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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN BLOG PADA 

MATERI TRIGONOMETRI 

 

Oleh 

Aji Arif Nugroho 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran Blog 

yang mudah di pahami untuk peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran 

matematika pada materi trigonometri SMAN 1 Batanghari kelas X. Penelitian 

pengembangan ini terdiri dari 8 tahap yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi produk, revisi produk, ujicoba produk, revisi produk, produksi 

masal. 

Media pemebelajaran blog yang di kembangkan menggunakan sedikit sentuhan 

adobe flash agar sedikit ada sentuhan animasi. Penilaian media blog di lakukan oleh 2 

orang ahli materi 2 orang ahli media dan 1 orang ahli bahasa dan 33 peserta didik SMA 

Negeri 1 Batanghari. Instrumen penelitian meliputi lembar validasi, lembar kuesioner 

isian peserta didik, yang hasilnya dianalisis secara kuantitatif serta kualitatif 

berdasarkan saran dan masukan yang diberikan validator. 

Berdasarkan hasil validasi penilaian ahli materi berada pada kategori “Sangat 

Baik”. Validasi penilaian ahli media pada kategori “Sangat Baik”. Validasi penilaian 

ahli bahasa berada pada kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil uji coba skala kecil 

respon peserta didik berada pada kategori “Sangat Baik”, dan sedangkan pada uji coba 

skala besar respon peserta didik berada pada kategori “Baik”. Dengan demikian dapat 

disimpulkan media pembelajaran berbantuan blog berada dalam kategori baik dan dapat 

digunakan dalam pembelajaran khususnya pada materi Trigonometri. 

 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Blog 
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MOTTO 

 

 

Perasaan Paling Menyenangkan Adalah Ketika Mengetaui Orang Tua Kita Bangga 

dan Tersenyum Karena Kita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin melaju dengan pesat. 

Hal ini ditandai dengan bertambahnya pemakaian komputer dan jaringan internet. 

Berbagai hal dapat dilakukan dengan mudah menggunakan sarana tersebut, termasuk 

dalam dunia pendidikan. 

Berkaitan dengan hal itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut 

seseorang untuk dapat menguasai informasi dan pengetahuan. Dengan demikian 

diperluakan suatu kemampuan untuk memperoleh, memilih dan mengolah informasi. 

Kemampuan-kemampuan tersebut membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, 

logis, dan kreatif. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat berkembang dengan 

baik tanpa adanya kegiatan atau usaha untuk mengembangkan potensi-potensi 

kemampuan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu program pendidikan sebagai 

usaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif. 

Salah satu program pendidikan yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis, sistematis, logis, dan kreatif adalah matematika. 
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Berdasarkan hasil study terdahulu, Ridha Sefina Samosir mengatakan dalam 

pembelajaran matematika sebagian dari peserta didik menganggap matematika 

merupakan mata pelajaran yang sangat sulit karena di dalam pembelajaranmatematika 

banyak rumus dan perhitungan yang berfungsi sebagai penyelesaian masalah dan juga 

matematika merupakan mata pelajaran yang membosankan karena dalam pelajaran 

matematika hanya menemukan angka, rumus, dan grafik sehingga membuat siswa 

menjadi bosan dan kurang berminat dengan pelajaran matematika terutama pada 

materi Tigonometri. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada sebuah sekolah 

menengah atas menunjukkan bahwa materi trigonometri cenderung sulit dipahami. 

Kesulitan ini tidak hanya dialami oleh siswa, para guru pengampu juga mengalami 

kesulitan ketika akan menyampaikan materi trigonometri. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode pengajaran yang ada belum menjawab seluruh masalah yang dihadapi 

para siswa dalam belajar. Persoalan ini dapat menyebabkan semangat belajar siswa 

menjadi kurang bahkan prestasinya dapat menurun.
1
 

 

Berdasarkan hasil study terdahulu dalam  Novelin Gracia menujukan bahwa 

siswa menganggap materi trigonometri sebagai materi yang paling sulit. Hasil 

analisis menyatakan bahwa materi trigonometri terlalu banyak menghitung, cara 

pembelajaran kurang menarik, materi terlalu abstrak dan belum ada media yang 

tepat,dan karena banyaknya rumus yang di pelajari. Sebanyak 30,37% siswa 

menyatakan bahwa pelajaran trigonometri terlalu banyak menghitung..
2
 

  

Menurut Hamalik dalam Arsyad mengatakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

                                                           
 

1
Ridha Sefina Samosir,dkk,”Sistem Pembelajaran Trigonometri Berbasis 

Multimedia”,Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2012 (ISBN 979 - 26 - 

0255 – 0) Semarang, 23 Juni 2012 

 
2
Novelin Gracia,dkk,”pengambangan modul matematika materi trigonometri berbahasa 

inggris berbasis strategi belajar PQ4R di smk kelas XI RSBI”,volume.13 No.02,tahun 2014 
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pembelajaran dalam tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu, selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu 

siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan  penafsiran data, dan memadatkan informasi.
3
 

 

Selain itu dalam ayat- ayat Al-Quran juga dapat kita lihat : 

QS. Yunus Ayat 57 

 

Artinya : 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57) 

Selanjutnya bukan hanya pada surah Al-Mujadilah, dalam surah Al-Maidah ayat 16 

juga di jelaskan 

 

Artinya: 

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke 

jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu 

dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 

menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 

                                                           
 

3
Arsyad.A,Media pembelajaran, edisi Revisi.(jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2016),hal. 

19-20 
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Berdasarkan uraian diatas dalam proses pembelajaran dibutuhkan suatu alat 

bantu salah satunya yang akan penulis bahas kali ini adalah blog sebagai alat bantu 

pembelajaran. Blog merupakan perpustakaan terbesar didunia, karena blog dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar dan sekaligus media pembelajaran bagi peserta 

didik. Tetapi belum banyak pendidik memanfaatkan blog sebagai media dan sumber 

belajar. 

 

Dari data yang didapat blog memiliki potensi besar untuk menjadi alat bantu 

atau sarana pembantu dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

matematika. Banyak hal abstrak yang sulit difikirkan peserta didik, dapat 

dipresentasikan melalui simulasi komputer. Latihan dan percobaan dapat di lakukan 

peserta didik dalam memecahkan masalah khususnya dalam materi Trigonometri. 

Trigoometri merupakan salah satu cabang matematika yang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan.  

 

Dari kajian kajian diatas , maka penulis tertarik untuk mengembangkan media 

pembelajaran Blog sebagai alat bantu dalam pembelajaran, Serta penulis mengadakan 

penelitian dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Blog Pada 

Materi Trigonometri”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di identfikasi 

masalah-masalah sebgai berikut: 

1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut seseorang untuk dapat 

menguasai teknologi informasi dan pengetahuan. 

2. Sebagian dari peserta didik menganggap matematika merupakan mata pelajaran 

yang sangat sulit karena di dalam pembelajaran matematika banyak rumus dan 

perhitungan yang berfungsi sebagai penyelesaian masalah dan juga matematika 

merupakan mata pelajaran yang membosankan karena dalam pelajaran 

matematika hanya menemukan angka, rumus, dan grafik sehingga membuat 

peserta didik menjadi bosan dan kurang berminat dengan pelajaran matematika. 

