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Abstrak  
 
Media pembelajaran matematika merupakan perangkat lunak namun perangkat ini lebih 
sesuai dimasukkan ke perangkat pembelajaran. Hal ini disebabkan karena perangkat lunak 
ini digunakan untuk proses belajar mengajar. Sehingga pengukuran kualitas media 
pembelajaran ini tidak mengacu pada pengukuran kualitas perangkat lunak akan tetapi lebih 
sesuai menggunakan pengukuran kualitas perangkat pembelajaran.  Dengan demikian 
kualitas media pembelajaran berbantuan komputer  dapat mengacu pada kriteria kualitas 
menurut Nieven. Menurut Nieven suatu material dikatakan baik jika memenuhi aspek-aspek 
kualitas, antara lain: (1) Validitas (Validity), (2) Kepraktisan (Practicaly), dan (3) Keefektifan 
(Effectiveness).   
 
Katakunci: media pembelajaran matematika, pendidikan,ukuran kualitas.  
 

 
1. Pendahuluan  
 
Kata media dalam bahasa Arab diartikan sebagai 
perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 
penerima pesan. Namun kata media ini 
mempunyai batasan yaitu berbagai jenis 
komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 
merangsangnya untuk belajar menurut  Gagne 
(dalam Sadiman, 1993: 6). NEA (National 
Education Association) memberikan batasan 
yang berbeda tentang media yaitu bentuk-bentuk 
komunikasi baik tercetak maupun audio visual 
serta peralatannya. Media hendaknya dapat 
dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dan dibaca. 
Dengan batasan-batasan yang ada dapat 
disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu 
alat komunikasi, baik cetak maupun audio visual, 
yang digunakan untuk menyampaikan informasi 
dari pengirim ke penerima pesan dan 
merangsang siswa untuk belajar. 
Apabila media ini membawa pesan-pesan atau 
informasi yang bertujuan instruksional atau 
mengandung maksud-maksud pengajaran maka 
media itu disebut media pembelajaran (Arsyad, 
2006: 4). Dalam perkembangannya, istilah Media 
atau Media Pendidikan tidak hanya berfungsi 
sebagai alat peraga atau alat bantu mengajar 
yang berupa alat bantu visual atau alat bantu 
audio visual (dengar pandang) saja, melainkan 
terdapat hubungan dalam teori komunikasi serta 
pendekatan sistem dalam proses belajar 
mengajar dimana media sebagai bagian integral 
dalam program pembelajaran (instruksional). 
Media atau Media Pendidikan lebih sesuai jika 
disebut Media Pembelajaran (Poedjiastoeti, 
1999:3) 

Media pembelajaran ini dapat  dikembangkan 
dengan berbasis komputer. Pembelajaran 
dengan berbantuan komputer ini  umumnya 
dikenal dengan Computer-Assisted Instruction. 
Menurut Arsyad (2006:31), aplikasi tersebut 
apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan 
yang ingin dicapai,  meliputi: 
a. Tutorial (penyajian materi pelajaran secara 

bertahap). 
b. Drills and practice (latihan untuk membantu 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari 
sebelumnya). 

c. Permainan dan simulasi (latihan 
mengaplikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang baru dipelajari). 

d. Basis data (sumber yang dapat membantu 
siswa menambah informasi dan 
pengetahuannya sesuai keingginan masing-
masing). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
media pembelajaran berbasis komputer adalah 
alat yang digunakan untuk mempermudah 
penyampaian materi pada saat kegiatan belajar 
mengajar. 
 
