan pendapat lain mengatakan pengembangan adalah suatu proses yang 

digunakan untuk mengambangkan atau memvalidasi produk-produk yang 

digunakan dalam proses pembelajaran (Sugiyono, 2009:4). Jadi dari berbagai 

pendapat tersebut dapat disimpulkan pengembangan merupakan suatu proses 

atau cara yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengembangkan 

sesuatu menjadi lebih baik, efektif dan sempurna. 

Jadi dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulaan penelitan 

pengembangan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan produk baru atau 

menyempurnakan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik dan sempurna 

untuk bisa digunakan. 
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B. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan 

Menurut Gall dan Borg dalam Syaodihn (2011:90) berpendapat langkah-

langkah penelitian pengembangan, yaitu:  

1. Penelitian dan pengumpulan data 

Suatu proses yang yang sistematis untuk menentukan tujuan, 

mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan dan kondisi yang 

diinginkan. Meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas dan 

persiapan laporan awal. Penelitian awal atau analisis kebutuhan sangat 

penting dilakukan guna memperoleh informasi awal untuk melakukan 

pengembangan. Ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan kelas 

untuk melihat kondisi riil lapangan. 

2. Perencanaan pengembangan produk  

Perencanaan pengembangan produk yang mencakup merumuskan 

kemampuan, merumuskan tujuan khusus untuk menentukan urutan bahan, 

dan uji coba skala kecil (uji ahli atau ujicoba pada skala kecil). 

3. Pengembangan produk awal 

Pengembangan produk awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan 

pembelajaran, handbook dan alat-alat evaluasi. Pengembangan program 

yang dimaksud apakah berupa bahan cetak, urutan proses, atau prosedur 

yang dilengkapi dengan video. 

4. Uji coba produk awal 

Uji ahli atau Validasi, dilakukan dengan responden para ahli 

perancangan model atau produk. Kegiatan ini dilakukan untuk mereview 

produk awal, memberikan masukan untuk perbaikan. 
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5. Penyempurnaan produk awal 

Penyempurnaan produk awal dilakukan berdasarkan hasil validasi 

awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi kualitatif tentang 

program atau produk yang dikembangkan. 

6. Uji coba produk yang telah disempurnakan 

Setelah melakukan revisi dari desain produk, maka langkah 

selanjutnya melakukan uji coba produk..  Ui coba dapat dilakukan pada 

kelompok terbatas. 

7. Penyempuraan produk yang telah disempurnakan  

Hasil uji coba lapangan dengan melibatkan kelompok subjek lebih 

besar. Dimaksudkan untuk menentukan keberhasilan produk dalam 

pencapaian tujuan dan mengumpulkan informasi. 

8. Pengujian produk yang telah disempurnakan  

Setelah penyempurnaan produk selanjutnya pengujian produk yang 

telah disempurnakan untuk mengetahui efektivitas produk yang 

dikembangkan. Pengujian dilakukan pada kelompok yang lebih luas. 

9. Uji lapangan produk yang telah disempurnakan  

Melakukan revisi terhadap produk akhir, berdasarkan saran dalam uji 

coba lapangan. 

10. Implementasi dan instusionalisasi produk  

Melaporkan dan menyebarluaskan melalui pertemuan dan jurnal 

ilmiah bekerjasama dengan penerbit untuk sosialisasi produk. 

 

 



 

10 

 

C. Media Pembelajaran Interaktif 

Menurut pendapat Gerlach dan Ely media secara garis besar adalah 

manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan (Azhar, 2013:3).  

Sedangan pendapat lain media merupakan komponen komunikasih pembawa 

pesan dari komunikator menuju komunikan (Daryanto, 2010:4). 

Pembelajaran merupakan penyediaan kondisi yang mengakibatkan 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik (Sani, 2014:40). Sedangkan 

pendapat lain mengatakan pembelajaran adalah kegiatan mengajar guru yang 

menitikberatkan pada bantuan dan bimbingan kepada masing-masing individu 

(Dimyati dan Mudjiono, 2012:161) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia interaktif merupakan suatu 

proses melakukan aksi, saling berhubungan, saling aktif. Sedangkan pendapat 

lain mengatakan interaktif merupakan suatu proses yang terkait dengan 

komunikasi dua arah (Warsita,2008). 

Sehingga dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan media 

pembelajaran interaktif merupakan suatu proses penyampaian informasi 

sehingga penerima informasi mendapatkan informasi berupa ilmu-ilmu 

pembelajaran yang bersifat aktif dan bersifat saling berhubungan. 

Secara umum media pembelajaran mempunyai kegunaan saat digunakan 

pada proses pembelajaran, sebagai berikut : 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 
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3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya (Daryanto, 2010:5). 

Ada beberapa prisip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran, diantaranya : 

1. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

2. Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas 

3. Pemilihan media harus sesuai dengan karakteristik peserta 

4. Pemilihan media harus sesuai dengan gaya  belajar 

5. Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan (Hasrul, 2014:4). 

Menurut Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2011:4) mengemukakan 

manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar siswa. 

2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan memcapai 

tujuan pembelajaran. 

3. Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal, 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelajaran. 
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4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan memerankan. 

Dalam Sanjaya (2015:213) jenis-jenis media pembelajaran diantaranya 

sebagai berikut : 

Tabel 1 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

No Kelompok Media Media Instruksional 

1. Audio a. Pita Audio (rol atau kaset) 

b. Piringan Audio 

c. Radio (rekaman siaran) 

2. Cetak a. Buku teks terperogram 

b. Buku pegangan/manual 

c. Buku tugas 

3.  Audio-Cetak a. Buku latihan dilengkap kaset 

b. Gambar/poster (dilengkapi audio) 

4. Proyek Visual Diam a. Film bingkai (slide) 

b. Film rangkai suara 

5. Proyek Visual Diam dengan 

Audio 

a. Film bingkai (slide) suara 

b. Film rangkai suara 

6. Visual Gerak Film bisu 

7. Visual Gerak dengan Audio a. Film suara 

b. Video/VCD/DVD 

8. Benda a. Benda nyata 

b. Model tiruan (mock-up) 

9. Komputer Media berbasis computer, CAI (Computer 

Assisted Instruction) dan CMI (Computer 

Managed Instruction) 

   

Jenis  media pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini 

termasuk ke dalam jenis no 9 yaitu CAI (Computer Assisted Instruction). 

D. Kegunaan Media Pembelajaran Interaktif  

Proses pembelajaran interaktif biasanya menggunakan suatu komputer, 

komputer pada pembelajaran interaktif diibaratkan sebagai guru, dengan media 

pembelajaran interaktif dapat membantu siswa belajar secara mandiri. Adapun 
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kegunaan lainnya dari penggunaan media pembelajaran interaktif sebagai 

berikut : 

1. Bersifat interaktif karena multimedia interaktif dirancang untuk dipakai oleh 

pengguna (siswa) secara individual (belajar mandiri). 

2. Dirancang khusus untuk pembelajaran mandiri.  

3. Kebutuhan pengguna (siswa) secara individual dapat terakomodasi, 

termasuk bagi mereka yang lamban dalam penerima pelajaran.  

4. Meningkatkan motivasi belajar pengguna (siswa) 

5. Memberikan umpan balik. 

6. Kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pengguna (siswa) Munadi 

(2008: 152) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif sangat tepat digunkanan 

sebagai alat pembuat media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan guru 

sebagai media guna menyampaikan materi yang akan diajarkan,  karena 

dengan dukungan teknologi yang besar mendorong siswa belajar mandiri dan 

kegiatan belajar mengajar lebih berdayaguna dan tepatguna. 

E. Peran Media Pembelajaran dalam Mata Pelajaran Matematika 

Seperti yang telah disebutkan media mempunyai peranan penting dalam 

proses pembelajaran khususnya matematika, peranan media pembelajaran 

dalam mata pelajaran matematika yaitu : 

1. Objek matematika abstrak sehingga memerlukan alat peraga. 

Materi matematika yang abestrak disajikan dengan menggunakan 

media pembelajar menjadi kongkret. menurut (Murwani, 1999) untuk 
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membelajarkan matematika secara benar pada siswa harus menggunakan 

alat peraga untuk memudahkan siswa mengenal konsep matematika.  

2. Sifat materi matematika tidak mudah dipahami. 

Materi dari matematika bersifat abstrak, hal ini menjadikan materi 

matematika tidak mudah dipahami oleh kebanyakan siswa. Maka dari itu 

dengan alat pembelajran matematika siswa diharuskan berpartisipasi lebih 

aktif, mereka tidak hanya melihat, mendengar dan memperhatikan tetapi 

mereka juga harus melakukan latihan. 

3. Hiraki matematika bersifat ketat dan kaku. 

Artinya dalam pemecahan masalah membutuhkan aturan, prinsip, 

konsep terdefinisi sebagi prasyaratnya,. Jadi diperlukan media agar dapat 

menuntun untuk terbiasa dalam belajar matematika yang tatananya bersifat 

sistematis dan cenderung kaku. 

4. Aplikasi matematika kurang nyata 

Dapat diraskan oleh siswa bahwa aplikasi matematika itu kurang 

nyata bahkan siswaanya menganggap bahwa matematika adalah kumpulan 

angka dan simbo-simbol. Oleh karena itu diperlukan media agar matematika 

dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.  

5. Belajar matematika perlu fokus 

Matematika memang tidak mudah dipahami, maka dari itu siswa harus 

fokus ketika guru sedang menerangkan materi matematika, sedangkan 

kebanyakan guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya, 

karena itu guru dituntut untuk memilki kreatifitas dalam pembelajaran 

matematika, media dapat membantu guru untuk menyampaikan ide-ide 
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gagasannya dalam pembelajaran matematika agar siswa bisa fokus, aktif 

dan tidak bosan. 

6. Citra matematika kurang baik 

Pandangan siswa saat ini tentang matematika saat ini memang kurang 

baik, menurut mereka matematika merupakan pelajaran yang menakutkan, 

bosan, tegang dan banyak PR. Pembelajarn matematika banyak siswa yang 

menganggap bahwa matematika itu sulit, penuh dengan rumus-rumus dan 

angka-angka. Maka dari itu alat peraga dapat membantu guru untuk 

mengubah paradigma yang selama ini berkembang pada masyarakat pada 

umumnya dan siswa khususnya. 

7. Kemampuaan kognitif siswa masih kongret 

Pada dasarnya kemampuan kognitif siswa itu kongket, sedangkan 

materi matematika itu bersifat abstrak. Jadi dalam proses pembelajaran 

matematika, peranan media sangat penting untuk pemahaman konsep materi 

matematika yang dilakukan saat proses pembelajaran (Sundayana, 29:2013.  

F. Adobe Flash CS6 

1. Pengenalan Adobe Flash CS6 

Adobe flash CS6 merupakan produk terbaru dari adobe flash yang 

sebelumnya bernama Macromedia Flash, macromedia flash merupakan 

hasil dari akuisi yang dilakukan oleh adobe dan macromedia yang 

merupakan produk unggulan dari adobe sistems (Hasrul, 2014:5).  Adobe 

flash CS6 merupakan tipe terbaru dari adobe flash. Program adobe flash 

banyak dimanfaatkan untuk pembuatan animasi, game, persentasi maupun 

multimedia pembelajaran (Widada, 2014:1).  
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Selain itu adobe flash memiliki kemampuan untuk membuat animasi 

dari yang sederhana hingga yang kompleks, adobe flash dapat 

menggabungkan antara gambar, suara dan video ke dalam animasi yang 

dibuat (Hasrul, 2014:5). Flash tidak hanya digunakan dalam pembuatan 

animasi, tetapi pada zaman sekarang ini flash juga banyak digunakan untuk 

keperluan lainnya seperti dalam pembuatan game, presentasi, membangun 

web, animasi pembelajaran, bahkan juga dalam pembuatan film (Ahmadi, 

2013:1) 

Kelebihan adobe flash CS6 dibandingkan dengan yang lain dalah hal 

ukuran file dari hasil animasinya yang masih kecil, maka dari itu file 

animasi adobe flash CS6 banyak digunakan untuk membuat web agar tampil 

lebih interaktif (Hasrul, 2014:6). Kecanggihan dan kelengkapan fitur yang 

dimiliki flash, membuat program ini banyak diminati oleh para animator 

dalam membuat berbagai macam karya dua dimensi (Andi, 2013: 2), selain 

flash lebih user frendly terutama untuk orang awam karena apa yang dibuat 

langsung bisa kelihatan. Adapun keunggulan dan kecanggihan flash dalam 

membuat dan mengolah animasi, seperti: 

a. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek lain. 

b. Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie 

c. Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. 

d. Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke beberapa tipe 

diantaranya .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov. 
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e. Dapat mengubah dan membuat animasi dari objek Bitmap. 

f. Flash program animasi berbasis vektor mempunyai fleksibel dalam 

pembuatan objek-objek vektor. 

g. Terintegrasi dalam Adobe Photoshop dan Illustrator. 

h. Mempunyai fasilitas tema warna online yang terhimpun dalam komunitas 

kurel (Andi, 2013: 2) 

G. Kriteria Produk 

1. Validasi 

Menurut (Sudjiono, 2013:164-166) untuk dapat menentukan apakah 

suatu perangkat pembelajaran dikatakan valid dapat dilakukan penelusuran 

melalui dua segi yaitu : 

a. Validitas Isi (Content Validity) 

Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi tes sebagai alat 

pengukur hasil belajar, suatu perangkat pembelajaran dikatakan validitas 

jika memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1) Perangkat pembelajaran tersebut sebagai sampel. 

2) Perangkat pembelajaran tersebut layak bagi seluruh materi yang akan 

diajarkan. 

b. Validitas Konstruksi (Construct Validity) 

Validitas konstruk adalah validitas yang ditilik dari segi susunan, 

kerangka atau rekaannya. 

 Pendapat (Sukardi: 123:2003) mengatakan kevalidan media 

pembelajaran matematika meliputi beberpa faktor diantaranya sebagai 

berikut : 
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a. Validitas Isi 

Yang dimaksud validitas isi ialah derajat di mana sebuat tes 

mengkur cakupan substansi yang ingin diukur untuk mendapatkan 

validitas isi memerlukan dua aspek yaitu:  valid isi dan teknik 

samplingnya. 

Valid isi mencakup khususnya hal-hal yang berkaitan dengan 

apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang 

ingin diukur. Sedangkan validitas sampling pada umumnya berkaitan 

dengan bagaimanakah baiknya suatu sampel tes mempresentasikan total 

cakupan isi. 

b. Validitas Konstruk 

Validitas konstruk merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes 

mengukur suatu konstruk. Konstruk secara defonitif merupakan suatu 

sifat yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita dapat merasakan hanya 

melalui satu atau dua indera saja. 

   Pada penelitian ini media pembelajaran dikatakan valid jika telah 

divalidasi oleh validator dan dikatakan valid oleh validator melalui 

lembar validasi. Pada penelitian ini yang menjadi validator yaitu : 

1) Riza Agustiani, M.Pd, 

2) Okto Feriana, M.Pd  

3) Witri Purwati, S.Pd 

4) Setilawati, S.Pd 

5) Dedi Maryadi, S.Pd 

6) M.Adytio Wiguna, A.Md 
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Tabel 2 Lembar Validasi Ahli materi 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Content(isi)      

1. 

Kesesuaian isi media pembelajaran  dengan 

tujuan pembelajaran yang ada pada silabus 

KTSP. 