3. Peserta didik menganggap materi trigonometri sebagai materi yang paling sulit. 

4. Blog memiliki potensi besar untuk menjadi alat bantu atau sarana pembantu 

dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini memfokuskan bagaimana merancang program aplikasi 

pembelajaran dengan media bantu blog pada materi trigonometri SMA kelas X. 

2. Pengujian terhadap perangkat pembelajaran yang dibuat, hanya meliputi 

pengujian produk. Apakah produk media/program yang di buat sesuai dengan 
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standar kelayakan media pembelajaran? (tidak diuji pengaruhnya terhadap 

prestasi peserta didik). 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana kevalidan pengembangan media pembelajaran berbantuan Blog pada 

materi Trigonometri untuk SMA kelas X menurut para ahli? 

2. Bagaimana respon media pembelajaran berbantuan Blog matematika yang di 

kembangkan menurut peserta didik? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran blog yang mudah dipahami 

untuk peserta didik dalam pembelajaran mata pelajaran matematika pada materi 

trigonometri kelas X. 

2. Mengetahui kualitas media pembelajaran blog matematika yang di kembangkan. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitan pengembangan Blog pembelajaran ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Peserta Didik: 

a) Dapat mempermudah pemahaman konsep trigonometri bagi peserta didik kelas 

X. 
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b) Peserta didik dapat mengembangkan pengalaman, serta meningkatkan motivasi 

untuk terus belajar. 

2. Bagi Pendidik: 

a) Sebagai media pembelajaran matematika, untuk membantu guru 

menyampaikan materi 

b) Dihasilkan media pembelajaran Trigonometri yang dapat di jadikan variasi 

pembelajaran untuk meningkatkan kreatifitas pengajar. 

3. Bagi Peneliti: 

a) Dapat menambah pengalaman sebagai bekal untuk menjadi seorang guru 

matematika yang profesional yang dapat memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

4. Bagi Sekolah : 

a) Sekolah dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dapat menjunjung 

proses pembelajaran 

5. Bagi Dunia pendidikan: 

a) Dapat dijadikan sebagi masukan atau referensi media pembelajaran yang dapat 

di akses oleh siapapun. 
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G. Spesifikasi produk yang dihasilkan 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Merupakan media pembelajaran yang tersebar di internet  dan dapat di akses oleh 

siapapun. 

2. Program ini mudah di gunakan dan di akses oleh peserta didik sebagai sumber 

belajar mandiri. 

3. Program ini memenuhi aspek kriteria kualitas media pembelajaran yang meliputi: 

a) Kebenaran konsep trigonometri. 

b) Kebahasaan 

c) Kemudahan dalam pengoprasiannya 

4. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbentuk HTML sehingga dalam pengoprasiannya dalam 

pembelajaran memerlukan komputer dengan spesifikasi minimal: 

a) Menggunakan operating system windows 98 sampai yang terbaru. 

b) Menggunakan RAM minimal 512 MB. 

c) Terpasang koneksi internet. 

d) Terinstal software browser seperti : mozilla firefox, dan internet explorer 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Disini dikutip dari pendapat beberapa ahli yang mendukung dasar-dasar 

penelitian, mengingat peran pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Pentingnya media pembelajaran dapat kita lihat dari motivasi belajar peserta 

didik yang terus menurun seiring dengan perkembangan jaman akibat kurangnya 

media yang mumpuni dalam pelajaran matematika. 

 

1. Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Dalam kamus besar bahasa indonesia Pengembangan adalah suatu proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.
4
 

Metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa inggris disebut ”Research 

and Development” . merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu , dan meguji keefektifan produk tersebut. Menurut 

sugiyono
5
 untuk menghasilkan produk pembelajaran tertentu digunakan penelitian 

yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut 

supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. 

                                                           
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002.hal.538 

5
 Sugiyono,Metode penelitian Pendidikan : pendekatan kualitatif, kuantitatid, dan R&D 

(bandung:alfabeta,2010).hal.297-298 
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Borg and Gall mengemukakan “Unfortunately, R&D still plays a minor role in 

aducation” sebenarnya, “R&D masih sedikit dimainkan pada lingkungan pendidikan 

“. Pernyataan dari ahli tersebut menerangkan bahwa metode R&D masih sangat 

rendah digunakan dalam lingkungan pendidikan. Banayak produk tertentu dalam 

bidang pendidikan yang perlu dikembangkan melalui metode penelitian dan 

pengembangan atau “Research and Development”(R&D). Berdasarkan pernyataan 

para ahli di atas maka peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

dalam meyusun penelitian ini. 

Pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan media pembelajaran 

dalam bentuk fisik, yang merupakan proses menerjemahkan suatu desain kedalam 

Blog. Penelitian pengembangan merupakan suatu penelitian yang bertahap, tahapan 

dari penelitian ini adalah mendisain produk dan mengevaluasi produk. Rincian 

tahapan pengembangan akan di bahas di bab empat, tahap penelitian. Produk yang di 

hasilkan dalam penelitian dapat bermanfaat bagi pendidik, peserta didik, dan dunia 

pendidikan. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut arsyad
6
, mengatakan bahwa media berasal dari bahasa latin Medius, 

yang secara harfiah berarti “tengah’ , ’perantara’ , ’pengantar’. Dalam bahasa Arab 

media adalah perantara (  ) atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan .dengan demikian media dapat di artikan sebagai perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media dapat berupa sesuatu bahan (software) 

dan alat (hardware).  

 

                                                           
6
 Arsyad.A,Media pembelajaran, edisi Revisi.(jakarta PT.Raja Grafindo Persada,2016),hal.3 
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Menurut gerlach & ely (dalam Arsyad) mengatakan bahwa media jika dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang menyebabkan peserta didik mampu memperoleh pengetahuan,keterampilan, 

atau sikap. jadi menurut pengertian ini, guru ,teman sebaya, buku teks, lingkungan 

sekolah dan luar sekolah, bagi seorang peserta didik merupakan media. 

 

Association of Education and Communication Tecnology,1977 (AECT) 

mengatakan bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang di gunakan untuk 

menyampaikan pesan dan informasi. 

 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkupan 

belajar.
7
 

 

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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b. Manfaat Media pembelajaran 

Menurut Arsyad
8
, media pembelajaran dapat  memberikan manfaat dalam  

proses belajar mengajar. Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dan lingkungannya dan kemungkinan peserta didik untuk 

belajar sendiri sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat megatasi keterbatasan indra, ruang dan waktu. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta 

didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungan. 

 

Menurut Sudjana & Rivai (dalam Arsyad) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siwa, yaitu: 

1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik; 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih di pahami 

oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

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

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelajaran; 

                                                           
8
 Arsyad ,ibid,Hal. 29 
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4. Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru,tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan , dan lain-lain. 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki manfaat membantu proses belajar mengajar yaitu (1) dengan 

media pembelajaran penyampaian pesan dapat di terima dengan baik walaupun 

dengan keterbatasan inra, ruang dan waktu.(2) manfaat media pembelajaran adalah 

untuk membantu guru dalam meningkatkan stimulus kepada peserta didik sehingga 

respon peserta didik terhadap pelajaran menjadi lebih baik. 