 
2. Metode Pengembangan dan 
Pengukuran Kualitas Media Pembelajaran 
Matematika Berbasis ICT 
 
Pengembangan media pembelajaran berbantuan 
komputer ini mengacu pada model 
pengembangan perangkat pembelajaran dan 
bukan pada pengembangan perangkat lunak 
seperti pada umumnya, karena media 
pembelajaran berbantuan komputer yang akan 
dihasilkan akan menunjang kegiatan belajar 
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mengajar. Adapun pengembangan perangkat 
yang telah dilakukan peneliti adalah 
pengembangan perangkat menurut Thiagarajan 
dkk. Model pengembangan perangkat menurut 
Thiagarajan dkk, yaitu Define (pendefinisian), 
Design (perancangan),  Develop 
(pengembangan), Dessiminate (pendesiminasian 
atau penyebaran). Tahap penyebaran dilakukan 
setelah didahului tahap Validasi, tahap validasi 
merupakan bagian dari tahap  Develop. 
Penelitian pengembangan media pembelajaran 
ini hanya sampai pada tahap pengembangan 
(develop) karena hanya sampai pada uji coba 
terbatas. 
Dengan demikian, pengukuran kualitas media 
pembelajaran matematika berbasis ICT ini juga 
mengacu terhadap pengukuran kualitas 
perangkat pembelajaran. 
 
2.1 Tahap Pengembangan Media 
Pembelajaran  
Pada tahap pengembangan media pembelajaran 
terdapat tiga langkah yaitu: 
a. Validasi Perangkat 
 Validator yang melakukan validasi media 
pembelajaran berbantuan komputer yang dibuat 
peneliti terdiri dari 2 dosen ahli,  dan satu guru 
mitra. Dalam memvalidasi, para validator 
sekaligus memberikan saran dan komentar pada 
media pembelajaran berbantuan komputer 
dengan menuliskan langsung pada lembar 
validasi. Adapun validasi yang dilakukan yaitu 
menilai aspek format, aspek isi dan aspek 
bahasa. 
b. Simulasi 
 Simulasi dilakukan pada saat dilakukan 
validasi oleh validator. 
c. Uji coba terbatas 
 Pelaksanaan uji coba terbatas dimulai dengan 
melakukan pembelajaran berbantuan komputer, 
melakukan observasi, memberikan tes hasil 
belajar dan pemberian angket respon untuk 
mengetahui keefektifan media pembelajaran 
berbantuan komputer. Uji coba terbatas 
dilakukan terhadap 16 orang siswa untuk tiap-tiap 
jenjang yang memiliki tingkat kemampuan 
matematika tinggi, sedang, dan rendah. 
Langkah-langkah untuk menentukan 15 orang 
siswa sebagai sasaran uji coba adalah sebagai 
berikut: 
1) Mengelompokkan siswa ke dalam kelompok 

dengan kemampuan matematika tinggi, 
sedang, dan rendah. 

 Siswa dikelompokkan ke dalam kelompok 
tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan 
rentang nilai rapor mata pelajaran matematika 
siswa semester sebelumnya dan hasil 
konsultasi dengan guru matematika mereka. 
Rentang nilai yang dimaksud adalah  

 
 
 
 
 
2) Memilih siswa secara acak 
 Setelah siswa dikelompokkan ke dalam 
kelompok tinggi, sedang, dan rendah, kemudian 

dilakukan pemilihan secara acak 5 siswa dari 
masing-masing kelompok. Hasil dari pemilihan 
secara acak ini adalah 15 orang siswa yang 
terdiri dari 5 orang siswa dari kelompok dengan 
tingkat kemampuan matematika tinggi, 5 orang 
siswa dari kelompok dengan tingkat kemampuan 
matematika sedang, dan 5 orang siswa dari 
kelompok dengan tingkat kemampuan 
matematika rendah.  
 
2.2 Tingkat Kualitas Media Pembelajaran 
Kualitas media pembelajaran berbantuan 
komputer dapat mengacu pada kriteria kualitas 
menurut Nieven. Menurut Nieven (dalam 
Khabibah, 2006:43) suatu material dikatakan baik 
jika memenuhi aspek-aspek kualitas, antara lain: 
(1) Validitas (Validity), (2) Kepraktisan 
(Practicaly), dan (3) Keefektifan (Effectiveness).  
Media pembelajaran matematika berbantuan 
komputer dibuat berdasarkan indikator yang telah 
ditentukan dan disesuaikan dengan tugas siswa. 
Pengembangan media pembelajaran berbantuan 
komputer dalam pembelajaran matematika pada 
materi pokok  Bilangan dikatakan berkualitas  jika 
memenuhi indikator: 
1. Valid menurut para ahli 
 Para ahli adalah validator yang 
berkompetenuntuk menilai lembar kerja siswa 
dan memberi masukan atau saran untuk 
menyempurnakan lembar kerja siswa yang telah 
disusun. Penilaian para ahli meliputi tiga aspek 
yaitu: 
a. Aspek format 