     

2. 
Kesesuain contoh soal dengan materi yang 

diajarkan 

     

3. Kesesuaian evaluasi dengan materi yang diaarkan      

4. 
Media pembelajaran mendukung proses 

pembelajaran 

     

 

B Construct (struktur dan navigasi)      

1 
Materi dikelompokan sesuai dengan alokasi 

waktu pada silabus 

     

2. Susunan materi dapat membuat siswa berpikir.      

3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan pembelajaran      

4. 
Fungsi gambar-gambar membantu siswa dalam 

mengingat materi 

     

 

Tabel 3 Lembar Validasi Ahli Media 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

A Content(isi)      

1. 
Kesesuain contoh soal dengan materi yang 

diajarkan 

     

2. 
Kesesuaian evaluasi dengan materi yang 

diajarkan  

     

3.  
Media pembelajaran mendukung proses 

pembelajaran 

     

 

B Construct (struktur dan navigasi)      

1 
Pemilihan ukuran dan tipe font  

 

     

2. 
Ketepatan pemilihan backsound  

 

     

3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan pembelajaran      

4.  
Fungsi gambar-gambar membantu siswa dalam 

memahami materi 

     

5. 
Ketepatan komposisi warna  

 

     

6. 
Ketepatan penempatan tombol navigasi  

 

     

 

2. Praktis 

Menurut Nieveen (dalam Novi, 2013.5) produk pendidikan yang 

memiliki kepraktisan yang tinggi apabila produk itu dapat digunakan dan 



 

20 

 

realitanya menunjukkan bahwa mudah bagi peserta didik untuk 

menggunakan produk tersebut. 

Sementara itu menurut Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar praktis 

adalah berdasarkan praktik; praktis artinya mudah dan senang saat 

memakainya. 

Pada penelitian ini dikatakan praktis jika media pembelajaran tersebut 

dapat membantu siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan, jadi 

media pembelajaran itu dikatakan praktis jika pengguna media pembelajarn 

mengatakan praktis melalui teknik angket. 

Tabel 4 Lembar Angket Kepraktisan 

No Pernyataan 
Penilaian 

1     1 2 3 4 5 

1 
Siswa mudah untuk menggunakan media 

pembelajaran saat proses pembelajaran  

     

2. 
Siswa senang belajar dengan menggunakan 

media pembelajaran  . 

     

3. 
Siswa mengerti petunjuk-petunjuk yang ada 

pada media pembelajaran   

     

4. 

Siswa tidak mengerti materi yang diajarkan 

dengan menggunakan media pembelajaran 

garis dan sudut. 

     

5. 

Siswa mengetahui lambang atau symbol 

matematika yang ada pada media 

pembelajaran garis dan sudut 

     

6. 

Siswa mengerti bahasa yang digunakan pada 

media pembelajaran garis dan sudut sehingga 

media tersebut bisa dibacasiswa 

     

7. 
Siswa bisa medengarkan suara yang keluar 

dari media pembelajaran 

     

8.. 
Siswa kesulitan dalam mengoperasikan media 

pembelajaran garis dan sudut. 

     

9. 
Siswa tidak mengerti gambar yang ada pada 

media pembelajaran 
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Ketentuan : 

1 = tidak sesuai 

2 = kurang sesuai 

3 = Cukup sesuai 

4 = Sesuai 

5 = Sangat sesuai 

 

3. Efek Potensial 

Pada umumnya perangkat pembelajaran dikatakan efektif jika peserta 

didik dapat menyerap materi pembelajaran (Sani, 2013:41). Pendapat lain 

mengatakan Efektivitas dilihat dari dapat tidaknya produk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan (Sembah, 2012. 7). 

Pada penelitian ini media pembelajaran dikatakan mempunyai efek 

potensial terhadap hasil belajar siswa jika media pembelajaran tersebut 

memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan yang dilakukan dengan 

teknik tes terhadap hasil belajar siswa. 

4. Hasil Belajar 

Bloom (dalam Arikunto, 128:2012) mengklasifikasikan 3 ranah hasil 

belajar yaitu 1) ranah kognitif  berhubungan erat dengan kemampuan 

berpikir siswa, penalaran, kemampuan mengingat, penerapan  2) ranah 

afektif berhungan erat dengan sikap atau nilai siswa dalam kehidupan 

sehari-hari 3) Ranah Psikomotorik  berhubungan erat dengan kerja otot 

sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya.  

Hasil belajar adalah hasil yang didapat setelah mengikuti  proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa yang meliputi 3 aspek yaitu 
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kognitif, Afektif dan psikomotorik, walaupun tujuan pendidikan meliputi 

ketiga aspek tersebut namun tidak dipungkiri dalam kenyataanya hasil 

belajar lebih ditentukan pada aspek kognitif sedangkan untuk afektif dan 

pskomotorik hanya sebagai pelengkap untuk menentukan suatu 

keberhasilan.  

 

Sehingga pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan aspek 

kognitifnya. Aspek kognitif diukur melalui hasil belajar siswa berupa 

latihan, pekerjaan rumah dan soal evaluasi setelah belajar menggunakan 

media pembelajaran. 

H. Materi Terkait Garis dan Sudut 

1. Garis  

a. Pengertian Garis 

Garis merupakan susunan titik-titik (bisa tak hingga) yang saling 

bersebelahan dan berderet memanjang ke dua arah (kanan/kiri, 

atas/bawah. 

b. Kedudukan dua buah garis 

1) Garis Sejajar 

Posisi dua garis akan dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut 

berada di satu bidang. 

 

 

 

 

 

 

 

        A 

  

      B 
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Gambar  1 Garis Sejajar 

2) Garis Berpotongan 

Garis berpotongan adalah dua buah garis dikatakan berpotongan 

apabila keduanya memiliki sebuah titik potong atau biasa disebut 

sebagai titik persekutuan. 

 

 

 

 

 

             Gambar 2 Garis Berpotongan 

3) Garis Berhimpit 

Garis berhimpit jika dua buah garis memiliki setidaknya dua titik 

potong. sebagai contoh jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 pas. 

kedua jarum jam tersebut akan saling berhimpit. 

 

  

 

Gambar 3 Garis Berhimpit 

4) Garis Bersilangan 

Dua buah garis dapat dikatakan bersilangan apabila keduanya 

tidak sejajar dan tidak berada pada satu bidang. 

                             H          G 

                      E                                                                     

           C       C 

                     A                               B 

                        Gambar 4 Garis Bersilangan 

            

    A                 B 

 

 

      N          M 

              F 

      D                                
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2. Sudut 

Sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena 

adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau 

berhimpit. 

a. Bagian-bagian sudut 

1) Kaki Sudut 

Garis sinar yang membentuk sudut tersebut. 

2) Titik Sudut 

Titik pangkal/ titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. 

3) Daerah Sudut 

Daerah atau ruang yang ada diantara dua kaki sudut. 

 

 

 

 

 

   

 

                             Gambar 5 Bagian-Bagian Sudut 

b. Jenis-Jenis Sudut 

1) Sudut Siku-siku 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 90° 

                 A 

             Kaki Sudut 

 

                  

 

Daerah                                

Sudut 

          

         

              B     C 

      Titik Sudut              Kaki Sudut 
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                      Gambar 6 Sudut Siku-Siku 

2) Sudut Lancip 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantara 0° 

dan 90° (0°< D < 90°). 

 

                     Gambar 7 Sudut Lancip 

 

3) Sudut Tumpul 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantara 90° 

dan 180° (90°< D < 180°). 

 

Gambar 8 Sudut Tumpul 

I. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut : 

1. Pada penelitian  yang dilakukan oleh Januar Bastian tentang. Pengembangan 

Media Pembelajaran Gerak Dasar Bola Voli Berbasis Adobe Flash Cs6 

Materi Pasing Atas Dan Pasing Bawah Kelas Vii Smp   Penelitian dilakukan 

untuk membuat suatu produk pembelajaran yang berbasis teknologi dengan 

menggunakan adobe flash CS6 yang tervaliditasi, sehingga dapat membantu 
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proses pembelajaran materi didalam kelas khususnya SMP kelas VII, pada 

uji coba kelompok kecil siswa memberikan penilaian “sangat baik”. Dengan 

rerata skor 4,62. pada data uji coba kelompok kecil, termasuk dalam kriteria 

“sangat bagus”. Dengan rerata skor 4,61 Pada uji coba kelompok besar 

termasuk dalam kriteria “sangat bagus”. Dengan rerata skor 4,43. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dienur Ainuzzaman mengenai 

Pengembangan Media Pembelajaran Teks Eksplanasi Berbasis Adobe Flash 

Pro Cs5 Pada Siswa Kelas Vii Kurikulum 2013. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengembangkan dan menghasilkan media pembelajaran interaktif 

berbasis Adobe Flash untuk pembelajaran teks eksplanasi kelas VII 

Kurikulum 2013. Validasi ahli materi terhadap aspek kualitas pembelajaran 

dan aspek penyajian diperoleh skor rata-rata 3,1, dan rerata presentase 

77,5% dengan kategori sangat baik. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alif Bayu Saputro mengenai 

Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Menggunakan Adobe 

Flash Professional Cs6 Materi Peluang Kelas Xi Sma 10. “kesesuaian media 

dengan sasaran” mempeunyai presentase tertinggi yaitu 51% siswa 

menjawab baik. Pada indikator presepsi siswa yang kedua adalah 

“kesesuaian media dengan jenis pengetahuan” mempunyai presepsi tertinggi 

50% siswa menjawab baik. Indikator presepsi siswa yang ketiga adalah 

kesesuaian media dengan tujuan atau kompetensi” diperoleh presentase 

tertinggi yaitu 48% siswa menjawab baik. Indikator presepsi siswa yang 

keempat adalah “mitu teknis atau kemenarikan” diperoleh presentase 

tertinggi yaitu 56% siswa menjawab baik. 
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4. Penelitian Jawasi (2013) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Berbasis Multimedia Interaktif untuk Pembelajaran Matematika pada Materi 

Dimensi Tiga di Kelas X MAN 2 Palembang” . 

 Berdasarkan hasil angket validasi, diperoleh skor rata-rata sebesar 67,62 

yang tergolong kategori sangat valid. Berdasarkan angket kepraktisan bahan 

ajar berbasis multimedia interaktif tersebut terlihat dari rata-rata hasil 

observasi dalam kategori praktis 82.58% dan rata-rata angket dalam 

kategori praktis yaitu sebesar 92,8%. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah jenis 

penelitian pengembangan (research & Development). Produk yang 

dikembangkan adalah media pembelajaran interaktif pada materi garis dan 

sudut yang mana penelitian ini dilakukan di Kelas VII.1 MTs. Patra Mandiri 

Palembang 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kelas VII 1 salah satu dari 3 kelas VII MTs 

Patra Mandiri Palembang  pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017  

dengan keanekaragaman kemapuan belajar, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pada 

tahap pertama, tahap uji coba dibutuhkan 5 orang  kelompok kecil sebagai uji 

coba pengembangan media pembelajaran, setelah itu uji coba kelas VII 1 untuk 

menguji media pembelajaran setelah tahap uji coba dengan kelompok kecil 

dilakukan uji coba pemantapan media pembelajaran dengan kelompok besar 

siswa kelas VII 1 MTs Patra Mandiri Palembang. Kelas yang menjadi subjek 

penelitian ini dipilih pemilihan siswa kelas VII 1 karena siswa kelas tersebut 

dalam proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru sehingga keaktifan 

siswa kurang optimal. 

      Tabel 5 Jumlah siswa kelas VII 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VII.1 32 

2. VII.2 34 

3. VII.3 33 
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C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada 

prosedur penelitian Gall dan Borg dalam Syaodih (2011:90), namun pada 

penelitian pengembangan ini peneliti tidak memakai uji implementasi 

dikarenakan keterbatasan waktu penelitian serta pada hasil dari produk 

penelitian masih akan dikembangkan lagi sesuai dengan perbaharuan adobe 

flash untuk kedepannya. 

1. Penelitian dan pengumpulan data 

Kegiatan penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan ajar serta 

perangkat pembelajaran mata pelajaran matematika, serta komponen-

komponen yang berkaitan dengan Adobe Flash CS6 sebagai bahan dasar 

dari pembuatan media pembelajaran ini, serta mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan kurikulum materi yang digunakan disekolah tersebut 

yang akan digunakan sebagai pedoman pembuatan media pembelajaran. 

2. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan yang berkaitan dengan tahapan 

yang akan dilakukan pada penelitian seperti perencanaan pembuatan desain 

media pembelajaran interaktif pada materi garis dan sudut kelas VII MTs 

Patra Mandiri Palembang software adobe flash CS6. 

3. Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan media pembelajaran interaktif ini membutuhkan 1 

perangkat laptop/komputer serta membutuhkan software adobe flash CS6 

serta materi sebagai acuan pembuatan media pembelajaran 
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4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk dari media pembelajaran interaktif sudah layak untuk 

digunakan sebagai suatu media pembelajaran. Penilain dilakukan oleh dosen 

mata kuliah matematika, guru mata pelajaran matematika, guru bahasa dan 

sesorang yang ahli dibidang teknologi kemudian mereka diberi lembar 

validasi untuk menilai media pembelajaran. 

5. Revisi Validasi Desain 

Berdasarkan masukan-masukan media pembelajaran tersebut direvisi 

sampai media pembelajaran tersebut dikatakan layak untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran sebelum diuji cobakan di lapangan pada 

kelompok kecil. 

6. Uji Coba Lapangan Kecil 

Uji coba produk media pembelajaran interaktif dengan software 

Adobe Flash CS6 dilakukan setelah desain produk ini divalidasi melalui 

penilaian pakar dan para ahli, dari uji coba dapat diketahu kelemahannya 

kemudia di revisi sesuai dengan masukan dari validitor. Uji coba dilakukan 

terlebih dahulu dengan menggunakan kelompok kecil yang berumlah 5 

orang 

7. Revisi Uji Lapangan Kecil 

Setelah dilakukan uji coba dengan kelompok kecil apabila terdapat 

kelemahan-kelemahan yang ditemukan selanjutnya digunakan oleh peneliti 

sebagai perbaikan produk media pembelajaran interaktif.   
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Selanjutnya dari kelemahan tadi media pembeajaran diperbaiki untuk 

memperbaiki kelemahan yang ditemukan ketika proses uji coba kelompok 

kecil di MTs Patra Mandiri Palembang kelas VII 1. 

8. Uji Coba Kelompok Besar 

Setelah media pembelajaran direvisi kemudian media pembelajaran 

diujicobakan kembali dengan kelompok besar yang dilakukan di MTs Patra 

Mandiri Palembang kelas VII materi garis dan sudut untuk menilai media 

pembelajaran yang telah dikembangakan. 

9. Revisi 

Proses ini meliputi proses penyempurnaan media setelah diujicobakan 

pada kelompok besar, guna memperbaiki media untuk menciptakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Langkah-langkah penelitian pengembangan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

Gambar 9 Prosedur Penelitian 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Lembar Validasi 

Proses validasi dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika,  dosen 

mata kuliah matematika, ahli teknologi. Validasi dilakukan untuk 

mengetahui kevalidan media pembelajaran yang dikembangkan. yang akan 

menjadi validator pada penelitian ini yaitu : 

a. Riza Agustian, M.Pd,  

b. Okto Feriana, M.Pd  

c. Ibu Setilawati, S.Pd  

d. Pak Dedi S.Pd  

e. Ibu Witri Purwati, S.Pd 

f. M.Adithio Wiguna, A.Md 

2. Angket 

Angket dilakukan untuk mengetahui kepratisan media pembelajaran, 

angket dilakukan dengan  instrumen lembar angket oleh siswa setelah 

proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif.        

3. Tes 

Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa atau 

untuk melihat apakah ada efek potensial media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa setelah belajar dengan menggunakan media pembelajaran  

interaktif materi garis dan sudut kelas VII MTs Patra Mandiri Palembang. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Validasi 

Anilisis validasi dilakukan untuk mengatahui valid atau tidaknya 

media pembelajaran untuk digunakan dalam prose pembelajaran. Beberapa 

tahapan menganalisis validitas media adalah sebagai berikut :  

a. Memberikan skor untuk setiap item dengan menggunakan skala minat 

dengan kriteri  jawaban sangat sesuai (5), sesuai (4), cukup (3),kurang 

(2), dan tidak sesuai (1).  

b. Menjumlahkan nilai di lembar validasi pada setiap validator. 

c. Mencari nilai per-aspek dengan rumus : 

A= 
           

                   
  

d. Mencari nilai setiap validator dengan menggunakan rumus : 

N = 
   

 
            (Sudjiono,2013:318) 

e. Pemberian nilai validitas dengan rumus berikut.  