 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan 

membawa pesan atau informasi kepada penerima yaitu peserta didik. Sebagian media 

dapat mengolah pesan dan respon peserta didik sehingga media itu sering disebut 

media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan 

yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi, yang 

terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan 

kemampuan peserta didik, serta peserta didik dapat aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar mengajar. 
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Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis media pembelajaran menurut Taksonomi 

Leshin,dkk sebgai berikut:
9
 

 

1. Media Berbasis Manusia 

Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan 

mengkomunikasikan peran atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila 

tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dalam 

pemantauan pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan media berbasis manusia adalah pembelajaran yang melibatkan interaksi 

langsung antara pendidik dan peserta didik. Contoh media berbasis manusia adalah 

pembelajaran dengan metode ceramah. 

 

2. Media Berbasis Cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal dengan buku 

teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembar lepas. Berapa cara yang di gunakan 

untuk menarik perhatian pada media berbasis teks adala warna, huruf, dan kotak. 

Berdasarkan penjabaran dari atas dapat disimpulkan bahwa media berbasias cetakan 

adalah pemebelajaran yang dibuat melaluai hasil cetakan. Media berbasis cetakan 

melibatkan perusahaan tertentu, seperti percetakan buku. Menggunakan media 

pembelajaran ini peserta didik cenderung lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

 

3. Media Berbasis Visual 

Media berbasis visual ( image atau perumpamaan) memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses belajar, media visual dapat memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan  hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Berdasarkan 

uraian mengenai media pembelajaran berbasis visual tersebut dapat dijabarkan bahwa 

                                                           
9
 Arsyad A,ibid, hal.79-98 
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media pembelajaran ini adalah suatu media pembelajaran yang dapat di lihat. Contoh 

media berbasis visual adalah belajar secara outdoor,dll. 

 

4. Media Berbasis Audio Visual 

Media visual yang menghubungkan penggunaan suara yang memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan yang penting yang 

diperlukan dalam media audio-visual adalah   penulisan naskah dan storyboard yang 

memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. Berdasarkan uraian 

diatas dapat disimpulan bahwa media berbasis audio visual adalah suatu media yang 

mementingkan pendengaran dan pengelihatan. Contoh media berbasis audio visual 

adalah video interaktif. Penggunaan media berbasis audio visual membuat peserta 

didik untuk lebih disiplin karena menuntut kosentrasi lebih tinggi. 

 

5. Media Berbasis Komputer 

Komputer memilih fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan 

latihan komputer berperan sebagai manager dalam proses pembelajaran yang di kenal 

dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Modus ini dikenal sebagai 

Computer Assisted Instuction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan 

akan tetapi ia bukanlah peyampai utama dalam materi pelajaran. Berdasarkan 

penjabaran di atas Media berbasis Komputer adalah media pembelajaran dengan 

menggunakan bantuan komputer. Peserta didik di tuntut untuk mandiri dalam 

menggunakan media berbasis komputer salah satu contohnya adalah belajar materi 

trigonometri dengan blog (e-learning). E-learning adalah suatu program pembelajaran 

yang memfokuskan peserta didik harus belajar mandiri melalui internet. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulakan bahwa pembuatan media 

pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan 

pembelajaran yang di maksud adalah sesuai dengan kopetensi, saran dan prasarana 

yang ada dalam lingkungan pembelajaran. 
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d. Media Internet  

Internet dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah E-learning, atau bisa di 

artikan dengan pembelajaran secara elektronik. E-learning juga di kenal dengan 

istilah Distance Learning atau pembelajaran jarak jauh,dikatakan demikian karena 

konsep E-Learning ini sudah banyak di terapkan pada kalangan pelajar atau 

mahasiswa.  

E-Learning bisa juga di lakukan secara informal dengan interaksi yang lebih 

sederhana, misalnya melalui sarana video conference. Sarana video conference dapat 

di lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan dress code apa saja. 

Lepas dari kelebihannya, konsep E-learning juga mempunyai beberapa 

kekurangan, diantaranya kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik atau 

bahkan antara peserta didik itu sendiri ”not humanistic”. Kurangnya interaksi ini bisa 

memperlambat terbentuknya nilai-nilai atau values dalam proses belajar dan 

mengajar, kemudaian berubahnya peran guru dari semula wajib menguasai teknik 

pembelajaran konvensional, kini di tuntut mengetahui pembelajaran yang 

menggunakan ICT. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka di dapat bahwa pembelajaran E-Learning 

adalah pembelajaran yang menggunakan bantuan internet. Pembelajaran E-learning 

juga merupakan pembelajaran yang informal tidak menuttut guru untuk berinteraksi 

langsung dengan peserta didik. Akan tetapi dibalik kemudahan menggunakan E-

Learning juga menimbulkan dampak  yaitu kurangnya komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik, selain itu E-Learning juga menuntut guru untuk mempelajari 

pembelajatran menggunakan ICT. 
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3. Pengertian Blog 

Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk tulisan aplikasi web 

yang berbentuk tulisan -tulisan( yang di muat atau di posting ) pada sebuah halaman 

web. Tulisan tulisan ini seringkali dimuat dalam urutan terbalik ( isi terlebih dahulu 

sebelum diikuti isi yang lebih lama) . meskipun tidak selamanya demikian. Situs web 

seperti ini biasanya dapat di akses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik 

dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.  

a. Jenis-jenis Blog 

1. Blog pribadi : disebut juga buku harian online yang berisikan tentang 

pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair gagasan ,dan 

perbicangan teman; 

2. Blog Pendidikan : Biasanya di tulis oleh pelajar maupun guru; 

3. Blog Media : berfokus pada bahasan berbagai macam informasi; 

4. Blog agama : Membahas tentang agama; 

5. Dan lain-lain. 

 

4. Pengertian Trigonometri 

Menurut wikipedia, trigonometri (dalam bahasa dalam bahasa yunani tigonom 

= tiga sudut dan metro = mengukur) adalah sebuah cabang matematika yang 

berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, cosinus, dan 

tangen. Trigonometri memiliki hubungan dengan geometri, meskipun ada ketidak 

setujuan tentang apa hubungannya; bagi beberapa orang trigonometri adalah bagian 

dari geometri. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir Kuno, babilonia 

dan peradaban Lembah Indus, lebih dari 3000 tahun yang lalu. Matematikawan India 
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adalah perintis penghitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung 

astronomi dan juga trigonometri. Lagadha adalah matematikawan yang dikenal 

sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk penghitungan 

astronomi dalam bukunya Vedanga, Jyotisha, yang sebagian besar hasil kerjanya 

hancur oleh penjajah India. Matematikawan Yunani Hipparchus sekitar 150 SM 

menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segi tiga. Matematikawan Yunani 

lainnya, Ptolemy sekitar tahun 100 mengembangkan penghitungan trigonometri lebih 

lanjut. Matematikawan Silesia Bartholemaeus Pitiskus menerbitkan sebuah karya 

yang berpengaruh tentang trigonometri pada 1595 dan memperkenalkan kata ini ke 

dalam bahasa Inggris dan Perancis
10

 

 

a. Konsep Trigonometri 

Dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan siku-siku. Sisi-sisi yang 

bersesuaian pada dua bangun datar yang sebangun memiliki perbandingan yang sama. 