1) Kejelasan petunjuk mengerjakan 
2) Kesesuaian format sebagai lembar kerja 
3) Kesesuaian isian pada lembar kerja 

dengan definisi yang diinginkan. 
4) Kesesuaian jawaban pada lembar kerja 

dengan definisi yang diinginkan. 
b. Aspek isi 

1) Penyusunan materi pada program 
komputer. 

2) Kesesuaian antara materi dengan 
program komputer. 

3) Keserasian warna, tulisan dan gambar 
pada program komputer. 

4) Kesuaian warna, tampilan gambar dan 
tulisan pada materi. 

5) Kesesuaian tampilan gambar dan tulisan 
pada latihan soal. 

6) Peranan media pembelajaran berbantuan 
komputer untuk memudahkan siswa 
mengerjakan. 

c. Aspek bahasa 
1) Kebakuan bahasa yang digunakan 
2) Kemudahan siswa dalam memahami 

bahasa yang digunakan. 
 

2. Praktis 
Media pembelajaran berbantuan komputer 
dikatakan praktis jika memenuhi indikator: 
a. Validator menyatakan bahwa media 

pembelajaran berbantuan komputer tersebut 
dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa 
revisi. 

b. Hasil analisis file rekaman jawaban siswa 
menunjukkan bahwa media pembelajaran 

Rendah    :            70  NS   0  
Sedang    :            80   NS  70
Tinggi    :         100  NS    80

<≤
<≤
≤≤
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berbantuan komputer tersebut  dapat 
digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. 

c. Hasil analisis lembar pengamatan aktivitas 
siswa menunjukkan bahwa media 
pembelajaran berbantuan komputer tersebut 
dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa 
revisi. 
 

3. Efektif 
Media pembelajaran  berbantuan komputer 
dikatakan efektif jika memenuhi indikator: 
a. Rata-rata skor pengerjaan tes hasil belajar 

siswa yang diperoleh subyek uji coba adalah 
tuntas. Media pembelajaran berbantuan 
komputer dapat dikatakan efektif jika lebih 
besar atau sama dengan 80% dari seluruh 
subyek uji coba tuntas. 

b. Adanya respon positif siswa yang ditunjukkan 
melalui angket yang diberikan. 

 
3. Analisis Data  
3.1 Analisis kevalidan media pembelajaran 
berbasis ICT 
Penilaian 3 validator yang terdiri dari dua dosen 
pembelajaran matematika dari Unesa , dan satu 
dosen luar Unesa terhadap kevalidan media 
pembelajaran berbasis ICT meliputi  aspek-aspek 
yaitu format, isi, bahasa, kesederhanaan, 
keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk 
dan warna. Kegiatan yang dilakukan untuk 
menganalisis data ini adalah : 
1). Membuat dan menganalisis tabel tersebut. 
2). Mencari rata-rata tiap kriteria dari ketiga 
validator  dengan rumus : 
 
 
 
 
  
Keterangan : 

iK
 =  rata-rata kriteria ke- i 

hiV
=  skor hasil penilaian validator ke- h untuk 

kriteria ke- i 
  i  =  kriteria  
  h =  Validator 
Hasil yang diperoleh dimasukkan di kolom rata-
rata pada lembar validasi media pembelajaran 
berbantuan komputer. 
3). Mencari rata-rata ketiga aspek dengan rumus: 
 
 
 
 
 
  
Keterangan: 
Ai = rata-rata aspek ke-i 
Kij = rata-rata untuk aspek ke- i kriteria ke- j 
n = banyak kriteria dalam aspek ke- i 
i  = aspek 
j  = kriteria 
ij = aspek ke-i kriteria ke-j 
Hasil yang diperoleh dimasukkan ke kolom rata-
rata tiap aspek pada lembar validasi media 
pembelajaran berbantuan komputer. 