V =
 

                  
  (Sudjiono,2013:318) 

f. Membandingkan rata-rata total validitas dengan kriteria kevalidan media 

pembelajaran yaitu : 

                         Tabel 6 Pengkategorian Validasi 

Interval Skor  Kategori  

80-100 Sangat Valid  

66-79  Valid  

56-65 Cukup valid  

40-55 Kurang Valid 

30-39 Tidak Valid 

Keterangan :  

1) Jika skor rata-rata (mean) validasi 30 sampai 39 maka media 

dikategorikan tidak valid dan perlu pergantian.  
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2) Jika skor rata-rata (mean) validasi 40 sampai 55 maka media 

dikategorikan kurang valid dan perlu perbaikan.  

3) Jika skor rata-rata (mean) validasi 56 sampai 65 maka media 

dikategorikan cukup valid.  

4) Jika skor rata-rata (mean) validasi  66 sampai 79 maka media 

dikategorikan valid.  

5) Jika skor rata-rata (mean) validasi 80 sampai 100 maka media 

dikategorikan sangat valid (Modifikasi Arikunto, 2012:281) 

2. Analisis Kepraktisan  

Analisis kepraktisan media pembelajaran menggunakan lembar 

kepraktisan yang berupa angket kepratisan setelah  penggunaan media 

pembelajaran, angket kepratisan disisi oleh siswa sebagai pengguna media, 

pada angket kepraktisan digunakan angket skala minat untuk bagian pilihan 

jawaban, analisis kepraktisan dicari dengan cara sebagai berikut : 

a. Mengubah data kualitatif LKS menjadi data kuantitatif LKS dengan 

pedoman penskoran pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 Skor pernyataan positif dan negarif 

Penilaian Sangat sesuai 

(SS) 

Sesuai 

(S) 

Cukup sesuai 

(CS) 

Kurang sesuai 

(KS) 

Tidak sesuai 

(TS) 

Penilaian 

positif 

5 4 3 2 1 

Penilaian 

Negatif 

1 2 3 4 5 

 

b. Pemberian nilai setiap siswa sebagai berikut : 

N = 
           

                   
          (Sudjiono, 2013:318) 

c. Pemberian nilai kepraktisan dengan rumus berikut.  

P =
 

                  
      (Sudjiono,2011:318)  
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Selanjutnya rata-rata yang didapat  dari setiap pratisan dibandingkan 

dengan kriteria pengkategorian kepraktisan media pembelajaran interaktif 

                Tabel 7 Pengkategorian Praktis 

Interval Skor  Kategori  

80-100 Sangat Praktis 

66-79 Praktis 

56-65 Cukup praktis  

40-55 Kurang Praktis 

30-39 Tidak Praktis 

 

Keterangan :  

1) Jika skor rata-rata (mean) kepraktisan 30 sampai 39 maka media 

dikategorikan tidak praktis dan perlu pergantian.  

2) Jika skor rata-rata(mean) kepraktisan 40 sampai 55 maka media 

dikategorikan kurang praktis dan perlu perbaikan.  

3) Jika skor rata-rata(mean) kepraktisan 56 sampai 65 maka media 

dikategorikan cukup praktis.  

4) Jika skor rata-rata(mean) kepraktisan 66 sampai 79 maka media 

dikategorikan praktis.  

5) Jika skor rata-rata(mean) kepraktisan 80 sampai 100 maka media 

dikategorikan sangat praktis. (Modifikasi Arikunto, 2012:281) 

3. Tes 

Data tes diperoleh dari hasil jawaban latihan soal, tugas pekerjaan 

rumah, dan tes diolah untuk menghasilkan nilai akhir yang kemudian 

digunakan untuk mengetahui kategori hasil belajar siswa. Nilai akhir 

tersebut diperoleh dengan jalan menjumlahkan nilai pekerjaan rumah (T), 

nilai latihan (L), dan nilai tes/ujian (U) masing-masing diberi bobot 20,30, 

dan 50 lalu dibagi 100.  
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Tes hasil belajar siswa merupakan dasar untuk mengetahui ada atau 

tidaknya efek pontesial media pembelajaran terhadap hasil belajar. Adapun 

langkah-langkah menganalisis data tes sebagai berikut: Perhitungan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

NA = 
              

   
 

Keterangan : 

NA  : Nilai Akhir 

T      : Nilai Tugas Pekerjaan Rumah 

L      : Nilai Latihan 

U     : Nilai Tes/Ujian 

(Modifikasi Arikunto, 2013:312) 

Setelah diketahui nilai akhir setiap siswa, maka hasil belajar siswa 

dikategorikan dengan membandingkan dengan tebel pengkategorian sebagai 

berikut: 

Tabel 8 Pengkategorian Efek Potensial 

Interval Skor  Kategori  

80-100 Sangat Efek Potensial 

66-79 Efek Potensial 

56-65 Cukup Efek Potensial 

40-55 Kurang Efek Potensial 

30-39 Tidak EfekPotensial 

 

Keterangan :  

1) Jika skor rata-rata (mean) efek potensial 30 sampai 39 maka media 

dikategorikan tidak ada efek potensial dan perlu pergantian.  

2) Jika skor rata-rata(mean) efek potensial 40 sampai 45 maka media 

dikategorikan kurang ada efek potensial dan perlu perbaikan.  
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3) Jika skor rata-rata(mean) efek potensial 56 sampai 65 maka media 

dikategorikan cukup ada efek potensial.  

4) Jika skor rata-rata(mean) efek potensial 66 sampai 79 maka media 

dikategorikan mempunyai efek potensial.  

5) Jika skor rata-rata (mean) efek potensial 80 sampai 100 maka media 

dikategorikan sangat mempunyai efek potensial  (Modifikasi 

Arikunto, 2012:281). 

Media pembelajaran mempunyai efek pontensial terhadap hasil belajar 

siswa jika rata-rata skor tes hasil belajar siswa  yang dilakukan setelah 

proses pembelajaran memenuhi ketuntasan yaitu 75% dari seluruh siswa 

mendapatkan skor lebih besar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum)  

(Mulyasa, 2007:254) KKM yang ditetapkan di sekolah MTs Patra Mandiri 

Palembang untuk mata pelajaran matematika yaitu 75. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Peneltian 

Penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan menghasilkan 

sebuah produk berupa “Media Pembelajaran Interkatif Pada Materi Garis dan 

Sudut”. Produk ini dibuat ke dalam bentuk flash yang menggunakan software 

Adobe Flash CS6, yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas atau secara 

mandiri oleh siswa pada saat di manapun dan kapanpun dengan bantuan 

perangkat komputer.  

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

yang dilakukan mengacu pada prosedural pengembangan Borg dan Gall 

dalam syaodih (2011:90) yang disederhanakan hanya pada batas revisi atau 

perbaikan  setelah dilakukan uji coba yang telah diujikan pada  uji coba 

kelompok besar. Alasan pelaksanaan pengembangan dalam sembilan langkah, 

karena adanya keterbatasan waktu serta produk ini masih akan terus 

dikembangkan lagi langkah tersebut adalah: 1 Penelitian dan pengumpulan 

data; 2 Perencanaan; 3 Pengembangan produk awal; 4 Validasi; 5 Revisi; 6 

Uji coba lapangan kecil; 7 Revisi; 8 Uji coba kelompok besar; 9. Revisi 

produk setelah diuji coba pada uji coba produk pada kelompok besar 

1. Penelitian dan Pengumpulan Data 

Pada tahap awal pengembangan media pembelajaran interaktif ialah 

penelitian dan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan observasi 

membaca dan mempelajari kurikulum KTSP yang digunakan pada sekolah 

tersebut. 
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Selain mempelajari kurikulum KTSP peneliti juga mempersiapkan 

sub materi yang akan dibuat ke dalam media pembelajaran interaktif 

menyiapkan silabus dan RPP yang akan digunakan saat penelitian,  

2. Perencanaan 

Setelah penelitian dan pengumpulan data langkah selanjutnya yaitu 

perencanaan pada tahap ini yang dilakukan yaitu membuat gambaran 

konsep isi dari media pembalajaran interaktif pada kertas sebelum di buat 

ke dalam bentuk flash, melakukan perencanaan jadwal penelitian. 

3. Pengembangan Produk Awal 

Pada tahap ini dilakukan pengembangan produk awal yang 

dikembangkan dikembangkan ke dalam bentuk flash software Adobe Flash 

CS6 yang sebelumnya berupa konsep yang ditulis pada kertas 

diaplikasikan ke Adobe Flash CS6 baik berupa background, font 

penulisan, gambar-gambar serta animasi-animasi yang digunakan pada 

media pembelajaran. selanjutnya dilakukan pemantapan yang terdiri atas :  

a. Analisis Tujuan 

Penyusunan suatu media pembelajaran diperlukan analisis tujuan 

pada isi media tentang pembelajaran, sehingga penyusunan media 

tersebut memiliki tujuan instruksional umum yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan ini adalah : 

1) Siswa dapat menetukan kedudukan dua buah garis (sejajar, 

berhimpit, berpotongan, bersilangan) melalui benda kongkrit. 

2) Siswa dapat membuat suatu gambar yang merupakan garis (sejajar, 

berhimpit, berpotongan, bersilangan). 
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3) Siswa dapat memahami sifat garis (sejajar, berhimpit, berpotongan, 

bersilangan). 

4) Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sudut 

5) Siswa dapat menetukan sudut (siku-siku, lancip dan tumpul) 

6) Siswa dapat membuat suatu gambar sudut (siku-siku, lancip dan 

tumpul) 

b. Analisis Kerja 

Pada tahap analisi kerja ini yang dilakukan dengan tujuan 

bagaimana seharusnya media pembelajaran ini berfungsi Tahap ini 

terkait dengan fungsi-fungsi tombol yang ada pada media pembelajaran.  

Selanjutnyaa yaitu halaman utama (home) pada halaman utama 

(home) terdapat berbagai tombol yang terdiri atas tombol petunjuk, 

tombol apersepsi, tombl materi, tombol evaluasi, tombol profil serta 

tombol back untuk kembali dan tombol exit untuk keluar. 

c. Analisis Media Pembelajaran 

Pada tahap ini dilakukan pemberian gambar-gambar yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari selanjutya dari gambar 

tersebut dibuatan suatu animasi yang membantu siswa berpikir dalam 

memahami materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Selain pembuatan animasi dilakukan juga pembuatan contoh soal 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran,pembuatan latihan soal, serta 

soal evaluasi yang dibuat guna membantu siswa untuk menetahui batas 

kemampuannya. 
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4. Validasi 

Setelah tahap pengembangan produk awal selanjutnya tahap validasi 

tahap validasi ini dilakukan untuk menguji apakah media pembelajaran 

yang dibuat telah sesuai dengan tujuan pembuatan media pembelajaran 

tersebut, pada tahap validasi dilakukan beberapa kali revisi sampai media 

tersebut telah sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

Pada tahap validasi media pembelajaran dilakukan terhadap 6 orang 

validator yang meliputi Dosen Matematika, Guru Matematika, Guru 

Bahasa Indonesia dan seseorang yang pakar dibidang teknologi. 

a. Data Validasi Ahli Materi 

Ahli materi yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu : 

1) Ibu Riza Agustiani M.Pd  

2) Ibu Okto Feriana, M.Pd  

3) Ibu Setilawati, S.Pd  

Alasan mengapa peneliti memilih Ibu Riza, Ibu Okto sebagai 

validator ahli materi karena mereka merupakan orang-orang yang 

berkompeten di bidang matematika dan mereka juga dosen yang 

mengajar matematika yang mengetahui kemampuan siswa. Alasan 

peneliti memilih Ibu Setilawati karena merupakan guru matematika di 

kelas tersebut yang lmengerti kondisi dan kemampuan siswa tersebut. 

Pada tahap validasi terlebih dahulu setiap validator menguji 

media pembelajaran interaktif dengan cara menggunakan media 

pembelajaran tersebut setelah itu para validator mengisi lembar validasi 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Lembar validasi validator pertama 
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Tabel 9 lembar validasi ahli materi 1 Ibu Riza Agustian M.Pd 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. 

 

Content 

(Isi) 

1. Kesesuain isi media pembelajaran yang 

ada pada silabus KTSP. 
4 

2. Kesesuain contoh soal dengan materi 

yang diajarkan. 
4 

3. Kesesuain evaluasi dengan materi yang 

diajarkan. 
4 

4. Media pembelajaran mendukung proses 

pembelajaran 
3 

  

2. 

Construck 

(Struktur/Navi

gasi) 

1. Materi dikelompokan sesuai dengan 

alokasi waktu pada silabus 
4 

2. Susunan materi dapat membuat siswa 

berpikir 
3 

3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
4 

4. Fungsi gambar-gambar membantu siswa 

dalam mengingat materi 
4 

Jumlah 30 

 

Berdasarkan pada hasil validasi yang dilakukan validator Ibu Riza 

Agustiani, M.Pd terdapat saran yaitu : 

1) Perbaiki warna pada bagian atas, beri warna yang lebih terang 

 

Gambar 10 menu home 
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2) Buat tampilan lebih menarik 

 

Gambar 11 tampilan pertama 

 

Lembar validasi validator ahli materi 2  

Tabel 10  lembar validasi ahli materi 1 OktoFeriana M.Pd 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. 

 

Content 

(Isi) 

1. Kesesuain isi media pembelajaran yang 

ada pada silabus KTSP. 
5 

2. Kesesuain contoh soal dengan materi yang 

diajarkan. 
5 

3. Kesesuain evaluasi dengan materi yang 

diajarkan. 
4 

4. Media pembelajaran mendukung proses 

pembelajaran 
5 

 

 

 

2. 

. 

Construck 

(Struktur/Navigasi

) 

1. Materi dikelompokan sesuai dengan 

alokasi waktu pada silabus 
5 

2. Susunan materi dapat membuat siswa 

berpikir 
4 

3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
4 

4. Fungsi gambar-gambar membantu siswa 

dalam mengingat materi 
5 
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Berdasarkan hasil validasi pada validator Ibu Okto Feriana, M. Pd 

terdapat berbagai saran diantaranya sebagai berikut : 

1) Pada setiap tombol play diberi tanda perintah. 
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Gambar 12 pengertian garis 

2) Tambahkan perintah pada setiap tombol selesai menu 

 

Gambar 13 ciri-ciri garis 

3) Petunjuk letakkan diatas agar saat membuka media siswa dianjurkan 

untuk memahami petunjuk terlebih dahulu. 

 

Gambar 14 menu home 

 

4) Pada soal berikan tombol selanjutnya dan kembali. 

 

Gambar 15 menu evaluasi 
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Lembar validasi ahli materi validator 3 yaitu Ibu Setilawati, S.Pd 

Tabel 11  lembar validasi ahli materi 3 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. 

Content 

(Isi) 

1. Kesesuain isi media pembelajaran yang 

ada pada silabus KTSP. 
5 

2. 2. Kesesuain contoh soal dengan materi 

yang diajarkan. 
5 

3. 3. Kesesuain evaluasi dengan materi yang 

diajarkan. 
5 

4. 4. Media pembelajaran mendukung proses 

pembelajaran 
5 

  

1. 

Construck 

(Struktur/Navig

asi) 

1. Materi dikelompokan sesuai dengan 

alokasi waktu pada silabus 
5 

2. 2. Susunan materi dapat membuat siswa 

berpikir 
4 

3. 3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
3 

 4. Fungsi gambar-gambar membantu siswa 

dalam mengingat materi 
5 

 37 

Pada hasil validasi yang dilakukan oleh validator ahli materi 3 

yaitu Ibu Setilawati terdapat saran yaitu sesuaikan warna tulisan dengan 

background pada media pembelajaran. 