Pada geometri euclid, jika masing masing sudut pada dua segitiga memiliki besar 

yang sama, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Hal ini adalah dasar untuk 

perbandingan trigonometri sudut lancip. Konsep ini lalu di kembangkan lagi untuk 

sudut-sudut non lancip (lebih dar 900
 dan kurang dari 00 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

“Trigonometri “(on-line),tersedia di: www.Wikipedia.org/wiki/Trigonometri (diakses 27 
September 2016) 

http://www.wikipedia.org/wiki/Trigonometri%20(diakses


19 
 

 
 

b. Perbandingan Trigonometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Perbandingan Trigonometri 

 

Tabel 2.1 

Rumus Perbandingan Trigonometri 

Terhadap  Terhadap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : MATEMATIKA untuk SMA jilid 1kelas X
11

 

 

                                                           
11

 B.K.Noormandiri,DKK,Matematika untuk SMA jilid 1 kelas X,(jakarta:ERLANGGA,2004) 

hal.168 
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Dari rumus di atas dapat diperoleh hal hal sebagai berikut: 

I. Jumlah sudut  

  atau   

  atau   

  atau   

  atau   

 

II.   atau   

  atau   

Dari teorema pythagoras :  maka: 

 

 

 

III.  

 

 

IV.  
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c. Nilai Fungsi Trigonometri 

Sudut isteimewa adalah sudut yang besarnya  dan 90
o
. Untuk 

menentukan nilai dan fungsi trigonometri sudut 30
o
, 45

o
, dan 60

o
 kita gunakan konsep 

geometri. Lihat gambar 2.2 adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 2 satuan. 

Besar tiap sudutnya adalah 60
o
, garis bagi sudut C membagi dua sama besar dan 

tegak lurus sisi AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.2(b), panjang h dapat dicari dengan teorema pythagoras: 

  

Sehingga: 

         

               

      

      

      

       

30
o
 

60
o
 

 

1 

C 

A B 

(b) Gambar 2.2 

Fungsi trigonometri sudut 30
o
 dan 60

o
 

 

(a) 

C 

60
o
 

60
o
 60

o
 

A B 

2 2 

2 
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Gambar 2.3 berikut ini  adalah persegi dengan panjang sisinya 1 satuan. 

Diagonal persegi membentuk sudut 45
o
 dengan sisi persegi. Dengan teorema 

pythagoras maka: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian maka, 

     

     

     

Untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sudut 0
o
 dan 90

o
, maka dilakukan 

dengan pendekatan koordinat Cartesius sebagi berikut: 

Pada gambar 2.4 berikut,  adalah sudut pada posisi standar. 

  

  

  

 

 

45o 

45o 

1 

1 

 

1 

1 

Gambar 2.3 

Fungsi trigonometri sudut 45
o
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Dari gambar tersebut maka di dapatkan: 

  

Untuk  seperti Gambar 2.5(a), titik P(x,y) pada kaki sudut dapat kita pilih titik 

(1,0), maka , dan di dapatkan: 

 

 

     

     

     

Sedangkan untuk  seperti Gambar 2.5(b), dapat di pilih titik P(0,1) sehingga 

 dan didapatkan: 

     

     

    

 

Gambar 2.4 

Fungsi trigonometri sudut 0
o
 dan 90

o
 

 

r 

x O 

y 

P(x,y) 

X 

Y 
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Dari data di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Sudut Istimewa 

Besar Sudut  

 0
o
 30

o
 45

o
 60

o
 90

o
 

         

         

        

        

        

        

 

Menentukan tanda-tanda fungsi trigonometri ditiap kuadran. Misalnya (x,y) 

adalah sebuah titik yang terletak pada kaki sudut , maka ada beberapa kemungkinan 

berikut ini. 

a) Jika  di kuadran I, maka x dan y keduanya positif. Karena r selalu positif, 

maka dapat di simpulkan semua fungsi trigonometri di kuadran I adalah 

positif. 

b) Jika  di kuadran II, maka x negatif. Karena y dan r positif, maka hanya 

fungsi sinus dan cosecan yang nilainya positif. 

c) Jika  di kuadran III, maka x dan y keduanya negatif sedangkan r positif. 

Dengan demikian hanya fungsi tangen dan cotangen yang bernilai positif. 

d) Jika  di kuadran IV, maka y negatif sedangkan x dn r bernilai positif. Dengan 

demikian hanya fungsi cosinus dan secan yang bernilai positif. 
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Hasil di atas dirangkum dalam gambar 2.6 berikut ini yang menunjukan fungsi 

trigonometri yang bernilai positif masing-masing kuadran.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian ini berdasarkan tiga penelitian yang relevan. Pertama penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Internet (Blog Guru) Sebagai Sumber Belajar Dan 

Media Pembelajaran Dalam Menunjang Hasil Belajar Siswa Di Smkn 3 Surabaya” 

karangan Farid Wildani,I.G.P.Asto Buditjahjanto. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) 

mengetahui kelayakan media blog guru sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran pada standar kopetensi memperbaiki CD player di SMKN 3 

                                                           
12

 Johanes,dkk.kopetensi Matematika kelas 1 SMA semester kedua, (jakarta:yudistira,2004), 
hal.11-21 

90
o
 

0
o
 180

o
 

270
o
 

360
o
 

Kuadran I Kuadran II 

Kuadran III Kuadran IV 

Semua 
Sin 

Cosec 

tan 

cotan 

Cos 

sec 

Gambar 2.5 

Nilai kuadran dalam trigonometri 
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Surabaya,(2) mengetahui pengaruh dari Penggunaan blog guru terhadap hasil belajar 

siswa pada standar kopetensi memperbaiki CD player. 

 

Hasil penelitian Farid Wildani,I.G.P.Asto Buditjahjanto menunjukan bahwa : 

(1) media Blog Guru sebagai sumber belajar dan media pembelajaran mendapatkan 

hasil rating rata-rata sebesar 82%, sehingga media blog guru dikategorikan layak; (2) 

Hasil belajar siswa yang menggunakan media blog guru terdapat perbedaan secara 

signifikan. Dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai post-test yang menunjukkan 

bahwa thitung sebesar 19,341. Dengan nilai ttabel 1,64 pada taraf signifikan α = 0,05. 

Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai thitung > ttabel, sehingga disimpulkan tolak H0 dan 

menerima H1, dapat diartikan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan blog guru 

lebih tinggi dari pada yang menggunakan buku ajar, dengan rata-rata hasil belajar 

sebesar 87,46 dengan standar deviasi 5,96 (eksperimen) dan 45,43 dengan standar 

deviasi 9,7 (kontrol). Jadi hasil belajar siswa menggunakan media blog guru lebih 

tinggi dari pada hasil belajar siswa menggunakan buku ajar.
13

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Farid Wildani,I.G.P.Asto Buditjahjanto dapat di 

ketahui bahwa Pengembanagan media internet (Blog Guru) dinyatakan lebih menarik 

sehingga membuat hasil belajar siswa lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, penulis 

mepunyai inisiatif untuk membuat media pembelajaran berbantuan blog. Kesamaan 

dalam hal ini adalah sama sama membahas tentang Blog, hanya saja penulis 

membuatnya dengan menggunakan materi Trigonometri. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul “Pengembangan Web Sebagai 

Media Penyampaian Bahan Ajar Dengan Materi Struktrur Dan Fungsi Jaringan Pada 

Organ Tumbuhan” karangan Windu Erhansyah, J. Djoko Budiono dan Rinie Pratiwi 
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 Farid Wildani,I.G.P.Asto Buditjahjanto,” Pengembangan Media Internet (Blog Guru) 

Sebagai Sumber Belajar Dan Media Pembelajaran Dalam Menunjang Hasil Belajar Siswa Di Smkn 3 

Surabaya”,jurnal pendidikan teknik elektro, volume 02 nomor 03 tahun 2013,hal 923-929 
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P. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menghasilkan bahan ajar biologi dengan materi 

struktur dan fungsi jaringan pada organ tumbuhan dengan berbasis web, 2) 

mengetahui kelayakan isi, bahasa dan penyajian media web, 3) Mendeskripsikan 

respon siswa sebagai pengguna terhadap media web. 

 

Hasil penelitian Windu Erhansyah, J. Djoko Budiono dan Rinie Pratiwi P ini 

menunjukkan bahwa media web yang dikembangkan sangat layak digunakan sebagai 

media pembelajaran yang ditandai dengan rata-rata total skor hasil telaah media 

sebesar 97,42%. Respon siswa terhadap media berbasis web pada materi struktur dan 

fungsi jaringan pada organ tumbuhan juga sangat baik yang ditunjukkan oleh rata-rata 

skor respon siswa sebesar 86%.
14

 

 

Berdasarhan hasil penelitian Windu Erhansyah, J. Djoko Budiono dan Rinie 

Pratiwi P dpat kita ketahui bahwa respon siswa terhadap media pembelajaran web 

sangatlah baik karena ditunjukan oleh respon siswa yang sangatlah besar. Kesamaan 

dalam hal ini adalah sama sama berbasis pada pengunaan jaringan internet, hanya saja 

perbedaan dalam hal materi dimana penulis menggunakan materi Trigonometri. 

Penelitian relevan yang ketiga berjudul “Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berorientasi Konstruktivisme Untuk Mengajarkan Konsep 

Perbandingan Trigonometri Siswa Kelas X SMA” karangan Nizarwati 

Yusuf Hartono, Hj. Nyimas Aisyah 

Tujuan dari penelitian Nizarwati,Dkk adalah untuk (1) menghasilkan perangkat 

pembelajaran berorientasi konstruktivisme yang valid dan praktis untuk mengajarkan 

konsep perbandingan trigonometri siswa kelas X SMA ; (2) mengetahui efek 

                                                           
14

 Windu Erhansyah, J. Djoko Budiono,” Pengembangan Web Sebagai Media Penyampaian 

Bahan Ajar Dengan Materi Struktrur Dan Fungsi Jaringan Pada Organ Tumbuhan”,prosiding seminar 

nasional kimia unesa, 25 februari 2012,hal22-26 



28 
 

 
 

potensialnya terhadap kemampuan pemahaman konsep dan aktivitas siswa SMA 

kelas X. 

 

Metode penelitian yang di gunakan Nizarwati,Dkk terdiri dari 3 tahap yaitu (1) 

self evaluation, meliputi tahap analisis dan desain perangkat pembelajaran; (2) 

prototyping, meliputi tahap evaluasi dan revisi; dan (3) field test. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara tes, observasi dan dokumentasi. Dari hasil tes diperoleh nilai 

rata-rata siswa mencapai 17,61 dalam interval 7 – 21 dikategorikan memiliki 

kemampuan pemahaman konsep yang sangat baik. Hasil observasi menunjukkan 

bahwa semua indikator aktivitas berada dalam batas waktu toleransi kesesuaian 

artinya pembelajaran yang menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi 

konstruktivisme dinyatakan efektif artinya terlaksana sesuai dengan rencana. Dari 

data dokumentasi disimpulkan bahwa untuk penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

telah mencapai kriteria kepraktisan.
15

 

 

Hasil dari penelitian Nizarwati,Dkk dapat disimpulan bahwa (1) 

perangkat pembelajaran berorientasi konstruktivisme yang dikembangkan 

dalam penelitian ini dikategorikan valid dan praktis; (2) dari hasil analisis data 

tes hasil belajar dengan menggunakan perangkat pembelajaran berorientasi 

konstruktivisme diketahui bahwa nilai rata-rata siswa telah mencapai 17,61 

dalam kategori memiliki kemampuan pemahaman konsep yang sangat baik. Hal ini 

berarti bahwa perangkat pembelajaran berorientasi konstruktivisme yang digunakan 

sudah termasuk kategori efektif. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian Nizarwati,Dkk dapat di ketahui bahwa dengan 

menggunakan media pembelajaran nilai rata-rata siswa dalam konsep trigonometri 

menjadi sangat baik hal ini berarti bahwa perangkat pembelajaran berorientasi 

konstruktivisme yang digunakan sudah termasuk kategori efektif 

 

C. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran dengan Blog untuk siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

merupakan suatu pembelajaran untuk melatih siswa belajar madiri dan lebih aktif. 

Oleh karena itu guru memerlukan media pembelajaran interaktif untuk  menarik 

perhatian peserta didik agar dapat dengan mudah memahami materi yang di 

sampaikan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru memerlukan variasi 

dalam penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu. Variasi penggunaan media 

pembelajaran dilakukan untuk mengatasi tingkat kebosanan bagi peserta didik. 

Media pembelajaran dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 

Perkembangan media elektronik saat ini khususnya komputer sangat berkembang 

pesat, baik dari software dan hardware ini merupakan peluang yang sangat baik yang 

dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mengemas materi pembelajaran agar terlihat 

menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Blog merupakan sarana yang dapat di 

gunakan dalam internet untuk mengemas materi pelajaran agar terlihat menarik dan 

tidak membosankan. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dikembangkan ”media 

pembelajaran berbantuan blog”. Media blog yang dibuat akan dikemas secara 
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menarik dan akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi trigonometri 

yang dirasa sulit oleh peserta didik untuk mempelajarinya maupun guru saat 

menyampaikannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut dapat 

berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Perangkat keras misalnya buku, 

modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Perangkat lunak 

meliputi program komputer pengolahan data, pembelajaran dikelas, perpustakaan 

atau laboratorium, model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, 

evaluasi, manajemen, dan lain-lain. 

Model dalam penelitian pengembangan ini adalah model prosedural, yaitu 

model yang bersifat deskriptif dan menggariskan pada langkah-langkah 

pengembangan. 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk meliputi tahap 

potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, 
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uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi 

masal
16

. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Ada beberapa prosedur penelitian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah 

satunya adalah prosedur penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono.
17

 Pada penelitian pengembangan ini mengacu pada prosedur penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Prosedur penelitian pengembangan menurut Sugiyono dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.: gambar prosedur penelitian menurut Sugiyono 

Prosedur yang di lakukan dalam penelitian pengembangan ini meliputi 

beberapa tahap seperti yang di kemukakan Sugiono
18

, yaitu : 

1. Potensi dan masalah. Research and Development (R&D) dapat berawal dari 

adanya potensi dan masalah. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari 

sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi 

laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date. 

2. Pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual 

dan up to date, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 
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digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang di harapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain produk. Hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, dapat berupa 

rancangan kerja baru atau produk baru. Desain produk harus di wujudkan dalam 

gambar atau bagan, sehingga dapat di gunakan sebagai pegangan untuk menilai 

dan membuatnya. 

4. Validasi desain. Proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan atau produk 

baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi produk 

dapat di lakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang 

sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang di rancang tersebut. 

5. Revisi desain produk. Setelah desain produk di validasi melalui diskusi dengan 

pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. 

Kelemahan tersebut selanjutnya sicoba untuk di kurangi dengan cara 

memperbaiki desain. 

6. Uji coba produk. Melakukan uji coba terbatas, pengujian dapat di lakukan 

dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja 

lama dengan yang baru. 

7. Revisi produk. Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebutmenunjukan 

bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata lebih baik dari sistem kerja lama. 

Namun jika dari hasil pengujian terlihat bahwa kenyamanan pegawai dalam 

menggunakan sistem tersebut dapat mendapat nilai 60% dari hasil yang 

diharapkan. Untuk itu maka desain produk perlu direvisi agar kenyamanan 

pegawai dalam menggunakan produk tersebut dapat meningkat pada gradasi 

yang tinggi. 

8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasl, dan mungkin 

ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk tersebut 

diterapkan pada kondisi nyata untuk lingkup yang luas. 

9. Revisi produk. Revisi ini dilakukan, apabila dalam pemakaian kondisi nyata 

terdapat kekurangan, maka produk perlu diperbaiki. 
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10. Produksi masal. Pembuatan produk masal ini di lakukan apabila produk yang 

telah di ujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk di produksi masal . 

 

Langkah langkah tersebut bisa di sesuaikan dengan kebutuhan peneliti karena 

keterbatasan waktu dalam penelitian ini sehingga langkah langkah penelitian menurut 

sugiyono tidak dilakukan semua. Secara umum pengembangan produk ini meliputi 

lihat gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3.2. prosedur penelitian dan pengembangan blog 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan yaitu penelitian yang menghasilkan produk tertentu dengan 

melakukan uji lapangan untuk mengetahui keefektifan dan kebermanfaatan produk. 

Dalam penelitian pengembangan ini dilakukan tujuh langkah untuk menghasilkan 
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suatu produk akhir yang siap dipakai dalam lembaga pendidikan. Produk akhir dari 

penelitian pengembangan ini berupa blog dengan materi trigonometri. 

1. Observasi Analisis Kebutuhan 

Kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan terhadap media 

pembelajaran adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuahan berupa observasiawal 

dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMAN 1 Batanghari. Observasi 

dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian peneliti menganalisis 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Proses yang di lakukan sebagai berikut 

a. Menganalisis media pembelajaran matematika , untuk melihat kesesuaian 

dengan standar kopetensi dan kopetensi dasar. 

b. Sedikitnya media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik. 

2. Pengumpulan data 

Setelah menganalisis kebutugan dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan 

melakukan pengkajian materi, perangkat media yang akan di kembangkan pada 

materi trigonometri. Materi ini dipilih karena memiliki kesukaran yang lebih di 

banding materi lainnya. Selain itu banyak dari peserta didik yang sulit dalam 

memahami setiap materi yang di sampaikan, maka di buatlah suatu media interaktif 

yang akan membantu peserta didik dalam memahami materi. 
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3. Desain Produk 

Setelah mengumpulkan informasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

membuat desain produk yang dilakukan dua tahap yaitu: 

a. Desain Awal (paper-based) 

Pada tahap ini yang peulis lakukan adalah membuat rancangan yang 

sederhana yaitu berupa paper-based. 

b. Penuangan paper –based ke computer-based 

Tahap ini di mulai dengan penuangan ide materi yang telah di rancang ke dalam 

komputer dengan menggunakan software adobe flash 9, tujuan penulisan mteri 

dengan menggunakan adobe flash adalah supaya blog yang di hasilkan lebih menarik 

dan beda dengan blog-blog lainnya yang sudah ada saat ini. 

Tahap ini juga di lanjutkan dengan menungkan hasil desain materi yang telah 

jadi (computer-based) kedalam bentuk blog pembelajaran matematika. Selain materi 

di atas dilanjutkan dengan penuangan ide ide lain seperti bank soal, dan link-link 

lainnya. Pada tahapan ini disebut prototype 1 blog pembelajaran matematika. 

 

4. Validasi Produk 

Validasi produk merupakan kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, 

dalam hal ini Blog akan lebih menarik dari media pembelajaraan lainya. Validasi ini 

dikatakan rasional, karena validasi ini masih berdasarkan pemikiran yang rasional, 

belum sesuai dengan di lapagan. Validasi sendiri terdiri dari tiga tahap yaitu: 
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a. Uji Ahli Materi 

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kebenaran materi, dan berbagai hal 

yang berkaitan dengan materi. Ahli materi mengkaji aspek sajian materi berupa 

kurikulum(standar isi), kebenaran kecukupan, dan ketepatan materi. Uji ahli materi 

menggunakan dua orang ahli materi yang merupakan dosen dalam bidang 

matematika. 

b. Uji Ahli Media 

Uji ahli media bertujuan untuk menguji ketepatan standar minimal dalam 

penyusunan sebuah media pembelajaran matematika dan juga mengetahui 

kemenarikan serta efektifitas media pembelajaran pada peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika. 

Uji ahli mediadilakukan oleh sorang ahli media dalam bidang TIK yang 

merupakan dosen matematika yang ahli dalam TIK. Ahli media mengkaji tentang 

pemilihan warna, desain, dan pengalamatan media itu sendiri. 

c. Uji Ahli Bahasa  

Uji ahli bahas bertujuan untuk menguji ketepatan bahasa yang digunakan 

apakah sesuai degan EYD atau tidak. 

 

5. Revisi Produk 

Revisi dilakukan setelah melakukan validasi kepada para ahli, revisi bertujuan 

untuk memperbaiki kesalahan kesalahan yang ada pada media pembelajaran, revisi 

yang dilakukan harus sesuai dengan saran validator. 
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6. Uji coba produk 

Produk yang telah selesai dibuat, selanjutnya diuji cobakan dalam kegiaan 

pembelajaran. Uji coba dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah media 

yang di gunakan dapat efektif dalam pembejajaran matematika materi trigonometri, 

dan mengetahui respon peserta didik  terhadap pelajaran matematika dibanding 

dengan sebelumnya. Uji coba produk dilakukan dengan uji coba skala kecil dan uji 

coba skala besar. 

a. Uji coba skala kecil 

Uji coba skala kecil akan dilakukan pada peserta didik SMAN 1 Batanghari. 