4). Mencari rata-rata total validasi ketiga aspek 
dengan rumus: 
  
   
 
 
 
 
 
Keterangan: 
RTVTK = rata-rata total validitas lembar kerja 
siswa 
Ai = rata-rata aspek ke- i 
  i  = aspek 
Hasil yang diperoleh dituliskan pada baris rata-
rata total. 
5). Mencocokkan rata-rata total dengan kriteria 
kevalidan, (Khabibah, 2006: 90) yaitu: 

4RTV3 TK ≤≤  : valid 
3RTV2 TK <≤  : cukup valid 

2RTV1 TK <≤  :  tidak valid 
Hasil analisis ini sudah dapat digunakan untuk 
menentukan kevalidan karena ketiga validator 
tersebut adalah orang yang berkompeten dalam 
bidang media pembelajaran dan materi 
matematika.  
Revisi terhadap media pembelajaran berbasis 
ICT dilakukan hingga diperoleh media 
pembelajran berbasis ICT yang valid..  
 
3.2 Analisis kepraktisan media pembelajaran 
berbasis ICT 
Media pembelajaran berbantuan komputer 
dikatakan praktis jika memenuhi indikator: 

1). Validator menyatakan bahwa media 
pembelajaran berbantuan komputer tersebut 
dapat digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. 
Cara memberikan penilaian kepraktisan pada 
media berbasis ICT yang telah dibuat yaitu 
dengan memberikan angket tentang penilaian 
media pembelajaran berbantuan komputer 
secara umum kepada validator bersamaan 
dengan lembar validasi media pembelajaran 
berbantuan komputer. Kriteria penilaian media 
pembelajaran berbantuan komputer: 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C = Dapat digunakan 
dengan banyak revisi 
D = Tidak dapat digunakan. 

2). Hasil analisis file rekaman jawaban siswa 
menunjukkan bahwa media pembelajaran 
berbasis ICT tersebut  dapat digunakan dengan 
sedikit atau tanpa revisi. 
Langkah-langkah untuk menganalisis file 
rekaman jawaban siswa adalah: 
a). Membuat dan menganalisi tabel tentang 
siswa, jawaban siswa, jumlah jawaban benar 
siswa, jumlah semua jawaban siswa dan 
presentase jawaban benar siswa(JB). 
b). Mencari persentase jawaban salah tiap siswa 
dengan rumus  

3

3

1
∑
== h

hi

i

V
K ( Khabibah, 2006) 

n

K
A

n

i
ij

i

∑
== 1 ( Khabibah, 2006) 

3

3

1
∑
== i

i

TK

A
RTV

( Khabibah, 2006) 
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%100
nkeseluruhajawaban Jumlah 

benarjawaban Jumlah JBi ×=

 
JBi  = Persentase jawaban benar siswa ke-i 
i     =  siswa 
c). Mencocokkan presentase jawaban benar 
dengan kriteria kepraktisan yang dibuat oleh 
penulis, yaitu seluruh siswa memiliki persentase 
jawaban benar sesuai kategori berikut: 
75% ≤  JBi ≤  100%    : Dapat digunakan 
dengan tanpa revisi. 
50% ≤  JBi < 75%       : Dapat digunakan dengan 
sedikit revisi 
25% ≤  JBi < 50%       : Dapat digunakan dengan 
banyak revisi 
0% ≤  JBi < 25%         : Tidak dapat digunakan 
Hasil analisis lembar pengamatan aktivitas siswa 
menunjukkan bahwa media pembelajaran 
berbasis ICT tersebut dapat digunakan dengan 
sedikit atau tanpa revisi. 
 