 

Gambar 16 menu petunjuk 

 

b. Data Validasi ahli Bahasa  

Ahli bahasa yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu, Ibu 

Witri Purwati S.Pd dan Bapak Dedi Maryadi, S.Pd, alasan peneliti 
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memilih Ibu Witri dan Bapak dedi karena beliau merupakan guru 

bahasa indonesia yang mengerti mengenai bahasa yang digunakan saat 

menyampaikan materi pada siswa data validasi ahli bahasa yang 

pertama sebagai berikut : 

Tabel 12  lembar validasi ahli bahasa Ibu Witri Purwati 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. 

. 

Content 

(Isi) 

1. Kesesuain isi media pembelajaran 

yang ada pada silabus KTSP. 
5 

2. Kesesuain contoh soal dengan 

materi yang diajarkan. 
4 

3. Kesesuain evaluasi dengan materi 

yang diajarkan. 
4 

4. Media pembelajaran mendukung 

proses pembelajaran 
3 

  

2. 

 

Construck 

(Struktur/Navig

asi) 

1. Materi dikelompokan sesuai 

dengan alokasi waktu pada silabus 
4 

2. Susunan materi dapat membuat 

siswa berpikir 
3 

3. Fungsi tombol sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
5 

4. Fungsi gambar-gambar membantu 

siswa dalam mengingat materi 
5 

 33 

Adapun saran yang diberikan oleh Ibu Witri Purwati yaitu : 

1) Perlu perbaikan dalam penulisan huruf/penggunaan kata-kata yang 

benar. 

 

Gambar 17 menu materi 

 



 

47 

 

 

Gambar 18 menu evaluasi 

 

Selanjutnya ahli bahasa 2 yang menjadi validator Bapak Dedi 

Maryadi dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 13  lembar validasi ahli bahasa Ibu Witri Purwati 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. 

. 

Content 

(Isi) 

1. Kesesuain isi media pembelajaran 

yang ada pada silabus KTSP. 
5 

2. Kesesuain contoh soal dengan 

materi yang diajarkan. 
3 

3. Kesesuain evaluasi dengan materi 

yang diajarkan. 
4 

4. Media pembelajaran mendukung 

proses pembelajaran 
5 

  

 

2. 

 

Construck 

(Struktur/Navi

gasi) 

1. Materi dikelompokan sesuai 

dengan alokasi waktu pada silabus 
4 

2. Susunan materi dapat membuat 

siswa berpikir 
4 

3. Fungsi tombol sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 
4 

4. Fungsi gambar-gambar membantu 

siswa dalam mengingat materi 
4 

 33 

Adapun saran yang diberikan oleh Bapak Dedi untuk media 

pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut : 

1) Pada setiap soal diberikan tanda tanya. 
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Gambar 19 menu contoh soal 

 

 

Gambar 20 menu contoh soal 

 

 

Gambar 21 menu contoh soal 

 

 

 

Gambar 22 menu contoh soal  
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c. Data Validasi Ahli Media 

Ahli media yang menjadi validator dalam penelitian ini M. Adityo 

Wiguna, A.Md peneliti memilih beliau sebagai validator dalam 

penelitian karena beliau merupakan seseorang yang berkemampuan di 

bidang teknologi sehingga dapat membantu peneliti menciptakan media 

pembelajaran yang berkualitas, hasil dari validasi sebagai berikut : 

Tabel 14 hasil validasi ahli media 

No Aspek yang 

dinilai 

Indikator Hasil 

penilaian 

1. Content 

(Isi) 

1. Kesesuain contoh soal dengan materi 

yang diajarkan. 
4 

2. Kesesuain evaluasi dengan materi 

yang diajarkan. 
4 

3. Media pembelajaran mendukung 

proses pembelajaran 
3 

   

.2. 

Construck 

(Struktur/Na

vigasi) 

1. Pemilihan ukuran font 3 

2. Ketepatan pemilihan background 3 

3. Fungsi tombol sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 
5 

4. Fungsi gambar-gambar membantu 

siswa dalam memahami materi 
4 

5. Ketepatan pemilihan komposisi warna 3 

6. Ketepatan penempatan tombol 

navigasi 
5 

Jumlah 34 

 

Adapun saran yang diberikan oleh M. Adityo Wiguna saat 

proses validasi sebagai berikut : 

1) Pada petunjuk sesuaikan antara background dengan warna tulisan 

agar tidak mati. 
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Gambar 23 menu petunjuk 

 

2) Pada penulisan penjelasan petunjuk beri warna yang agak gelap  

 

Gambar 24 menu petunjuk 

 

 

Gambar 25 menu petunjuk 

 

 

Gambar 26 menu petunjuk 

 

3) Pada animasi jenis-jenis sudut lebih dirapikan. 
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Gambar 27 Jenis-jenis sudut 

 

 

Gambar 28 jenis-jenis sudut 

 

 

Gambar 29 jenis-jenis sudut 

 

4) Beri sedikit warna yang lenih cerah pada bagian sub menu materi. 

 

Gambar 30 menu materi 
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5. Revisi 

Setelah validasi dilakukan tahap selanjunya revisi yaitu perbaikan 

media pembelajaran interaktif, perbaikan ini dilakukan atas saran yang 

diberikan oleh validator guna mencapai hasil yang sesuai dan maksimal. 

Tabel 15 saran dan revisi saat proses validasi 

No Saran Revisi 

1.  Perbaiki warna pada bagian atas dengan 

mamerikan warna yang lebih terang 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memberikan 

warna yang lebih terang pada bagian atas 

yang digarisi garis merah. 

 

 

2. Buat tampilan lebih menarik 

 

Setelah diperbaiki 

 

3.  Pada tombol play beri petujuk agak 

siswa mengetahui apa yang akan 

dilakukan 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memerikan 

tombol play pada setiap tombol animasi. 
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4. Berikan perintah setelah selesai apersepsi 

untuk memulai materi 

 

 

Setelah perbaikan dengan memberikan 

perintah pada saat selesai suatu frame. 

 

 

5. Petunjuk dipindahkan di atas agar siswa 

saat membuka melihat petunjuk agar 

mereka mengetahui tombol-tombol yang 

digunakan pada media pembelajaran. 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memindahkan 

tombol petunjuk ke bagian atas. 

 

 

 

 

6. Berikan tombol kembali dan selanjutnya 

pada soal evaluasi agar jika siswa belum 

bisa menjawab bisa lanjut pada soal 

beikutnya dan jika telah ingat siswa bisa 

kembali ke pertanyaan sebelumnya. 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memberikan 

tombol next dan back. 

 

 

 

7. Perbaiki warna bacground dan warna 

font penulisannya agar tidak mati. 

 

Setelah diperbaiki dengan mengubah 

warna font penulisan. 
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8. Perbaiki penulisan kata yang salah 

 

 

 

 

Setelah diperbaiki 

 

 

 

 

 

9. Pada setiap pertanyaan diberikan tanda 

tanya 

 

 

Setelah diperbaiki dengan diberikan 

tanda tanya pada setiap pertanyaan 
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10. Perbaiki warna tulisan dengan 

backgroundnya 

 

 

Setelah diperbaiki dengan mengubah 

warna font penulisan 

 

 

 

11. Beri warna yang agak gelap pada 

penulisan petunjuk 

 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memberika 

warna yang gelap pada font penulisan 

petunjuk 
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12. Pada jenis-jenis sudut animasinya lebih 

dirapikan 

 

 

 

 

Setelah diperbaiki 
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13. Pada bagian menu materi lebih 

diperbaiki lagi tampilannya 

 

 

Setelah diperbaiki 

 

 

 

 

14. Beri penjelasan pada setiap gambar 

 

 

 

 

Setelah diperbaiki dengan memberikan 

penejlasan pada setiap gambar 

 

 

 

6. Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah media pembelajan tersebut di revisi tahap selanjutnya yaitu 

uji coba pada kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil ini dilakukan 

sebelum media pembelajaran interaktif materi garis dan sudut tersebut 

diujicobakan ke dalam kelompok yang lebih besar. Uji coba dilakukan 
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pada siswa kelas VII MTs Patra Mandiri Palembang. Pada uji coba 

kelompok kecil tidak menggunakan validator lagi untuk melihat revisi 

setelah divalidasi karena keterbatasan waktu validator dan produk ini 

setelah divalidasi kemudian direvisi dari komentar para validator dengan 

cara bimbingan dengan pembimbing untuk mengetahui apakah media 

pembelajaran ini benar-benar diperbaiki sesuai dengan komentar validator 

atau tidak. 

Uji coba kelompok kecil ini dilakukan terhadap 5 orang siswa di 

MTs. Patra Mandiri Palembang yag diambil secara acak. Pada tahap uji 

coba kelompok kecil ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan pertemua 

pertama pada materi kedudukan duah buah garis selanjutnya pertemua 

kedua mengenai jenis-jeinis sudut. 

Pada uji coba kelompok kecil dilakukan seperti proses pembelajaran 

biasa yang dilakukan sesuai dengan RPP yang telah divalidasi, pada tahap 

ini media pembelajaran sebagai pusat siswa menerima materi. Pada 

kegiatan apersepsi siswa dibantu mengingat materi sebelumnya mengenai 

pengertian garis serta dengan bantuan media pembelajaran siswa dapat 

mengetahui contoh garis dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan bantuan media pembelajaran siswa saling berdiskusi 

mengena materi dan terjadi proses tanya jawab dengan peneliti. Setelah 

siswa memahami materi siswa juga diberikan contoh soal yang bisa 

mereka lihat pada media pembelajaran, setelah mereka melihat contoh soal 

dengan bantuan media pembelajaran siswa bisa latihan soal, dan 

mengerjakan soal. 
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Gambar 33 pertemuan kedua small grup 

 

7. Revisi Setelah Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah uji coba kelompok kecil tahap selanjutnya yaitu revisi, revisi 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada 

media pembelajaran yang didapat dari siswa setelah melakukan tahap uji 

coba pada kelompok kecil.  

Perbaikan yang dilakukan pada media pembelajaran yang meliputi: 

a. Pada soal evaluasi nomor 1diperjelas karena siswa banya kebingungan 

saat mengerjakan 

b. Pada setiap gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari diberi 

keterangan gambar apa 

c. Berikan penjelasan pada saat tombol pilihan karena siswa bingung apa 

yang akan mereka lakukan 

8. Uji Coba Kelompok Besar 

Setelah tahap uji coba kelompok kecil tahap penelitian 

pengembangan media pembelajaran interaktif pada materi garis dan sudut 

yaitu uji coba kelompok besar, pada tahap uji coba kelompok besar 

dilakukan pada siswa yang berjumlah 27 orang kelas VII 1 MTs Patra 

Mandiri Palembang. 
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Pada tahap uji coba kelompok besar ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah media interaktif praktis untuk digunakan siswa saat proses 

pembelajaran serta untuk mengetahui apakah media pembelajaran tersebut 

memiliki efek potensial terhdapa hasil belajar siswa, uji coba kelompok 

besar dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. 

a. Pada Pertemuan Pertama 

 

Gambar 34 pertemuan 1 penelitian kelompok besar 

Pada gambar 34 merupakan pertemuan pertama proses pembelajaran 

materi garis dan sudut dengan menggunakan media pembelajaran 

interaktif. Pada tahap awal proses pembelajaran guru mengarahkan siswa 

agar menekan tombol petunjuk agar siswa mengetahui fungsi tombol-

tombol yang ada pada media pembelajaran interaktif. Selanjutnya dengan 

bantuan media guru memberitahu materi pada hari ini mengenai 

kedudukan dua buah garis.  

Setelah guru memberi tahu materi pada hari ini guru bertanya kepada 

siswa mengenai pengertian garis, dengan bantuan media guru menjelaskan 

kepada siswa terbentuknya garis dan contoh garis yang ada pada 

kehidupan nyata, siswa diarahkan untuk menekan tombol apersepsi lalu 

memilih tombol pengertian garis. 
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Setelah siswa memehami pengetian garis dan contoh garis pada 

kehidupan nyata dengan bantuan media pembelajaran guru meminta siswa 

untuk menyebutkan contoh garis yang ada pada kehidupan nyat., 

Selanjutnya siswa diarahkan oleh guru untuk menuju materi dengan 

menakan tombol materi dan memilih tombol pertemua pertama. Setelah 

muncul frame materi siswa belajar secara mandiri dengan bantuan media 

pembelajaran interaktif mengenai garis sejajar, garis berpotongan, garis 

berhimpit dan garis bersilangan. Guru secara aktif membantu siswa saat 

menggunakan media pembelajaran interaktif, siswa bersama-sama rekan 

sebangku saling berdiskusi tentang materi yang diajarkan. 

Setelah itu untuk mengetahui apakah siswa telah paham dengan 

materi yang diajarkan guru memberikan pertanyaan kepada siswa 

mengenai kedudukan dua buah garis, apabila siswa mampu menjawab 

bearti siswa telah paham mengenai materi kedudukan dua buah garis. 

Selanjutnya guru mengarahkan siswa menuju contoh soal yang ada pada 

media pembelajaran, guru mengarahkan siswa untuk saling berdiskusi cara 

penyelesaian pada contoh soal yang ada pada media pembelajaran. Setelah 

siswa memahami soal guru memberikan penjelasan terhadap contoh soal 

yang ada pada media pembelajaran. 

Selanjutnya dengan bantuan media pembelajaran guru memberikan 

masalah kepada siswa untuk dikerjakan siswa dengan menakan tombol 

soal lalu memilih pertemua satu. Setelah soal dikerjakan siswa selanjutnya 

dengan bantuan media guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal 

pilihan ganda yang ada pada agar siswa tersebut tahu sejauh mana 



 

62 

 

kemampuan mereka dalam memahami materi pada hari ini, karena pada 

soal pilihan ganda di media terdapat penskoran langsung, jadi ketika siswa 

selesai mengerjakan maka siswa mengetahui skor yang diperoleh.  

b. Pada Pertemua kedua 

           

         Gambar 35 pertemuan 2 penelitian kelompok besar 

Pada gambar 35 merupakan pertemuan kedua proses pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Pada pertemuan 

kedua peneliti tidak menjelaskan petunjuk pengunaan media, karena pada 

pertemua pertama siswa telah diberitahu fungsi tombol yang ada pada 

media. Tahap awal pertemua kedua yaitu guru memberitahu materi pada 

hari ini mengenai jenis-jenis sudut, setelah guru memberi tahu materi pada 

hari ini, dengan menggunakan metode tanya jawab siswa dingatkan 

kembali dengan materi sebelumnya mengenai pengertian sudut kepada 

siswa. 

 Peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pengetian sudut 

yang dia ketahui, selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk menekan 

tombol apersepsi lalu memilih tombol pengertian sudut. dengan bantuan 

media guru menjelaskan kepada siswa terbentuknya sudut bagian-bagian 

sudut dan bentuk sudut dalam kehidupan sehari-hari. 
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Setelah siswa memahami pengertian sudut, bagian-bagian sudut dan 

contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada media 

pembelajaran. Selanjutnya siswa diarahkan oleh guru untuk menuju materi 

dengan menakan tombol materi dan selanjutnya memilih tombol pertemua 

kedua. Setelah muncul frame materi pertemuan kedua siswa belajar secara 

mandiri dengan bantuan media pembelajaran interaktif mengenai sudut 

siku-siku, sudut tumpul dan sudut lancip. Guru membantu siswa saat siswa 

menggunakan media pembelajaran interaktif, siswa bersama-sama rekan 

sebangku saling berdiskusi untuk memahami materi yang diajarkan pada 

media pembelajaran. 