Pada ujicoba kali ini masing masing responden diberikan angket yang berisi tentang 

tiga aspek yang terdiri dari 15 pertanyaan . prosedur pelaksanaannya adalah: 

1. Menjelaskan kepada peserta didik tentang media yang dirancang dan ingin 

mengetahui tentang bagaimana reaksi peserta didik terhadap bahan ajar yang 

di rancang; 

2. Merumuskan rekomendasi perbaikan tehadap hasil uji skala kecil; dan 

3. Mengkonsultasikan hasil rekomendasi uji skala kecil yang sudah di perbaiki 

kepada dosen pembimbing. 

Setelah mengkonsultasikan hasil rekomendasi yang telah diperbaiki kepada 

dosen pembimbing, maka peneliti akan melakukan ujicoba selajutnya yaitu uji coba 

skala besar uji coba ini merupakan uji coba terakhir, sebelum mendapatkan hasil 

produk akhir. 
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b. Uji coba skala besar 

Uji coba akan dilaksanakan di SMAN 1 Batanghari. Uji coba ini dilakukan 

kepada peserta didik kelas X. Pada uji coba ini masing-masing responden diberi 

angket yang terdiri dari tiga aspek, terdiri dari 15 pertanyaan. Prosedur pertanyaan 

adalah sebagai berikut 

1. Menjelaskan kepada peserta didik tentang media yang dirancang dan ingin 

mengetahui tentang bagaimana reaksi peserta didik terhadap bahan ajar yang 

di rancang; 

2. Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji skala besar; dan 

3. Mengkonsultasikan hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki kepada 

dosen pembimbing. 

 

7. Revisi Setelah Ujicoba 

Dari hasil uji coba produk, apabila tanggapan pendidik maupun peserta didik 

mengatakan bahwa produk ini menarik, kemudian dari segi keefektifan dan 

kebermanfaatan perangkat pembelajaran pada peserta didik SMAN 1 Batanghari 

menunjukan bahwa media pembelajaran matematika ini ternyata lebih efektif dan 

bermanfaat bagi proses pembelajaran daripada sebelumnya, maka dapat dikatakan 

bahwa media pembelajaran ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan 

produk akhir. Namun apabila produk belum sempurna maka hasil dari uji coba ini 

dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan media pembelajaran yang dibuat, 
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sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang siap digunakan dalam pembelajaran 

matematika.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas X SMA 

Negeri 1 Batanghari tahun ajaran 2016/2017. Agar penelitian berjalan efektif maka 

pengembilan sampel dilakukan secara acak artinya dari beberapa kelas akan di ambil 

satu kelas sebagai sampel dan prosedur yang di gunakan yaitu dengan undian. 

D. Penilaian Produk 

1. Jenis Data 

Sesuai dengan penelitian dan pengembangan ini, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif 

a. Data kualitatif 

Data kualitatif berupa nilai kategori kualitas media pembelajaran pada materi 

trigonometri berdasarkan angket yang telah diisi oleh ahli materi, ahli media, ahli 

bahasa dan peserta didik. 

  Tabel 3.1. kategori kualitas 

Kategori Keterangan 

SB Sangat Baik 

B Baik 

CB CukupBaik 

K Kurang 

SK Sangat Kurang 
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b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif berupa skor penilaian setiap point kriteria penilaian pada angket 

kualitas media pembelajaran blog  pada materi trigonometri yang diisi oleh ahli 

media, ahli materi, ahli bahasa, dan peserta didik sebagai penggguna. Penilaian setiap 

point kriteria diubah menjadi skor dengan skala likert 

 

              Tabel 3.2. Kriteria Skala Likert 

Skor Kategori 

5 Sangat Baik 

4 Baik 

3 Cukup Baik 

2 Kurang Baik 

1 Sangat Kurang 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan 

lembar validasi, lembar observasi, dan lembar angket. 

a. Lembar validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah media pembelajaran dan 

instrumen penilaian mencakup kategori valid atau tidak. Lembar validasi pada 

penelitian ini yaitu lembar validasi media pembelajaran, lembar validasi media berisi 

aspek-aspek yang telah dirumuskan. Termasuk juga desain dan tata cara pembelajaran 

interaktif masing-masing aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan. Lembar 
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validasi ini diisi oleh dosen matematika yang ahli dalam bidang media pembelajaran 

serta guru SMA yang mengajar pelajaran matematika. 

b. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran. 

c. Lembar Kuesioner (angket) 

Lembar angket digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

media pembelajaran matematika. Angket diberikan setelah proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

angket. Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
19

 

Pada dasarnya kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus di isi oleh 

orang yang akan diukur (responden). Dengan kuesioner ini dapat diketahui tentang 

keadaan/data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya dan lain-lain.
20

 

b. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang diperoleh berupa masukan dari 

validator pada tahap validasi, juga masukan dari ahli media, ahli materi, dan ahli 

                                                           
19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2010, (Bandung: Alfabeta), 

hal.142 
20

Suharsimi arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,(Yogyakarta:Bina 

Aksara,1984),hal.20 
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bahasa. Sedangkan kuantitatif adalah data yang memaparkan hasil pengembangan 

produk yang berupa media pembelajaran blog. Data yang diperoleh melalui instrumen 

penilaian pada saat uji coba dianalisis menggunakan statistik, cara ini diharapkan 

dapat memahami data selanjutnya. Hasil analisis data akan digunakan sebagai dasar 

merevisi produk yang akan dikembangkan. Data berupa pendapat atau tanggapan 

pada uji produk yang dikumpulkan melalui angket dianalisi dengan statistik. 

Rumus untuk menentukan jarak interval dari sangat kurang (SK) sampai sangat 

baik (SB) adalah
21

 

X  

 Berdasarkan jarak interval di atas dapat disusun tabel kriteria sikap responden 

terhadap produk hasil dari pengembangan dan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 interval kevalidan menurut Eko Putro Widoyoko
22

 

Rata-rata skor   

( X ) 
Klasifikasi Kesimpulan 

X  > 4,2 Sangat baik Dapat dijadikan contoh 

3,4 < X  ≤  4,2 Baik Dapat digunakan tanpa perbaikan 

2,6 < X ≤ 3,4 Cukup Dapat digunakan dengan sedikit perbaikan 

1,8 < X ≤ 2,6 Kurang Dapat digunakan dengan banyak perbaikan 

X  ≤ 1,8 Sangat kurang Belum dapat digunakan 

 

                                                           
21

Eko yulianto,Dkk.”pengembangan majalah kimia untuk meningkatkan motivasi belajar 

dengan kreatifitas peserta didik kelas X SmAN 1 Melati”,journal pendidikan sains ,volume 01,no.01, 

tahun 2013,hal1-15 
22

Eko putro widoyoko,” pengembangan model evaluasi progam pembelajaran ips di 

smp”,hal.1-14 
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Berdasarkan tabel di atas , maka produk pengembangan akan berakhir saat skor 

penilaian terhadap media pembelajaran telah memnuhi syarat atau dengan kata lain 

telah mencapai klasifikasi baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dalam menyusun media pembelajaran, metode yang digunakan penelitian ini 

adalah dengan model Sugiyono adapun prosedur kerja penelitian menurut sugiyono 

dilakukan dengan beberapa cara meliputi: potensi dan masalah, pengumpulan data, 

desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba 

pemakaian, revisi produk, dan produksi masal. Meskipun demikian karena 

menyingkat waktu maka penulis hanya mengambil beberapa dari prosedur tersebut 

dan memodifikasinya menjadi : observasi kebutuhan, pengumpulan data, membuat 

produk desain awal, validasi produk, revisi, uji coba produk, revisi akhir setelah uji 

coba, dan penyebarluasan. 