Langkah-langkah untuk menganalisis lembar 
pengamatan aktivitas siswa adalah: 
d). Membuat tabel dan menganalis tabel tentang 
masalah siswa yang berkaitan dengan materi dan 
komputer  
e). Mencari persentase siswa yang bertanya 
dengan rumus : 

%100
siswaJumlah 

bertanya yang siswaJumlah ASi ×=

 
ASi  = Persentase siswa yang bertanya dengan 
pertanyaan ke-i 
i       = Pertanyaan  
f). Mencari rata-rata dari persentase  siswa yang 
bertanya tentang materi dengan rumus: 

∑
∑
==

MM

AS
  ASM

6

1i
i

 

ASM  =  Rata-rata persentase pertanyaan siswa 
tentang materi. 
ASi      =  Persentase siswa yang bertanya dengan  
pertanyaan ke-i 
MM  =   Pertanyaan tentang materi 
  i       =   Pertanyaan  
g). Mencari rata-rata dari persentase  siswa yang 
bertanya tentang komputer dengan rumus: 

∑
∑
==

MK

AS
 ASK 

6

1i
i

 

ASK  =  Rata-rata persentase pertanyaan siswa 
tentang komputer. 
ASi      =  Persentase siswa yang bertanya dengan  
pertanyaan ke-i. 
MK  =   Pertanyaan tentang komputer. 
  i       =   Pertanyaan  
h). Mencari rata-rata persentase pertanyaan 
siswa dengan rumus: 

2
ASK  ASM  AST +

=  

AST  =   Rata-rata persentase pertanyaan siswa. 
ASM =   Rata-rata persentase pertanyaan 
tentang materi. 
ASK =   Rata-rata persentase pertanyaan tentang 
komputer. 
i). Mencocokkan rata-rata presentase 
pertanyaan siswa dengan menggunakan kriteria 
kepraktisan, yaitu: 
75% ≤  AST ≤  100%    : Tidak dapat digunakan 
50% ≤  AST < 75%       : Dapat digunakan 
dengan banyak revisi 
25% ≤  AST < 50%       : Dapat digunakan 
dengan sedikit revisi 
0% ≤  AST < 25%         : Dapat digunakan 
dengan tanpa revisi... 
 
3.3 Analisis keefektifan media pembelajaran 
berbasis ICT 
Media pembelajaran berbasis ICT dikatakan 
efektif jika memenuhi indikator: 
1. Skor tes hasil belajar siswa setelah 
mendapatkan pembelajaran dengan media 
pembelajaran berbantuan komputer tuntas 
Media pembelajaran berbantuan komputer yang 
dikembangkan dapat dikatakan efektif jika ≥ 80% 
dari seluruh subyek uji coba memenuhi 
ketuntasan belajar. 
2. Adanya respon positif siswa yang ditunjukkan 
dari angket. 
a). Menghitung presentase siswa yang 
memberikan tanggapan sesuai dengan kriteria 
tertentu, yaitu dengan rumus: 

RS = 
n
f

 x 100%  (Iftiana, 2007: 34) 

Keterangan: 
RS = Persentase siswa dengan kriteria 
tertentu 
f   = Banyak siswa yang menjawab setuju 
n = Jumlah seluruh siswa  
b). Menentukan rata-rata dari respon positif 
siswa, kemudian menentukan kategori respon 
atau tanggapan yang diberikan siswa terhadap 
suatu kriteria dengan cara mencocokkan hasil 
presentase dengan kriteria positif menurut 
Khabibah (2006: 97) yaitu: 
85% ≤  RS  : Sangat 
Positif 
70% ≤  RS < 85% : Positif 
50% ≤  RS < 70% : Kurang 
Positif 
             RS < 50% : Tidak Positif 
RS = respon siswa terhadap kriteria tertentu. 
 
3.4 Indikator Keberhasilan Penelitian 
Penelitian ini dikatakan berhasil jika media 
pembelajaran yang dikembangkan memenuhi 
kriteria valid, praktis, dan efektif (Nieeven, 1999). 
Validitas dipenuhi, jika media pembelajaran yang 
dikembangkan memenuhi validitas isi dan 
konstruk. Kepraktisan dipenuhi, jika media 
pembelajaran yang dikembangkan mudah bagi 
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guru dan siswa untuk melaksanakannya dan 
sesuai dengan tujuan..  Efektivitas dipenuhi, jika 
hasil belajar siswa setelah mendapatkan 
pembelajaran dengan media pembelajaran 
berbantuan komputer tuntas. Media 
pembelajaran berbasis ICT yang dikembangkan 
dapat dikatakan efektif jika ≥ 80% dari seluruh 
subyek uji coba memenuhi ketuntasan belajar 
dan adanya respon positif siswa yang ditunjukkan 
dari angket. 
 