Kemudian setelah siswa belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk 

mengetahui sejauh mana materi yang telah mereka pahami. Setelah siswa 

paham mengenai materi jenis-jenis sudut, guru mengarahkan siswa menuju 

contoh soal yang ada pada media pembelajaran. Guru mengarahkan siswa 

untuk saling berdiskusi cara penyelesaian pada contoh soal yang ada pada 

media pembelajaran. Setelah siswa memahami soal guru memberikan 

penjelasan terhadap contoh soal yang ada pada media pembelajaran. 

Kemudian dengan bantuan media pembelajaran guru memberikan 

masalah kepada siswa untuk dikerjakan siswa dengan menakan tombol 

soal lalu memilih pertemua kedua. Siswa mengerjakan soal pada 

pertemuan kedua yang ada pada media pembelajaran, setelah siswa selesai 

mengerjakan soal. Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal 

pilihan ganda yang ada pada media pembelajaran agar siswa tersebut 
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mengetahui kemampuan mereka dari materi yang diberikan karena pada 

media soal pilihan ganda dapat diketahui hasilnya karena.  

c. Pada Pertemuan Ketiga 

                 

           Gambar 36 pertemuan 3 penelitian kelompok besar 

 

 

Pada pertemuan ketiga dilakukan pengujian kepraktisan media 

pembelajaran serta pengujian untuk mengetahui apakah media 

pembelajaran memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa, peneliti 

memberikan angket serta soal evaluasi yang harus dikerjakan siswa. 

9. Revisi  

Revisi ini dilakukan setelah proses uji coba yang dilakukan pada 

kelompok besar, revisi ini dilakukan untuk menyempurnakan produk yang 

telah diujicobakan pada kelompok besar. Adapun yang diperbaiki sebagai 

berikut: 

Tabel 39 Revisi setelah uji coba kelompok besar 

No Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 

1.  Pindahkan tombol home pada pintu 

 Tonjokan judul media dari pada 

selamat datangnya. 

 Tombol exit pindahkan ke bawah 

 

 Setelah diperbaiki 
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2.  Ganti bacground jangan gambar 

pemandangan. 

 Tombol dirapikan 

 Tombol selanjutnya dan tombol exit 

disamakan 

 

 

 
 

 Setelah diperbaiki 

 

 

 

 

3.  Pada lembar petunjuk disesuaikan agar 

3 frame berimbang penjelasannya. 

 

 
 

Setelah diperbaiki 

 

 

4.  Tombol button dipindahkan ke bawah. 

 

 

Setelah diperbaiki 
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5.  Apersepsi pengertian garis jangan 

miring. 

 

 
 

Setelah diperbaiki 

 

 
 

 

6 Perbanyak contoh soal berkaitan garis dan 

sudut. 

 

 

Setelah diperbaiki 
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7. Bacground diganti jangan bewarna merah 

 

 
 

Setelah diperbaiki 

 

 

8. Pada jenis-jenis sudut jangan ada animasi 

bejalan langsung pada gambaran 

sudutnya. 

 

 
 

 
 

Setelah diperbaiki 
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9. Pada icon contoh soal bacground jangn 

merah sm hitam 

 

 
 

Setelah diperbaiki 

 

 

 

10. Soal evaluasi bacgroundnya jangan merah 

 

 
 

Setelah diperbaiki 

 

11. Pada soal tulisannya diperbesar 

 

Setelah diperbaiki 

 

12. Ganti tulisan log in Setelah diperbaik 
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B. ANALISIS DATA 

1. Analisis Data Validasi 

a. Analisis Data Validasi Ahli Materi 

Data yang diperoleh dari validasi ahli materi, kemudian dianalisis 

dan dijadikan dasar untuk merevisi produk media yang telah 

dikembangkan. Data dari ahli materi terdapat dua aspek yaitu : aspek isi 

pembelajaran dan aspek struktur dan navigasi.  

Pada aspek isi pembelajaran terdiri dari 4 item dan aspek 

konstruk/navigasi terdiri dari 4 item pada lembar validasi penilaian 

kualitas produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun 

hasil dasi penilaian dari ahli materi 1 sebagai berikut : 

Tabel 16 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli materi 1 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 20% 

Sesuai 12 80% 

Sangat sesuai 0 0% 

Jumlah 15 100% 
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            Gambar  37 Diagram batang  aspek isi penilaian ahli materi 1 

 

Berdasarkan tabel 37 dan diagram batang 37 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli materi 1 aspek isi menunjukkan 

hasil sebesar 20% untuk kriteri cukup sesuai dan 80% untuk kriteria 

sesuai, dan untuk nilai rat-rata pada aspek isi ahli materi 1 sebagai 

berikut : 

Rata-Rata  
            

                       
        

  

  
            

 Rata-rata hasil untuk aspek isi sebesar 75 yang jika dikategorikan 

pada tabel pengkategorian menurut Arikunto  termasuk dalam kriteria 

valid, selanjutnya untuk aspek konstruk/navigasi dapat dilihat dari tabel 

17 dan diagram batang 38. 

Tabel 17 Frekuensi penilaian konstruk oleh ahli materi 1 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 20% 

Sesuai 12 80% 

Sangat sesuai 0 0% 

Jumlah 15 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tidak
sesuai

kurang
sesuai

cukup
sesuai

sesuai sangat
sesuai

sangat sesuai

sesuai

cukup sesuai

kurang sesuai

Tidak sesuai



 

71 

 

 

 

             Gambar  38 Diagram batang aspek konstruk/navigasi penilaian ahli materi 1 

Berdasarkan tabel 17 dan diagram batang 38 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli materi 1 aspek konstruk/navigasi 

menunjukkan hasil sebesar 20% untuk kriteri cukup sesuai dan 80% 

untuk kriteria sesuai, dan untuk nilai rata-rata aspek konstruk sebagai 

berikut: 

Rata-Rata  
            

                       
        

  

  
          

 Rata-rata hasil untuk aspek isi sebesar 75 yang jika dikategorikan 

pada tabel pengkategorian menurut Arikunto termasuk dalam kriteria 

valid.  

Hasil rata-rata aspek isi dan konstruk sebagai berikut: 

 Rata-Rata  
                        

               
  

     

 
    

Penilaian kevalidan ahli materi 1 menunjukkan rata-rata 75 yang 

termasuk dalam kriteria valid. Setelah didapatkan hasil validasi oleh ahli 
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materi 1 selanjutnya akan dijelaskan hasil dari validasi ahli materi II 

sebagai berikut : 

Tabel 18 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli materi 2 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 0 0% 

Sesuai 4 21,05% 

Sangat sesuai 15 78,95% 

Jumlah 19 100% 

 

 

Gambar 39 Diagram batang aspek isi oleh ahli materi 2 

 

Berdasarkan tabel 18 dan diagram batang 39 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli materi 2 aspek isi menunjukkan 

hasil sebesar 21,05% untuk kriteri sesuai dan 78,95% untuk kriteria 

sanagt sesuai, dan untuk rata-rata nilai aspek isi oleh ahli II sebagai 

berikut: 

Rata-Rata  
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Rata-rata hasil untuk aspek isi sebesar 95 yang jika dikategorikan 

ke dalam tabel pengkategorian menurut Arikunto termasuk dalam kriteria 

sangat valid, selanjutnya untuk aspek konstruk/navigasi dapat dilihat dari 

tabel 19 dan diagram batang 40. 

 

Tabel 19 Frekuensi penilaian konstruk/navigasi oleh ahli materi 2 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 0 0% 

Sesuai 8 44,44% 

Sangat sesuai 10 55,56% 

Jumlah 18 100% 

 

       

            Gambar 40 Diagram batang aspek konstruk/navigasi oleh ahli materi 2 

Berdasarkan tabel 19 diagram batang 40 bahwa hasil penilaian 

validasi untuk ahli materi 2 aspek konstruk menunjukkan hasil sebesar 

44,44% untuk kriteri sesuai dan 55,56% untuk kriteria sangat sesuai, rata-

rata hasil untuk aspek konstruk ahli materi II sebagai berikut: 

Rata-Rata  
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 Rata-rata nilai pada aspek konstruk didapat 90 yang dikategorikan 

ke dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria sanagt valid.  

Nilai rata-rata untuk aspek isi dan aspek konstruk ahli materi 2 

sebagai berikut: 

 Rata-Rata  
                        

               
  

     

 
      

Dari hasil kedua aspek penilaian kevalidan ahli materi 2 

menunjukkan rata-rata 92,5 yang termasuk dalam kriteria sangat valid. 

 Selanjutnya setelah didapatkan hasil validasi oleh ahli materi 2 

selanjutnya akan dijelaskan hasil dari validasi ahli materi 3 sebagai 

berikut: 

Tabel 20 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli materi 3 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 0 0% 

Sesuai 0 0% 

Sangat sesuai 20 100% 

Jumlah 20 100% 

 

          

Gambar 41Diagram batang aspek isi oleh ahli materi 3 
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Berdasarkan tabel 20 dan diagram batang 41 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli materi 3 aspek isi menunjukkan 

hasil sebesar 100% untuk kriteria sangt sesuai,  rata-rata hasil untuk 

aspek isi sebagai berikut: 

Rata-Rata  
            

                        
        

  

  
             

Nilai rata-rata pada aspek ini mendaptkan nilai 100 yang jika 

dikategorikan ke dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria 

sangat valid, selanjutnya untuk aspek konstruk/navigasi dapat dilihat dari 

tabel 21 dan diagram batang 42. 

Tabel 21 Frekuensi penilaian aspekkonstrukoleh ahli materi 3 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 17,64% 

Sesuai 4 23,52% 

Sangat sesuai 10 58,82% 

Jumlah 17 100% 

 

 

Gambar 42 Diagram batang aspek isi oleh ahli materi 3 
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Dari tabel 21 dan diagram batang 42 diatas bahwa hasil penilaian 

tahap validasi untuk ahli materi 3 aspek konstruk menunjukkan hasil 

sebesar 17,64% untuk kriteri cukup sesuai, 23,52% untuk kriteria sangat 

sesuai, dan 58,82% untuk kriteria sangat sesuai, rata-rata hasil untuk 

aspek konstruk sebagai berikut:  

Rata-Rata  
            

                       
        

  

  
          

Nilai rata-rata pada aspek konstruk sebesar 85 yang jika 

dikategorikan ke dalam tabel pengkategorian termasuk kriteria sangat 

valid.  

Hasil nilai rata-rata aspek isi dan aspek konstruk sebagai berikut:  

Rata-Rata  
                        

               
  

     

 
      

 Penilaian kevalidan ahli materi 3 menunjukkan rata-rata 92,5  yang 

meliputi aspek isi dan aspek konstruk yang dikategorikan ke dalam tabel 

pengkategorian termasuk kriteria sangat valid. 

b. Analisi Data Ahli Bahasa 

Sama seperti halnya validasi ahli materi pada analisi data validasi 

ahli bahasa, data yang diperoleh dari validator, dianalisis dan dijadikan 

dasar untuk merevisi produk media yang telah dikembangkan. Data dari 

ahli bahasa terdapat dua aspek: aspek isi dan aspek struktur.  

Pada aspek isi pembelajaran terdiri dari 4 item dan aspek 

konstruk/navigasi terdiri dari 4 item pada lembar validasi penilaian 

kualitas produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun 

hasil dasi penilaian dari ahli bahasa 1 sebagai berikut : 
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Tabel 22 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli bahasa 1 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 18,75% 

Sesuai 8 50% 

Sangat sesuai 5 31,25% 

Jumlah 16 100% 

 

 

Gambar 43 Diagram batang aspek isi oleh ahli bahasa  

Berdasarkan tabel 22 dan diagram batang 43 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli bahasa 1  aspek isi menunjukkan 

hasil 18,75% cukup sesuai, 50% sesuai dan 31,25% sangat sesuai, rata-

rata hasil aspek isi sebagai berikut:  

Rata-Rata = 
            

                        
        

  

  
          

Nilai rata pada aspek isi ahli bahasa 1 mendaptkan nilai rata-rata 80 

yang jika dikategorikan ke dalam tabel pengkategorian termasuk kriteria 

sangat valid, selanjutnya untuk aspek konstruk/navigasi dapat dilihat dari 

tabel 23 dan diagram batang 44 
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Tabel 23 Frekuensi penilaian aspek konstruk/navigasi oleh ahli bahasa 1 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 17,64% 

Sesuai 4 23,52% 

Sangat sesuai 10 58,82% 

Jumlah 17 100% 

 

 

Gambar 44 Diagram batang aspek konstruk oleh ahli bahasa 1 

Berdasarkan tabel 23 dan diagram batang 44 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli bahasa 1 aspek konstruk/navigasi 

menunjukkan hasil sebesar 17,64% untuk kriteri cukup sesuai, 23,52% 

untuk kriteria sangat sesuai, dan 58,82 untuk kriteria sangat sesuai. 

Rata-rata hasil untuk aspek konstruk ahli bahasa 1 sebagai berikut: 

Rata-Rata = 
            

                       
        

  

  
          

 Nilai rata-rata aspek konstruk ahli bahasa 1 sebesar 85 yang jika 

dikategorikan ke dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria 

sangat valid.  
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Hasil rata-rata aspek isi dan aspek konstruk ahli bahasa 1 sebagai 

berikut: 

Rata-Rata  
                        

               
  

     

 
      

 Penilaian kevalidan ahli bahasa 1 menunjukkan rata-rata 82,5 yang 

dikategorikan ke dalam tabel pengakategorian termasuk dalam kriteria 

sangat valid. Selanjutnya hasil dari ahli bahasa 2 sabagai berikut : 

Tabel 24 Frekuensi penilaian aspek isi oleh ahli bahasa 2 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 17,64% 

Sesuai 4 23,52% 

Sangat sesuai 10 58,82% 

Jumlah 17 100% 

 

 

            Gambar 45 Diagram batang aspek isi oleh ahli bahasa 1 

Dari tabel 24 dan diagram batang 45 dapat dilihat bahwa hasil 

penilaian tahap validasi untuk ahli bahasa 2 aspek isi menunjukkan hasil 

sebesar 17,64% untuk kriteri cukup sesuai, 23,52% untuk kriteria sangat 
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sesuai, dan 58,82 untuk kriteria sangat sesuai, rata-rata hasil untuk aspek 

isi sebagai berikut:  

 Rata-Rata  
            

                        
        

  

  
            

 

Nilai rata-rata yang didapat yaitu 85 yang jika dikategorikan ke 

dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria sanagt valid, 

selanjutnya aspek konstruk dan navigasi sabagai berikut :  

Tabel 25 Frekuensi penilaian konstruk/navigasi oleh ahli bahasa 2 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 0 0% 

Sesuai 16 100% 

Sangat sesuai 0 0% 

Jumlah 16 100% 

 

 

Gambar 46 Diagram batang aspek konstruk/navigasi oleh ahli bahasa 2 

Berdasarkan tabel 25 dan diagram batang 46 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli bahasa 2 aspek konstruk/navigasi 

menunjukkan hasil sebesar 100% untuk kriteria sesuai, rata-rata hasil 

untuk aspek konstuk sebagai berikut: 
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Rata-Rata  
            

                       
        

  

  
           

Nilai rata-rata yang didapat sebesar 80 yang jika dikategorikan 

dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria sangat valid.  

Hasil rata-rata untuk aspek isi dan aspek konstruk ahli bahasa 2 

sebagai berikut: 

 Rata-Rata  
                        

               
  

     

 
      

 Dari hasil rata-rata aspek isi dan aspek konstruk dapat dilihat 

penilaian kevalidan ahli bahasa 2 menunjukkan rata-rata 82,5 yang tjika 

dikategorikan ke dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria 

sangat valid. 

c. Analisis Data Ahli Media 

Sama seperti halnya validasi ahli materi dan validasi ahli bahasa 

pada analisis  data ahli media dijadikan dasar untuk merevisi produk 

media yang telah dikembangkan. Data dari ahli media terdapat dua aspek 

yaitu : aspek isi pembelajaran dan aspek struktur dan navigasi.  

Pada aspek isi terdiri dari 3 item dan aspek konstruk terdiri dari 6 

item pada lembar validasi. Adapun hasil dari ahli media sebagai berikut : 

Tabel 26 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli media 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 3 27,27% 

Sesuai 8 72,72% 

Sangat sesuai 0 0% 

Jumlah 11 100% 
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Gambar 47 Diagram batang aspek isi oleh ahli media  

 

Berdasarkan tabel 26 dan doagram batang 47 dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian tahap validasi untuk ahli media aspek isi menunjukkan 

hasil sebesar 27,27% untuk kriteri cukup sesuai, 72,72% untuk kriteria 

sesuai, untuk kriteria sangat sesuai, rata-rata hasil untuk aspek isi sebagai 

berikut: 

 Rata-Rata  
            

                        
        

  

  
            

Nilai rata-rata ahli media sebesar 73,3 yang jika dikategorikan ke 

dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria valid, selanjutnya 

aspek konstruk dan navigasi sabagai berikut :  

Tabel 27 Frekuensi penilaian aspek isi/materi oleh ahli media 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak sesuai 0 0% 

Kurang Sesuai 0 0% 

Cukup Sesuai 12 46,15% 

Sesuai 4 15,38% 

Sangat sesuai 10 38,46% 

Jumlah 26 100% 
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Gambar 48 Diagram batang aspek konstruk/navigasi oleh ahli media  

 

Berdasarkan tabel 27 diagram batang 48 bahwa hasil penilaian 

validasi untuk ahli bahasa aspek konstruk menunjukkan hasil sebesar 

48,15% untuk kriteria cukup sesuai, 15,38% untuk kriteria sesuai dan 

38,46% . rata-rata hasil untuk aspek konstuk sebagai berikut: 

 Rata-Rata  
            

                       
        

  

  
          

 Hasil nilai rata-rata yang didapat sebesar 76 yang dikategorikan 

dalam tabel pengkatategorian termasuk kriteria sanagt valid. 

 Hasil aspek isi dan aspek konstruk penilaian kevalidan media 

pembelajaran ahli media sebagai berikut : 

Rata-Rata 
                        

               
  

     

 
      

Nilai rata-rata mendapatkan hasil 74,98 yang jika dikategorikan ke 

dalam tabel pengkategorian termasuk dalam kriteria valid. 

Akumulasi rata-rata nilai dari semua validator penelitian sebagai 

berikut: 

Jadi = 
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Hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 83,25 yang jika dikaitkan 

dalam tabel pengkategorian media pembelajaran termasuk kategori 

sangat valid untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Analisis Data Kepraktisan 

a. Analisis Data Kelompok Kecil 

Analisis kepraktisan dilakukan dengan melalui angket kepratisan, 

angket kepratisan media pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali yang 

pertama pada kelompok kecil dan kedua pada kelompok besar, 

pernyataan pada angket kepratisan teridiri dari 10 pernyataan. 

Pada uji coba kelompok kecil dilakukan sebanyak dua kali 

pertemuan dengan mengambil 5 orang siswa pada kelas VII.1 yang 

diambil secara acak. Adapun hasil kepraktisan pada kelompok kecil 

sebagai berikut :  

Siswa 1 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 2 = 
            

                        
        

  

  
          

Siswa 3 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 4 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 5 = 
            

                        
        

  

  
            

Kemudia nilai dari setiap praktisan di konpersikan kedalam frekuensi %  

Tidak praktis = 0% Kurang praktis = 0% Cukup praktis = 0% 

Praktis 
            

                        
        

 

 
 = 20% 

Sangat Praktis 
            

                        
        

 

 
 = 80% 
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Dari hasil yang didapat dari setiap siswa selanjutnya cari rata-rata 

dengan menggunakan rumus 

Jadi, 
                          

                   
 
                      

 
 = 83,09 

Tabel 28 Hasil Angket Kepraktisan 

No 

Responden 

Jumlah Skor Rata-Rata Kriteria 

Siswa 1 34 75,55 Praktis 

Siswa 2 36 80 Sangat praktis 

Siswa 3 38 84,4 Sangat praktis 

Siswa 4 42 93,3 Sangat praktis 

Siswa 5 37 82,2 Sangat praktis 

Jumlah skor 415,45 
Sangat praktis 

Jumkah rata-rata skor 83,09 

 

Tabel 29 Frekuensi angket kepraktisan 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak praktis 0 0% 

Kurang Praktis 0 0% 

Cukup Praktis 0 0% 

Praktis 1 20% 

Sangat Praktis 4 80% 

Jumlah 100% 
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Gambar 49 Diagram batang  hasil angket kepratisan 

 

Berdasarkan tabel 29 dan diagram batang 49 dapat disimpulkan 

media pembelajaran garis dan sudut dengan hasil 20% untuk kategori 

praktis dan 80% untuk kategori sangat praktis.  

Dari tabel 28 dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran saat 

diujikan pada kelompok kecil mendapatkan nilai rata-rata 83,09 yang 

merupakan kategori “sangat praktis”. Sehingga berdasarkan kategori 

yang didapat yaitu sangat praktis dapat disimpulkan media pembelajaran 

garis dan sudut mudah dan senang saat digunakan siswa saat proses 

pembelajaran. 

b. Analisis Data Kelompok Besar 

Setelah media pembelajaran diujikan pada kelompok kecil media 

pembelajaran tersebut direvisi kemudian diujikan pada kelompok besar, 

yang berjumlah 27 siswa. Kelas yang digunakan yaitu kelas VII 1 MTs. 

Patra Mandiri Palembang, item yang diujikan untuk menguji kepraktisan 

media pembelajaran sebanyak 9 item. 
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Adapun hasil dari kepraktisan melalui angket kepratisan media 

pembelajaran interaktif berbasis komputer materi garis dan sudut saat 

diujikan pada kelompok besar adalah sebagai berikut : 

Siswa 1 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 2 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 3 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 4 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 5 = 
            

                        
        

  

  
             

Siswa 6 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 7 = 
            

                        
        

  

  
          

Siswa 8 = 
            

                        
        

  

  
          

Siswa 9 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 10 = 
            

                        
        

  

  
             

Siswa 11 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 12 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 13 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 14 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 15 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 16 = 
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Siswa 17 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 18 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 19 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 20 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 21 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 22 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 23 = 
            

                        
        

  

  
             

Siswa 24 = 
            

                        
        

  

  
          

Siswa 25 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 26 = 
            

                        
        

  

  
            

Siswa 27 = 
            

                        
        

  

  
             

Kemudian nilai setiap praktisan di konpersikan kedalam frekuensi %  

Tidak praktis = 0% 

Kurang praktis = 0% 

Cukup praktis = 
            

                        
        

 

  
       = 3,7% 

Praktis =  
            

                        
        

 

  
 X 100 = 14,8% 

Sangat Praktis = 
            

                        
        

  

  
 = 81,48% 

Dari hasil yang didapat dari setiap siswa selanjutnya cari rata-rata 

dengan menggunakan rumus 
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 Jadi, 
                          

                   
  

       

  
 = 81,97 

Tabel 30 Hasil Angket Kepraktisan 

No 

Responden 

Jumlah Skor Rata-Rata Kriteria 

Siswa 1 33 73 Praktis 

Siswa 2 41 91 Sangat praktis 

Siswa 3 41 91 Sangat praktis 

Siswa 4 40 88,9 Sangat praktis 

Siswa 5 38 84 Sangat praktis 

Siswa 6 40 88,9 Sangat praktis 

Siswa 7 36 80 Sangat praktis 

Siswa 8 36 80 Sangat praktis 

Siswa 9  32 71 Praktis 

Siswa 10 39 86,7 Sangat praktis 

Siswa 11 41 91 Sangat praktis 

Siswa 12 41 91 Sangat praktis 

Siswa 13 35 77,8 Praktis 

Siswa 14 41 91 Sangat praktis 

Siswa 15 41 91 Sangat praktis 

Siswa 16 38 84 Sangat praktis 

Siswa 17 34 75,5 Praktis 

Siswa 18 41 91 Sangat praktis 

Siswa 19 41 91 Sangat praktis 

Siswa 20 39 86,7 Sangat praktis 

Siswa 21 39 86,7 Sangat praktis 

Siswa 22 39 86,7 Sangat praktis 

Siswa 23 38 84 Sangat praktis 

Siswa 24 27 60 Cukup praktis 

Siswa 25 34 75,5 Praktis 

Siswa 26 38 86,7 Sangat praktis 

Siswa 27 38 84 Sangat praktis 

Jumlah skor 2213,25 
Sangat praktis 

Jumkah rata-rata skor 81,97 

 

 Tabel 31 Frekuensi angket kepraktisan 

Kriteria Frekuensi % 
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Tidak praktis 0 0% 

Kurang Praktis 0 0% 

Cukup Praktis 1 3,7% 

Praktis 4 14,81% 

Sangat Praktis 22 81,48% 

Jumlah 100% 

 

 

Gambar 50 diagram batang hasil angket kepratisan 

 

Berdasarkan tabel 30 dan 31 serta diagram batang 50 dapat 

disimpulkan media pembelajaran garis dan sudut memiliki nilai 

kepratisan 3,7% untuk kategori cukup praktis , 14,8% praktis dan 81,48% 

sangat praktis. Dapat dikategorikan media pembelajaran saat diujikan 

pada kelompok besar mendapatkan rata-rata 81,97 yang dikategorikan ke 

dalam tabel pengkategorian termasuk kategori “sangat praktis”. 

Berdasarkan kategori yang didapat yaitu “sangat praktis” yang 

diperoleh setelah proses penelitian dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran garis dan sudut mudah dan senang untuk digunakan siswa 

saat proses pembelajaran. 
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3. Analisis Data Efek Potensial 

a. Pada Kelompok Kecil 

Untuk melihat apakah media pembelajaran mempunyai efek 

potensial terhadap hasil belajar siswa dilakukan uji dengan memberikan 

soal kepada siswa berupa soal latihan, Pekerjaan rumah dan soal 

evaluasi. Pada soal latihan, Pekerjaan rumah dan soal evaluasi diberikan 

LKS tersendiri karena media pembelajaran tidak memungkinkan siswa 

untuk mengerjakan latihan pada media pembelajaran karena pada media 

tidak bisa menulikan jawaban dalam bentuk essai karena berupa pilihan 

ganda sedangkan untuk melihat siswa paham terhadap materi yang 

diajarkan melalui proses jawaban yang diberikan tidak melalui pilihan 

ganda yang hanya memilih tampa menjelaskan. Pada soal latihan terdiri 

atas 3 soal, pekerjaan rumah 4 soal dan soal evaluasi sebanyak 5 soal. 

Pada penelitian kelompok kecil dilakukan sebanyak 5 siswa yang 

dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, untuk melihat apakah media 

pembelajaran memiliki efek potesial terhadap hasil belajar siswa diambil 

nilai ketentungan perhitungan 20% untuk soal PR, 30% untuk soal 

latihan dan 50% untuk soal evaluasi, hasilnya sebagai berikut ini : 

 

 

Siswa 1 

Latihan = 
  

   
      25 

PR = 
  

   
      22,5      60,5, cukup potensial 

Evaluasi = 
  

   
      13 
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Siswa 2 

Latihan = 
   

   
      20 

PR = 
  

   
      24           91,5, sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      47,5 

Siswa 3 

Latihan = 
   

   
      20 

PR = 
  

   
      19,5          79,5, potensial 

Evaluasi = 
  

   
      40 

Siswa 4 

Latihan = 
   

   
      20 

PR = 
  

   
      18   80,5, sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      42,5 

Siswa 5 

Latihan = 
   

   
      20 

PR = 
  

   
      24           79 potensial 

Evaluasi = 
  

   
      35 

Kemudian nilai setiap praktisan di konpersikan kedalam frekuensi %  

Tidak potensial = 0% 

Kurang potensial = 0% 

Cukup = 
            

                        
        

 

  
       = 20% 

Potensial =  
            

                        
        

 

  
 X 100 = 40% 
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Sangat Potensial = 
            

                        
        

 

  
 = 40% 

Hasil yang didapat dari setiap siswa dicari rata-rata dengan rumus 

           
                          

                   
    = 

   

 
      

Tabel 32 Frekuensi Efek Potensial 

No Nama Nilai 

PR 

Nilai 

Latihan 

Nilai 

Evaluasi 

Rata-Rata Kategori 

1. Siswa 1 65 75 50 60,5 Cukup potensial 

2. Siswa 2 100 80 95 91,5 Sangat potensial 

3. Siswa 3 100 65 80 79,50 Potensial 

4. Siswa 4 100 60 85 80,5 Sangat potensial 

5. Siswa 5 100 80 70 79 Potensial 

Jumlah 
391 

Potensial 
78,2 

 

Tabel 33 Frekuensi efek potensial 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak potensial 0 0% 

Kurang Potensial 0 0% 

Cukup Potensial 1 20% 

Potensial 2 40% 

Sangat Potensial 2 40% 

Jumlah 100% 

 

 

Gambar 51 diagram batang Efek potensial 
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Media pembelajaran saat diujikan pada kelompok kecil yang 

diujikan terhadap 5 orang siswa, dapat dilihat dari tabel dan diagram 

diatas kategori potensial hasilnya 40% dan sangat potensial hasilnya 60% 

sehingga rata-rata yang didapat yaitu 78,2 yang jika dikaitakan dengan 

tebal pengkategorian termasuk kriteria mempunyai efek potensial. 

Selain itu dapat dilihat dari tabel siswa yang mendapatkan nilai 

diatas KKM sebanyak 4 orang 80%  yang mana KKM disekolah tersebut 

yaitu 75, adapun syarat media dikatakan mempunyai efek potensial jika 

75 siswa mendaptkan nilai di atas KKM, karena sat uji coba kelompok 

kecil mendapatkan hasil 80% artinya media tersebut memiliki efek 

potensial terhadap hasil belajar siswa. 

b. Pada Kelompok Besar 

Setelah diujikan pada kelmpok kecil media pembelajaran direvisi 

lalu diujikan pada kelompok besar, uji dilakukan untuk melihat 

kepraktisan media dan melihat apakah media pembelajaran mempunyai 

efek potensial terhadap hasil belajar siswa dengan memberikan soal 

kepada siswa berupa soal latihan, Pekerjaan rumah dan soal evaluasi. 