 
4. Pembahasan Hasil  
4.1 Hasil Keluaran Pengembangan Media 
Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 
Pengembangan media pembelajaran matematika 
ini menghasilkan keluaran seperti terlihat 
dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tampilan Utama Media Pembelajaran 
Matematika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Tampilan Media Pembelajaran Matematika 

Side Bilangan Bulat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Tampilan Media Pembelajaran Matematika 

Side Sifat-Sifat Bilangan Bulat 

4.2 Tingkat Kualitas Media Pembelajaran 
Matematika Berbasis ICT 
a. Analisis Kevalidan Media Pembelajaran 
Matematika Berbasis ICT  
Kevalidan media pembelajaran matematika berbasis ICT ini 
terdiri dari 2. Data kevalidan media pembelajaran diperoleh 
dari ahli materi dan dari ahli media. 
 
Tabel 1: Data Validasi Media Pembelajaran Oleh Ahli Materi 
 

Aspek Kriteria 
Validator ke - 

 (Ki)  (Ai) 
1 2 3 

Format 

1. Kejelasan petunjuk 
pengerjaan 3 2 3 2,67 

3,11 

2. Kesesuaian format 
sebagai lembar kerja 3 3 3 3,00 

3. Kesesuaian isian 
pada lembar kerja 
dengan konsep atau 
definisi yang 
diinginkan 

3 4 3 3,33 

4. Keserasian warna, 
tulisan, dan gambar 
pada media 
pembelajaran dengan 
program komputer 

3 4 3 3,33 

5. Kesesuaian warna, 
tampilan gambar, dan 
tulisan pada materi 
Bangun Ruang Sisi 
Datar 

2 4 3 3,00 

6. Kesesuaian 
tampilan gambar dan 
tulisan pada latihan 
soal 

4 3 3 3,33 

Isi 

1. Kesesuaian antara 
materi Bangun Ruang 
Sisi Datar pada media 
pembelajaran dengan 
program komputer 

3 3 4 3,33 

3,08 

2. Kejelasan konsep 
Bangun Ruang Sisi 
Datar yang 
disampaikan pada 
media pembelajaran 
berbantuan komputer 

2 3 4 3,00 

3. Kesesuaian 
animasi dalam media 
pembelajaran 
berbantuan komputer 
dengan konsep 
matematika yang 
terdapat pada materi 
Bangun Ruang Sisi 
Datar 

4 3 3 3,33 

4. Kejelasan animasi 
dalam menyampaikan 
konsep matematika 
dalam media 
pembelajaran 
berbantuan komputer 

3 2 3 2,67 

Bahasa 

1. Kebakuan bahasa 
yang digunakan 3 4 3 3,33 

3,33 

2. Kemudahan dalam 
memahami bahasa 
yang digunakan 

3 3 4 3,33 

3. Keefektifan kalimat 
yang digunakan 3 3 3 3,00 

4. Kelengkapan 
kalimat/informasi yang 
dibutuhkan siswa 

3 3 4 3,33 

5. Penggunaan kata 
sesuai dengan Ejaan 
Yang Disempurnakan 
(EYD) 

3 4 4 3,67 

Vamedia   3,18 

 
Keterangan: 
Ki   = Rata-Rata tiap Kriteria 
Ai  = Rata-Rata tiap aspek 
Vamedia== Rata-Rata total validasi 
 
Validator ke : 
1. : Dosen Jurusan Matematika Unesa 
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2. : Guru Matematika SMP Tujuh Belas Agustus  
3. : Guru Matematika SMP Bhayangkari I Surabaya 
 
Tabel 2: Data Validasi Media Pembelajaran Oleh Ahli 
Media 
 

Aspek Kriteria 
Validator 
ke - (Ki) (Ai) 
1 2 3 

Kesede
rhanaan 

1. Animasi dalam 
media pembelajaran 
berbantuan 
komputer sederhana 

3 3 3 3,00 

3,08 

2. Animasi dalam 
media pembelajaran 
berbantuan 
komputer mudah 
dimengerti 

3 2 4 3,00 

3. Animasi yang 
disajikan dalam 
media pembelajaran 
berbantuan 
komputer sesuai 
dengan karakteristik 
siswa 

3 2 4 3,00 

4. Kalimat yang 
digunakan mudah 
dimengerti 

3 4 3 3,33 

Keterpa
duan 

1. Urutan antar 
halaman sudah 
sesuai 

4 4 3 3,67 

3,33 
2. Petunjuk yang 
digunakan dalam 
media pembelajaran 
berbantuan 
komputer sudah 
sesuai 

4 2 3 3,00 

Peneka
nan 

1. Animasi yang 
diterapkan pada 
setiap halaman ada 
penekanan 

3 3 3 3,00 3,00 

Keseim
bangan 

1. Ukuran animasi 
dan tulisan tiap 
halaman sesuai 

3 4 3 3,33 

3,00 

2. Ukuran animasi 
dan tulisan tiap 
halaman sesuai 

3 3 3 3,00 

3. Ukuran gambar 
pada tiap halaman 
sesuai 

3 3 3 3,00 

4. Tata letak tulisan 
tiap halaman 
seimbang 

2 3 3 2,67 

Bentuk 

1. Animasi yang 
digunakan menarik 3 3 4 3,33 

3,22 2. Gambar bangun 
ruang menarik 3 3 3 3,00 

3. Bentuk huruf 
mudah dibaca 3 4 3 3,33 

Warna 

1. Warna tiap 
halaman sudah 
sesuai 

3 3 3 3,00 
2,83 

2. Dagrasi warna 
sudah sesuai 2 3 3 2,67 

Vamedia   3,08 

Keterangan: 
Ki  = Rata-Rata tiap Criteria 
Ai  =Rata-Rata tiap aspek 
Vamedia = Rata-Rata total validasi 

Validator ke :  1 : Dosen  Matematika Unesa 
2 : Dosen  Matematika Unesa 
3 : Teman sejawat  

Analisis data kevalidan menunjukkan bahwa 
media pembelajaran  matematika ini valid karena 
nilainya diatas 3. 
 
 
b. Analisis kepraktisan media pembelajaran 

berbasis ICT. 
 
Media pembelajaran berbantuan komputer yang 
telah dikembangkan ini praktis. Hal ini 
disebabkan media ini memenuhi beberapa 
indikator, antara lain: 
1) Validator menyatakan bahwa media 

pembelajaran berbasis ICT ini dapat 
digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. 

2) Hasil analisis file rekaman jawaban siswa 
menunjukkan bahwa media pembelajaran 
berbasis ICT ini  dapat digunakan dengan 
sedikit atau tanpa revisi. Hasil analisis ini 
diperlihatkan pada tabel 3. 
. 

Tabel 3. Hasil Analisis Skor Tes Hasil Belajar Siswa 
  

Siswa Skor Keterangan Ketuntasan 
Kemampuan Tinggi 

  
1.      Siswa 8 93,75 Tuntas 
2.      Siswa 7 92,5 Tuntas 
3.      Siswa 13 87,5 Tuntas 
4.      Siswa 6 85 Tuntas 

5.      Siswa 12 81,25 Tuntas 
Kemampuan Sedang 

  
  

1.      Siswa 9 80 Tuntas 
2.      Siswa 3 77,5 Tuntas 
3.      Siswa 10 72,5 Tuntas 
4.      Siswa 14 68,75 Tuntas 
5.      Siswa 5 62,5 Tuntas 

Kemampuan Rendah 
  
  

1.      Siswa 15 61,25 Tuntas 
2.      Siswa 2 60 Tuntas 
3.      Siswa 1 60 Tuntas 

4.      Siswa 11 41,25 Tidak Tuntas 
5.      Siswa  4 37,5 Tidak Tuntas 
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Tabel 4. Analisis Data  Angket Respon 
siswa 

No Pertanyaaan 

Frekuensi 
Pilihan 

Jawaban Nil
Tot 

Rata-
Rata % 

A B C D 

4 3 2 1 

1 

Apakah 
kamu dapat 
memahami 
materi yang 
disajikan 
dengan 
media 
pembelajara
n yang 
menggunak
an program 
komputer 
ini? 