Pada penelitian kelompok besar dilakukan dengan 27 orang siswa 

yang dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, untuk melihat apakah media 

pembelajaran memiliki efek potesial terhadap hasil belajar siswa diambil 

nilai ketentungan perhitungan 20% untuk soal PR, 30% untuk soal 

latihan dan 50% untuk soal evaluasi, adapun hasilyang didapat sebagai 

berikut: 
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Siswa 1 

Latihan = 
  

   
      18 

PR = 
  

   
      28,5  89 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      42,5 

Siswa 2 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
   

   
      30           95,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 3 

Latihan = 
  

   
      18 

PR = 
  

   
      27           88,75 sangat potensial 

Evaluasi = 
    

   
      43,7 

Siswa 4 

Latihan = 
  

   
      16 

PR = 
  

   
      24         65 cukup potensial 

Evaluasi = 
  

   
      25 

Siswa 5 

Latihan = 
  

   
      16 

PR = 
  

   
      28,5  75,5 potensial 

Evaluasi = 
  

   
      32,5 

Siswa 6 
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Latihan = 
  

   
      16 

PR = 
  

   
      28,5  78 potensial 

Evaluasi = 
  

   
      35 

Siswa 7 

Latihan = 
  

   
      15 

PR = 
  

   
      19,5   75,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      35 

Siswa 8 

Latihan = 
  

   
      19 

PR = 
   

   
      30          61 cukupt potensial 

Evaluasi = 
  

   
      12,5 

Siswa 9 

Latihan = 
  

   
      18 

PR = 
  

   
      27         75,5 cukup potensial 

Evaluasi = 
  

   
      30 

Siswa 10 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
   

   
      30         95,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 11 
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Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      25,5    80,25 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      36,5 

Siswa 12 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      19,5  88,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 13 

Latihan = 
  

   
      12 

PR = 
  

   
      28,5    90,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
       47,5 

Siswa 14 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      27         93,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 15 

Latihan = 
  

   
      13 

PR = 
   

   
      30           83,2 sangat potensial 

Evaluasi = 
    

   
      43,7 

Siswa 16 
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Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
   

   
      30           93 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      47,5 

Siswa 17 

Latihan = 
  

   
      12 

PR = 
  

   
      28,5           73 potensial 

Evaluasi = 
  

   
      30 

Siswa 18 

Latihan = 
  

   
      18 

PR = 
  

   
      27         85 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      40 

Siswa 19 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      27          84,75 sangat potensial 

Evaluasi = 
    

   
      41,2 

Siswa 20 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      18         67,5 cukup potensial 

Evaluasi = 
  

   
      30 

Siswa 21 
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Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      28,5          82,2 sangat potensial 

Evaluasi = 
  

   
      37,5 

Siswa 22 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      26,4          93 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 23 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
   

   
      30         95,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 24 

Latihan = 
  

   
      17 

PR = 
  

   
      25,5                  76,5 cukupt potensial 

Evaluasi = 
  

   
      30 

Siswa 25 

Latihan = 
  

   
      19 

PR = 
   

   
      30         98,5 sangat potensial 

Evaluasi = 
   

   
      50 

Siswa 26 
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Latihan = 
  

   
      18 

PR = 
  

   
      16,5        78 potensial 

Evaluasi = 
  

   
      40 

Siswa 27 

Latihan = 
  

   
       7 

PR = 
  

   
      27         63,5 cukup potensial 

Evaluasi = 
  

   
      35 

Kemudian nilai setiap praktisan di konpersikan kedalam frekuensi %  

Tidak potensial = 0% 

Kurang potensial = 0% 

Cukup = 
            

                        
        

 

  
       = 14% 

Potensial =  
            

                        
        

 

  
 X 100 = 25,9% 

Sangat Potensial = 
            

                        
        

  

  
 = 59,25% 

Dari hasil yang didapat dari setiap siswa selanjutnya cari rata-rata 

dengan menggunakan rumus 

Rata-rata = 
                          

                   
  

       

  
      

Tabel 34 Frekuensi Efek Potensial Kelompok Besar 

No Nama Nilai 

PR 

Nilai  

Latihan 

Nilai 

Evaluasi 

Rata-

Rata 

Kategori 

1. Siswa 1 90 95 85 89 Sangat Potensial 

2. Siswa 2 100 85 100 95,5 Sangat Potensial 

3. Siswa 3 90 90 87,5 88,75 Sangat Potensial 

4. Siswa 4 80 80 50 65 Cukup Potensial 

5. Siswa 5 95 80 65 75,5 Potensial 
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6. Siswa 6 95 80 70 78 Potensial 

7. Siswa 7 65 75 70 75,5 Potensial 

8. Siswa 8 100 95 25 61 Cukup Potensial 

9. Siswa 9 90 90 60 75,5 Potensial 

10. Siswa 10 100 85 100 95,5 Sangat Potensial 

11. Siswa 11  85 85 75 80,25 Sangat Potensial 

12. Siswa 12 65 85 100 88,5 Sangat Potensial 

13. Siswa 13 95 60 95 90,5 Sangat Potensial 

14. Siswa 14 90 85 100 93,5 Sangat Potensial 

15. Siswa 15 100 65 87,5 83,25 Sangat Potensial 

16. Siswa 16 100 85 95 93 Sangat Potensial 

17. Siswa 17 95 60 60 73 Potensial 

18. Siswa 18 90 90 80 85 Sangat Potensial 

19. Siswa 19 90 85 82,5 84,75 Sangat Potensial 

20. Siswa 20  60 85 60 67,5 Cukup Potensial 

21. Siswa 21 95 85 75 82,25 Sangat Potensial 

22. Siswa 22 88 85 100 93 Sangat Potensial 

23. Siswa 23 100 85 100 95,5 Sangat Potensial 

24. Siswa 24 85 85 60 76,5 Potensial 

25. Siswa 25 100 95 100 98,5 Sangat Potensial 

26. Siswa 26 55 90 80 78 Potensial 

27. Siswa 27 90 35 70 63,5 Cukup Potensial 

Jumlah 2213,25 
Potensial 

Rata-Rata 81,97 

 

Tabel 35 Frekuensi angket kepraktisan 

Kriteria Frekuensi % 

Tidak potensial 0 0% 

Kurang Potensial 0 0% 

Cukup Potensial 4 14% 

Potensial 7 25,9% 

Sangat Potensial 16 59,25% 

Jumlah 27 100% 
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Gambar 52 Diagram batang efek potensial 

 

Media pembelajaran saat diujikan pada kelompok kecil yang 

diujikan terhadap 27 orang siswa, dapat dilihat dari tabel dan diagram 

diatas kategori cukup potensial hasilnya 14%, potensial hasilnya 25,9% 

dan sangat potensial 59,25 sehingga rata-rata yang didapat yaitu 81,97 

yang jika dikaitakan dengan tebal pengkategorian termasuk kriteria 

sangati potensial. 

Selain itu dapat dilihat dari tabel siswa yang mendapatkan nilai 

diatas KKM sebanyak 22 orang 81,48%  yang mana KKM disekolah 

tersebut yaitu 75, adapun syarat media dikatakan mempunyai efek 

potensial jika 75 siswa mendaptkan nilai di atas KKM, karena saat uji 

coba kelompok besar mendapatkan hasil 81,48% artinya media tersebut 

memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa. 
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C. Pembahasan 

Pada penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif materi 

garis dan sudut menghasilkan media pembelajaran yang dapat digunakan guru 

atau siswa belajar secara mandiri saat mempelajari matari garis dan sudut 

khususnya materi kedudukan dua buah garis dan jenis-jenis sudut pada 

semester 1 kelas VII SMP/MTs dimanapun mereka berada.  

Media pembelajaran ini dikembangkan dari sebelumnya berbentuk power 

point ke dalam media pembelajaran berbentuk flash yang menggunakan 

software Adobe Flash CS6. Media pembelajaran interaktif ini dibuat dengan 

menggunakan koputer/laptop yang di publish sehingga saat proses penelitian 

siswa telah memilki media sendiri-sendri di laptop/komputernya. 

Kendala peneliti saat melakukan proses penelitian ini pertama peneliti 

membutuhkan waktu yang agak lama saat proses pembuatan media 

pembelajaran, kedua kendala peneliti yaitu saat proses penelitian yang 

dilakukan di MTs. Patra Mandiri Palembang laboratorium komputer di sekolah 

tersebut tidak bisa digunakan karena dalam proses perbaikan maka dari itu saat 

penelitian peneliti menggunakan laptop pribadi guna memperlancar proses 

penelitian di sekolah tersebut, ketiga saat proses penelitian terutama penelitian 

pada kelompok besar tidak seluruh siswa mahir dalam menggunakan laptop, 

maka dari itu dalam penelitian ini guru dituntut aktif saat proses penelitian 

guna tercapainya tujuan penelitian. 

1. Penelitian Sebelumnya 

Pada hasil penelitian releven yang sebelumnya pertama penelitian 

Januar Bastian (2015), Kekurangan pada penelitian ini tidak adanya 
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animasi atau gambar-gambar yang berkaitan dengan kehidupan nyata, 

kelebihannya terdapat video yang membuat siswa lebih tertarik serta 

adanya tahap penelitian satu lawan satu perbedaan dengan penelitian saya 

tereltak pada rumusan masalah januar mengembangkan media yang layak 

sedangkan saya yang praktis, layak dan memiliki efek potensial terhadap 

hasil belajar siswa. 

Kedua Dienur Ainuzzaman (2015), pada penelitian tersebut 

kekurangnya tidak ada uji coba produk yang telah dikembangkan kepada 

siswa hanya sampai validasi, perbedaan dengan penelitian yang saya 

lakukan sebagai berikut : 

a. Pada saat pengembangan media pembelajaran penelti menggunakan 

software Adobe Flash CS5 sedangkan penelitian yang saya lakukan 

menggunakan sofyware Adobe Flash CS6. 

b. Pada tahap validasi kevalidan media pembelajaran, validator pada 

penelitiam Dienur semunya guru sedangkan penelitian yang saya 

lakukan Dosen dan Guru. 

c. Tahap penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap validasi 

sedangkan penelitian yang saya lakukan setelah validasi terdapat revisi, 

kemudian uji coba kelompok kecil, revisi, setelah itu tahap uji coba 

pada kelompok besar. 

Ketiga Jawasi (2013) kelebihanya pada penelitian jawasi sebagai 

berikut : 

a. tersebut terdapat bebagai animasi yang membuat siswa tertarik untuk 

belajar serta gambar-gambar yang berkaitan dengan kehidupan nyata 



 

105 

 

b.  Pada tehnik analisis data peneliti menggunakan angket dan observasi 

sedangkan peneltian yang saya lakukan hanya menggunakan angket 

kepraktisan. 

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Rumusan masalah pada penelitian tersebut mengenai media yang valid 

dan praktis sedangkan pada penelitian saya mengenai penelitian yang 

valid, praktis dan yang memiliki efek potensial terhadap hasil belajar 

siswa. 

b. Software yang digunakan pada saat penelitian mengembangakn media 

pembelajaran menggunakan dimensi tiga sedangkan penelitian yang 

saya lakukan menggunakan software Adobe Flash CS6. 

Keempat Alif Bayu Saputro perbedaanya dengan penelitian yang 

saya lakukan sebagai berikut : 

a. Yang dicari respon siswa terhadap media pembelajarn yang dibuat 

sedangkan penelitian yang saya lakukan mencari media yang valid, 

praktis dan memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa. 

b. Pada tahap pengembangan alif menggunakan tiga tahap yang terdiri 

atas ; analisis perencanaan, pengembangan, dan tahap evaluasi. 

2. Kriteria Valid 

Validasi yang dilakukan pada media pembelajaran interaktif ini, 

terdiri dari RPP, soal evaluasi, kevalidan media pembelajaran, kevalidan 

lembar validasi, kevalidan angket kepraktisan.  
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Pada kevalidan media pembelajaran yang menjadi validator tediri 

dari 6 orang yang meliputi ahli materi, ahli bahasa, ahli media 

pembelajaran, yang menjadi ahli materi yaitu Ibu Riza Agustiani, M.Pd, 

Ibu Okto Feriana, M.Pd dan ibu Setilawati. Sedangkan kevalidan RPP, 

soal evaluasi yang menjadi validator Ibu Riza Agustiani, M.Pd dan Ibu 

Setilawati, S.Pd. yang hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 36 kevalidan 

No Jenis Hasil Kategori 

1. RPP 88,8 Sangat Valid 

2. Media Pembelajaran 83,25 Sangat Valid 

3. Soal Evaluasi 83,3 Sangat Valid 

4. Angket kepraktisan 87,5 Sangat Valid 

 

Berdasarkan tabel 36 dapat dilihat RPP mendapatkan hasil 88,8 yang 

artinya RPP yang akan digunakan pada penelitian tersebut sangat valid. 

Media pembelajaran yang telah diujikan kepada 6 validator mendapatkan 

hasil 83,79 yang artinya media pembelajaran sangat valid untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. Soal evaluasi yang akan digunakan dalam 

penelitian mendaptkan hasil 83,3 yang artinya soal evaluasi sangat valid 

digunakan saat proses penelitia, yang terakhir yaitu lembar validasi angket 

kepraktisan mendapatkan hasil 87,5 yang artinya angket kepraktisan 

tersebut sudah baik digunakan untuk menilai kepraktisan media. 

3. Kepraktisan 

Mengetahui media pembelajaran praktis atau tidak dilakukan dengan 

memberikan angket kepraktisan kepada siswa, angket kepraktisan 

dilakukan 2 tahap yaitu angket kepraktisan yang dilakukan oleh kelompok 
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kecil yang terdiri dari 5 orang siswa dan kelompok kedua dilakukan pada 

kelompok besar sebanyak 27 orang siswa. Yang hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 37 kepraktisan 

No Kriteri kepraktisan Hasil Kriteri 

1.  Pada kelompok kecil 83,09 Sangat praktis 

2.  Pada kelompok besar 82,79 Sangat praktis 

 

Berdasarkan tabel 37 dapat dilihat pada kelompok kecil media 

pembelajaran memiliki tingkat kepraktisan yang hasilnya 83,09 yang 

artinya media pembelajaran garis dan sudut pada kelompok kecil sangat 

praktis dan ketika media pembelajaran diujikan pada kelompok besar 

media pembelajaran memilki tingkat kepraktisan 82,79 yang artinya media 

pembelajarn pada kelmpok besar sangat praktis. 

 

4. Efek Potensial 

Untuk mengatahui apakah media pembelajaran memiliki efek 

potensial terhadap hasil belajar berbagai tes dan tugas yang terdiri dari 3 

yaitu 20% pekerjaan rumah, 30% latihan dan 50 soal evaluasi, media 

pembelajaran dikatakan mempunyai efek potensial terhadap hasil belajar 

siswa jika hasil belajar siswa 75% siswa mendapatkan nilai di atas KKM 

yang mana KKM pada sekolah tersebut yaitu 75, adapun pada penelitian 

ini sebagai berikut : 
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Tabel 38 Efek Potensial 

No 
Kriteri 

kepraktisan 
Rata-rata 

% siswa di atas 

KKM 
Kriteri 

1.  Pada kelompok 

kecil 

78,2 80% Potensial 

2.  Pada kelompok 

besar 

81,97 81.48% Sangat 

potensial 

 

Berdasarkan tabel 38 dapat dilihat pada kelompok kecil 80% siswa 

di dalam kelas mendaptakan nilai di atas KKM dan pada kelompok besar 

81,48% siswa memperoleh nilai di atas KKM dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan media pembelajaran interaktis pada materi garis dan sudut 

memiki efek potensial terhadap hasil belajar siswa 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembuatan media pembelajaran, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Cara mengembangkan media pembelajaran yang valid menggunakan 

tahapan menurut Borg dan Gall yang digunakan hanya 9 tahap yaitu - 

pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk awal, validasi, 

revisi, uji coba kelompok kecil, revisi, uji coba kelompok besar, revisi, 

produk akhir, yang mana hasil kevalidan media pembelajaran garis dan 

sudut saat diujikan dengan menggunakan tahapan tersebut mendapatkan 

hasil saat diujikan pada 6 validator mendapatkan nilai rat-rata 83,75 yang 

dikategorikan dalam tabel pengkategorian termasuk kategori sangat valid. 