4 1
1 0 0 49 3,27 81,

67 

2 

 Bagaimana 
tanggapan 
kamu 
tentang 
tampilan 
(gambar, 
warna, 
animasi, dll) 
pada media 
pembelajara
n dengan 
menggunak
an program 
komputer? 

6 7 2 0 49 3,27 81,
67 

3 

 Apakah 
kamu 
berminat 
untuk 
mengikuti 
kegiatan 
belajar 
dengan 
menggunak
an media 
pembelajara
n 
berbantuan 
program 
komputer? 

5 8 2 0 48 3,20 80,
00 

4 

 Bagaimana 
menurut 
kamu soal-
soal yang 
terdapat 
pada media 
pembelajara
n 
berbantuan 
program 
komputer 
ini? 

3 1
0 2 0 46 3,07 76,

67 

5 

 Apakah 
belajar 
dengan 
menggunak
an media 
berbantuan 
program 
komputer 
bermanfaat 
bagi kamu? 

5 8 2 0 48 3,20 80,
00 

6 

 Apakah 
materi yang 
lain perlu 
disajikan 
dengan 
menggunak
an media 
pembelajara
n 
berbantuan 
program 
komputer? 

5 9 1 0 49 3,27 81,
67 

7 

 Apakah 
materi yang 
ada pada 
media 
pembelajara
n 
berbantuan 
program 
komputer ini 
perlu 
dijelaskan 
kembali oleh 
guru? 

0 6 7 2 34 2,27 56,
67 

Rata-Rata total   
76,
90 

 
 
c. Analisis keefektifan media pembelajaran 

berbasis ICT. 
Media pembelajaran berbasis ICT 

dikatakan efektif jika memenuhi indikator: 
1. Skor tes hasil belajar siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan media 
pembelajaran berbantuan komputer tuntas. 
Media pembelajaran berbantuan komputer 
yang dikembangkan dapat dikatakan efektif 
jika ≥ 80% dari seluruh subyek uji coba 
memenuhi ketuntasan belajar. Hasil analisis 
ini diperlihatkan pada tabel 3 dan tabel 5. 

2. Adanya respon positif siswa yang ditunjukkan 
dari angket yang diperlihatkan pada tabel 4.  

 
 
Tabel 5. Aktivitas Siswa 
 

NO MASALAH 
SISWA %siswa yang 

bertanya 

1 2

... 

15 

I MATERI         

  1. n Faktor       6,67 

  
2. Soal 
latihan 1       20,00 

  
3. 
Eksponen     1 6,67 

II 
KOMPUTE

R       0,00 

  
1. Cara 
lanjut 1 2 2 

106,6
7 

  

2. Cara 
memilih 
jawaban       20,00 

  
3. Cara tulis 
identitas        20,00 

Rata-rata 
persentase 
pertanyaan siswa  
tentang materi 11,11 
Rata-rata 
persentase 
pertanyaan siswa  
tentang komputer 48,89 
Rata-rata 
persentase 
pertanyaan siswa 
(materi dan 
komputer) 30 

 
 
 
 
5. Kesimpulan 

Media pembelajaran yang dikembangkan ini 
berkualitas karena media ini memenuhi kriteria 
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valid, praktis, dan efektif (Nieeven, 1999).  
Indikator dari kualitas dapat dilihat sebagai 
berikut: 
1. Validitas media pembelajaran yang 

dikembangkan memenuhi validitas isi dan 
konstruk.  

2. Kepraktisan  media pembelajaran yang 
dikembangkan mudah bagi guru dan siswa 
untuk melaksanakannya dan sesuai dengan 
tujuan..   

3. Efektivitas media tercapa. Hal ini terlihat hasil 
belajar siswa setelah mendapatkan 
pembelajaran dengan media pembelajaran 
berbasis ICT ini tuntas karena ≥ 80% dari 
seluruh subyek uji coba memenuhi 
ketuntasan belajar dan adanya respon positif 
siswa yang ditunjukkan dari angket. 
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