2. Cara mengembangkan media pembelajaran yang praktis menggunakan 

tahapan menurut Borg dan Gall yang digunakan hanya 9 tahap yaitu 

penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk 

awal, validasi, revisi, uji coba kelompok kecil, revisi, uji coba kelompok 

besar, revisi, produk akhir, yang mana hasil kepraktisan yang didapat saat 

diteliti saat diujikan pada kelompok kecil mendapatkan nilai rat-rata 83,09 

yang termasuk kategori sangat praktis dan selanjutnya diujikan pada 

kelompok besar mendapatkan nilai rata-rata 82,79 yang termasuk kategori 

sangat praktis yang artinta media pembelajaran garis dan sudut mudah dan 

senang saat digunakan siswa saat proses pembelajaran. 
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3. Media pembelajaran memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa 

materi garis dan sudut yang mana terdiri dari latihan, pekerjaan rumah dan 

soal evaluasi yang mana hasil yang didapat saat diujikan pada kelompok 

kecil mendapatkan nilai rata-rata 78,2 yang termasuk kategori potensial dan 

selanjutnya diujikan pada kelompok besar mendapatkan nilai rata-rata 81,48 

yang artinya media sangat potensil, dari kedua uji tersebut didaptkan hasil 

lebih dari 75% siswa mendapatkan nilai diatas rata-rata hal ini dapat 

disimpulkan media pembelajaran memilik efek potensial terhadap hasil 

belajar siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, berikut adalah saran yang dapat  

diberikan : 

1. Bagi Sekolah  

a. Media pembelajaran ini hanya dapat digunakan dengan komputer, 

sehingga pihak sekolah harus menyediakan ruang komputer/ laptop 

lengkap dengan LCD dan Speaker untuk memfasilitasi guru dalam proses 

pembelajaran.  

b. Produk media pembelajaran ini dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

pendidikan matematika materi garis dan sudut. 

c. Produk ini dapat dijadikan guru media pembelajaran di dalam kelas, dan 

juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi. 
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2. Bagi Pengembang  

a. Media ini masih perlu diperbaharui sesuai dengan kemajuan zaman 

seperti tipe adobe flash yang digunakan karena semakin maju zaman 

adobe flash juga terus diperbaharui. 

b. Pengembang dapat membuat media serupa untuk materi matematika 

lainnya bahkan mata pelajaran lainnya yang menunjang proses 

pembelajaran. 
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LAMPIRAN 1 TAMPILAN KESELURUHAN MEDIA PEMBELAJARAN 
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LAMPIRAN 2  

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian : 

“Pengembangan Media Pembelajaran Garis dan Sudut” 

 

Materi Pertanyaan    : Media Pembelajaran 

Responden           : Setilawati, S.Pd 

Pertanyaan           : 

 

1. Apakah saat mengajar ibu menggunakan media pembelajaran ? kadang-kadang 

nak, tapi lebih sering ceramah di dalam kelas saat ngajar. 

2. Apakah media pembelajaran memiliki perana penting teehadap proses 

pembelajaran ? Ya, media pembelajaran memiliki peranan yang cukup penting 

saat proses belajar mengajar karena dengan media akan membuat prose 

pembelajaran menjadi lebih mudah, terutama mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi yang akan diberikan kepada siswa. 

3. Apakah materi yang dipermudah saat diajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran ? Materi yang berhubungan dengan gambar, garis, bangun ruang, 

bangun datar, sudut, karena jika materi yang berhubungan materi tadi 

memerlukan waktu yang tidak sedikit karena guru dituntut un menggambar 

apalagi jika siswa diajarkan dengan metode ceramah akan memakan waktu 

untuk menjelaskan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian : 

“Pengembangan Media Pembelajaran Garis dan Sudut” 

 

Materi Pertanyaan    : Media Pembelajaran 

Responden           : Mayang Sari dan Miftahul Jannah 

Pertanyaan           : 

1. Apakah pendapat kalian jika belajar menggunakan media pembelajaran? 

Senang buk karena kalau belajar dengan menggunakan media pembelajaran 

sangat jarang untuk guru gunakan, selain itu belajarn dengan menggunakan 

media pembelajaran membuat proses pembelajaran tidak membosankan,  mata 

kami juga tidak mengantuk kalau belajar dengan menggunakan media 

pembelajaran 

2. Apakah jenis media pembelajaran yang kalian suka,i saat digunakan guru 

dalam menyampaikan materi? Media yang bergambar-gambar yang dibuat 

dengan komputer buk. Karena zaman sekarang la canggih buk, semuanya 

hampir dijalankan pakek komputer 

3. Apakah kalian bisa menjalankan komputer ? Bisa sih bisa buk tapi agak takut-

takut, karena kami belum terbiasa menggunakan komputer, kami seneng kalau 

guru ngajar pakek proyektor buk. 
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LAMPIRAN 3 LEMBAR VALIDASI KEVALIDAN RPP 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2015-2016 

 

                       SEKOLAH   : MTs. PATRA MANDIRI 

                       KELAS/SEMEMSTER : VII/SEMESTER GENAP 

                       MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

                       ALOKASI WAKTU  : 2 X 45 MENIT 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan 

sudut, serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan jenis sudut. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan kedudukan dua garis (sejajar, berimpit, berpotongan, 

bersilangan) melalui benda kongkrit. 

2. Membuat suatu gambar yang merupakan garis (sejajar, berimpit, 

berpotongan, bersilangan). 

3. Memahami sifat garis (sejajar, berimpit, berpotongan, bersilangan). 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan kedudukan dua buah garis (sejajar, berimpit, 

berpotongan, bersilangan) melalui benda kongkrit. 

2. Siswa dapat membuat suatu gambar yang merupakan garis (sejajar, 

berimpit, berpotongan, bersilangan). 
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3. Siswa dapat memahami sifat garis (sejajar, berimpit, berpotongan, 

bersilangan). 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

Kedudukan dua buah garis 

1. Garis Sejajar 

Posisi dua garis akan dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut berada 

di satu bidang. 

 

 

 

                    

                      Gambar  1  Garis Sejajar 

2. Garis Berpotongan 

Garis berpotongan adalah dua buah garis dikatakan berpotongan 

apabila keduanya memiliki sebuah titik potong atau biasa disebut sebagai 

titik persekutuan. 

 

 

 

      

      Gambar 2 Garis Berpotongan 

3. Garis Berhimpit 

Garis berhimpit jika dua buah garis memiliki setidaknya dua titik 

potong. sebagai contoh jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 pas. kedua 

jarum jam tersebut akan saling berhimpit. 

 

  

        Gambar 3 Garis Berhimpi 

 

4. Garis Bersilangan 

Dua buah garis dapat dikatakan bersilangan apabila keduanya tidak 

sejajar dan tidak berada pada satu bidang. 

                             H          G 

 

            

   A             B 

 

            

    A              B 

 

 

      N          M 

              F 

      D                                
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                      E                                                                     

  A         C       C 

                     Gambar 4 Garis Bersilangan 

5. METODE PEMBELAJARAN 

Tanya Jawab dan Diskusi 

 

6. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 

1 

Pendahuluan  

10 Menit  Peneliti mengecek kehadiran siswa dengan 

cara mengabsen siswa. 

 Peneliti menyampaikan materi pembelajaran 

pada hari ini. 

 Peneliti menyampaikan indikator 

penyampaian pembelajaran hari ini. 

 Peneliti memberikan motivasi pada 

pembelajaran kali ini. 

 Melaui metode tanya jawab peserta didik 

diingatkan kembali dengan materi sebelumnya 

mengenai pengertian garis. 

 

 

 

2. 

Kegiatan Inti  

1. Eksplorasi 

 Peneliti meminta siswa untuk menyebutkan 

pengertian garis  

 Peneliti bertanya kepada siswa contoh garis 

dalam kehidupan sehari-hari apa saja. 

 Peneliti meminta siswa untuk aktif saat 

proses kegiatan pembelajaran. 

 

10 Menit 
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 2.  Elaborasi 

 Secara lisan dengan bantuan media 

pembelajaran siswa menyebutkan pengertian 

garis. 

 Secara bersama-sama peneliti dan siswa 

mendiskusikan materi kedudukan dua buah 

garis. 

 Siswa memahami contoh soal  pertemuan 1 

pada media pembelajaran  

50 Menit 

 3. Konfirmasi 

 Peneliti memberikan penjelasan terhadap 

contoh soal yang telah dipahami siswa 

 Siswa mengerjakan soal pertemuan 1 yang 

ada di media pembelajaran 

 Peneliti memberikan penguatan materi 

kedudukan dua buah garis. 

10 Menit 

3. Penutup 

 Peneliti membimbing peserta didik untuk 

membuat rangkuman pelajaran pada hari ini. 

 Peneliti membimbing peserta didik 

mengadakan refleksi pada kegiatan 

pembelajaran kali ini. 

 Penenliti menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya. 

 

10 Menit 

 

 

4. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Perlengkapan KBM 

b. Laboratorium Komputer 
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2. Sumber Belajar 

a. Buku paket matematika kelas VII 

b. Media Pembelajaran Garis dan Sudut 

 

5. PENILAIAN 

1. Jenis Penilaian Hasil 

a. Tes tertulis yang soalnya ada pada media pembelajaran  

Soal 

Tulislah jawaban dari soal di bawah ini pada kertas 1 lembar ! 

1. Dari gambar di bawah ini yang mana yang merupakan garis 

berpotongan dan berikan alasanya ? 

 

 

 

 

 

 

          A             B           C                   D 

 

2. Gambar suatu garis  p sejajar dengan garis q dimana garis r 

memotong  garis p dengan titik s..... 

3. Nyatakan benar atau salah pernyataan di bawah ini ! 

“ Garis p sejajar dengan garis q, garis w memotong garis p maka 

garis q meupakan garis berhimpit” 

 

No Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

Penyelesaian : 

 

Yang benar gambar A 

Karena pada gambar garis A memiliki titik potong. 

 

 

  

20 

 

 

 

 
 

  p           q   

        s 

    r 
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3. 

 

 

 

 

1.  

 
 
 

 
 

Salah 

Karena q terdiri dari satu titik dan tidak terlihat seperti 

satu garis 

35 

 

 

 

45 

 

 

 

Jumlah 100 

 

b. Non Tes : Pengamatan 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 

 

                       SEKOLAH   : MTs. PATRA MANDIRI  

                       KELAS/SEMEMSTER : VII/SEMESTER GENAP 

                       MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 

                       ALOKASI WAKTU  : 2 X 45 MENIT 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan 

sudut, serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5.1 Menentukan hubungan antara dua garis, serta besar dan jenis sudut. 

 

 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan bagian-bagian dari sudut 

2. Menentukan jenis sudut (siku, lancip, tumpul) dari suatu gambar sudut. 
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3. Membuat suatu gambar yang merupakan sudut (siku, lancip, tumpul). 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sudut. 

2. Siswa dapat menentukan  sudut siku-siku. 

3. Siswa dapat menentukan sudut  lancip. 

4. Siswa dapat menentukan sudut tumpul. 

5. Siswa dapat membuat suatu gambar sudut (siku, lancip, tumpul). 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Sudut 

Sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena 

adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau 

berhimpit. 

a. Bagian-bagian sudut 

1) Kaki Sudut 

Garis sinar yang membentuk sudut tersebut. 

2) Titik Sudut 

Titik pangkal/ titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. 

3) Daerah Sudut 

Daerah atau ruang yang ada diantara dua kaki sudut. 

 

 

 

 

 

   

 

                 Gambar 5 Bagian-Bagian Sudut 

 

                 A 

             Kaki Sudut 

 

                  

 

Daerah                                

Sudut 

          

         

              B     C 

      Titik Sudut              Kaki Sudut 
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b. Jenis-Jenis Sudut 

1. Sudut Siku-siku 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut 90° 

 

                      Gambar 6  Sudut Siku-Siku 

2. Sudut Lancip 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantara 0° 

dan 90° (0°< D < 90°). 

 

                   Gambar 7 Sudut Lancip 

3. Sudut Tumpul 

Adalah sebuah sudut yang memiliki besar daerah sudut diantara 90° 

dan 180° (90°< D < 180°). 
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Gambar 8 Sudut Tumpul 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

Tanya Jawab dan Diskusi. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

 

1 

Pendahuluan  

10 Menit 
 Peneliti mengecek kehadiran siswa dengan 

cara mengabsen siswa. 

 Peneliti menyampaikan materi pembelajaran 

pada hari ini. 

 Peneliti menyampaikan indikator 

penyampaian pembelajaran hari ini. 

 Peneliti memberikan motivasi pada 

pembelajaran kali ini. 

 Melaui metode tanya jawab penelit, peserta 

didik diingatkan kembali dengan materi 

sebelumnya mengenai pengertian sudut 

 

2. 

Kegiatan Inti  

1. Eksplorasi 

 Peneliti meminta siswa untuk menyebutkan 

pengertian sudut 

 Peneliti bertanya kepada siswa contoh sudut 

dalam kehidupan sehari-hari apa saja. 

10 Menit 
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 Peneliti meminta siswa untuk aktif saat 

proses kegiatan pembelajaran. 

 

 4.  Elaborasi 

 Siswa dengan bantuan media pembelajarn 

dituntun untuk mengetahui pengertian sudut. 

 Secara bersama-sama peneliti dan siswa 

mendiskusikan materi jenis-jenis sudut. 

 Siswa memahami contoh soal pada contoh 

soal pertemuan 2 di media pembelajaran. 

 Siswa mengerjakan soal 2  pada media 

pembelajaran. 

50 Menit 

 5. Konfirmasi 

 Peneliti bersama-sama peserta didik 

membahas soal-soal yang tidak dapat 

diselesaikan pada media pembelajaran 

 Peneliti memberikan penguatan materi jenis-

jenis sudut 

10 Menit 

3. Penutup 

 Peneliti membimbing peserta didik untuk 

membuat rangkuman pelajaran pada hari ini. 

 Peneliti membimbing peserta didik 

mengadakan refleksi pada kegiatan 

pembelajaran kali ini. 

 Penenliti menyampaikan rencana 

pembelajaran berikutnya. 

10 enit 

 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media 

a. Perlengkapan KBM. 

b. Laboratorium Komputer. 
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2. Sumber Belajar 

a. Buku paket matematika kelas VII. 

b. Media Pembelajaran Garis dan Sudut. 

 

I. PENILAIAN 

1. Jenis Penilaian Hasil 

a. PR 

Soal 

Tulislah jawaban dari soal di bawah ini pada kertas 1 lembar 

1. Sebutkan bagian-bagian dari sudut ? 

2. Dari gambar di bawah ini yang mana yang merupakan sudut siku-

siku, sudut lancip dan sudut tumpul ? 

 

 

 

 

 

 

 

A     B    C 

3. Gambarkan suatu sudut dengan ketentuan besar sudutnya 135 ? 

4. Buatlah gambar sudut siku-siku ? 

 

No Jawaban Skor 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Penyelesaian : 

Bagian-bagian sudut 

1. Kaki sudut 

2. Titik sudut 

3. Daerah sudut 

 

Penyelesaian : 

a. Merupakan sudut siku-siku 

 

 

20 

 

 

 

 

10 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

b. Merupakan sudut tumpul 

c. Merupakan sudut lancip 

 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

25 

 

 

 

 

25 

Jumlah 100 

   

b. Non Tes : Pengamatan 
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LAMPIRAN 4 LEMBAR VALIDASI KEVALIDAN SOAL EVALUASI 
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140 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Tanggal : 

 

1. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

                                                   

 

 

 

        A        B    C 

                

Dari gambar di atas, sebutkan yang mana yang merupakan garis berpotongan ? 

 

2. Nyatakan masing-masing sudut dibawah ini yang merupakan sudut lancip atau 

sudut tumpul serta berikan alasanya ! 

 

 

 

 

 

 

`         a.       C. 

 

 

  

 

 

 

   

                  B       d. 

 

3. Nyatakan besaran sudut di bawah ini sebagai sudut lancip, siku-siku, tumpul 

serta berikan alasanya ? 

a. 70ᵒ  c. 90ᵒ 

b. 170ᵒ  d. 45ᵒ 
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4. Buatlah gambar pada bagian lembar jawaban yang disediakan dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

“garis a sejajar dengan garis b, dan garis a dipotong oleh garis m di titik A”  

 

5. Nyatakan benar atau salah pernytaan-pernyataan berikut ini ! 

a. Garis p sejajar garis q. Jika garis r memotong garis p. Maka garis r 

memotong garis q. 

b. Jika garis a dan garis b melalui titik p dan keduanya sejajar dengan garis g, 

maka garis a dan b berhimpit. 

 

 

Penyelesaian : 
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LAMPIRAN 5 LEMBAR VALIDASI ANGKET KEPRAKTISAN 
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LAMPIRAN 6 LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN  
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150 

 



 

151 

 



 

152 

 



 

153 

 



 

154 

 

 

 

. 
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LAMPIRAN 7 HASIL JAWABAN SISWA 

 

 

 



 

156 
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LAMPIRAN 8 HASIL ANGKET KEPRAKTISAN 
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LAMPIRAN 9 DOKUMENTASI 
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