8. Observasi Analisis Kebutuhan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal sebelum melakukan pengembangan 

terhadap media pembelajaran adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuahan berupa 

observasi awal dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMAN 1 Batanghari. 

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian peneliti 

menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan.  
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Dari hasil tersebut didapat bahwa pembelajaran disekolah tersebut masih 

terpaku pada  pembelajaran dikelas, selain itu fasilitas internet disana belum 

termanfaatkan dengan baik. Fasilitas wi-fi disana lebih sering digunakan untuk 

kegiatan lain yang tidak terarah seperti akses media sosial, download video, dan 

browsing lainya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disususn bahan ajar yang lebih 

mengarahkan peserta didik untuk belajar mandiri. Bahan ajar yang cocok digunakan 

oleh peneliti adalah bahan ajar matematika berbasis blog, pelajaran yang dipilih 

adalah trigonometri, karena trigonometri merupakan pelajaran yang paling sulit 

menurut para peserta didik. 

 

Adapun kendala yang ditemukan dalam tahap ini adalah ketidaksiapan SDM 

(Sumber daya manusia) untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam proses pembelajaran. Ketidaksiapan ini dikarenakan pola kebiasan 

pembelajaran yang masih terpacu pada pembelajaran dikelas.  Mereka cenderung 

merasa puas akan materi yang telah diberikan oleh pengajar secara langsung, 

sehingga menyebabkan mereka malas dalam mencari informasi tambahan. 

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya kesadaran dari setiap individu  

pembelajar untuk memanfaatkan dan menerapkan teknologi dalam metode 

belajarnya. 
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9. Pengumpulan data 

Setelah menganalisis kebutuhan dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan 

melakukan pengkajian materi, perangkat media yang akan dikembangkan pada materi 

trigonometri. Materi ini dipilih karena memiliki kesukaran yang lebih dibanding 

materi lainnya. Selain itu banyak dari peserta didik yang sulit dalam memahami 

setiap materi yang disampaikan, maka dibuatlah suatu media interaktif yang akan 

membantu peserta didik dalam meemahami materi. 

 

10. Desain Produk 

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya penulis melakukan pembuatan 

desain media materi trigonometri yang menarik, sehingga bermanfaat bagi guru dan 

peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Gambaran media 

pembelajaran blog dimulai dari mendesain tampilan awal suatu blog. Hasil desain 

awal berupa paper-based. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

Hasil Mendesain (paper-based) 
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Tahap selanjutnya yang penulis lakukan ialah memulai dengan penuangan ide 

materi yang telah dirancang ke dalam  komputer dengan menggunakan software 

adobe flash, tujuan penulisan materi dengan menggunakan adobe flash supaya blog 

yang dihasilkan lebih menarik dan beda dengan blog-blog lainnya yang sudah ada 

saat ini. 

 

Tahap ini juga dilanjutkan dengan menungkan hasil desain materi yang telah 

jadi (computer-based) kedalam bentuk blog pembelajaran matematika. Selain materi 

diatas dilanjutkan dengan penuangan ide-ide lain seperti bank soal, dan link-link 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.2 

  Hasil menungkan ide dari paper-based ke computer-based 

 

 

11. Validasi Produk 

Validasi produk merupakan kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, 

dalam hal ini blog akan lebih menarik dari media pembelajaraan lainya. Validasi ini 

dikatakan rasional, karena validasi ini masih berdasarkan pemikiran yang rasional, 

belum sesuai dengan dilapagan. Validasi sendiri terdiri dari dua tahap yaitu: 
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d. Uji ahli materi 

Uji ahli materi bertujuan untuk menguji kebenaran materi, dan berbagai hal 

yang berkaitan dengan materi. Hasil validasi ahli materi adalah sebagai berikut: 

1. Validator pertama 

Validasi pertama dilakukan pada Dona Dinda Pratiwi, M. Pd. selaku dosen 

IAIN yang menguasai tentang materi Trigonometri. 

2. Validator kedua  

Validasi kedua dilakukan pada Drs. Mujiono selaku guru mata pelajaran 

matematika di SMAN 1 Batanghari. 

Tabel 4.1 

Tabulasi Kualitas Media Pembelajaran Blog Berdasarkan Penilaian Ahli Materi 

Sebelum Revisi 

Indikator 
Validator 

1 2 

kesesuaian materi 5 5 

Keakuratan materi 5 5 

Kejelasan teori 5 5 

Mendorong keingintahuan siswa 4 4 

Kelayakan penyajian bahan ajar 4 4 

Jumlah  23 23 

Rata-rata 4,6 4,6 

Kategori  Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata 2 Validator 4,6 

Kategori Sangat Baik 
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Dari data tabel diatas maka hasil penilaian para validator sebelum terjadinya 

revisi yaitu validator ahli materi pertama memberikan nilai dengan rata-rata 4,6 

dengan kategori sangat baik akan tetapi tetap diberikan saran-saran untuk di perbaiki 

sehingga nantinya terjadinya revisi, pada validator ahli materi kedua memberikan 

nilai yang sama pula pada saat validasi akan tetapi tidak memberikan saran apapun 

untuk dilakukan suatu revisi.  

Tabel 4.2 

Tabulasi Kualitas Media Pembelajaran Blog Berdasarkan Penilaian Ahli Materi 

Setelah Revisi 

Indikator 
Validator 

1 2 

kesesuaian materi 5 5 

Keakuratan materi 5 5 

Kejelasan teori 4 5 

Mendorong keingintahuan siswa 5 4 

Kelayakan penyajian bahan ajar 5 4 

Jumlah  24 23 

Rata-rata 4,8 4,6 

Kategori Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata 2 Validator 4,7 

Kategori Sangat Baik 

 
Setelah dilakukan revisi pada dan divalidasikan kembali pada validator maka 

para validator memberikan penilaian seperti yang tertera pada tabel 4.2 yaitu 

perolehan nilai rata-rata pada validator pertama memperoleh nilai 4,8 dengan kategori 

“sangat baik” dan sedikit lebih tinggi di bandingkan penilaian sebelum dilakukannya 

suatu revisi, pada validator kedua memberikan penilaian yang sama dengan penilaian 
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sebelumnya akan tetapi penilaian tersebut tidak berpegaruh pada penelitian ini karena 

masih masuk dalam kategori “sangat baik”. 

 

e. Uji ahli media 

Uji ahli media bertujuan untuk menguji ketepatan standar minimal dalam 

penyusunan sebuah media pembelajaran matematika dan juga mengetahui 

kemenarikan serta efektifitas media pembelajaran pada peserta didik dalam proses 

pembelajaran matematika. Hasil validasi dari ahli media adalah sebagai berikut . 

1. Validator pertama 

Validasi pertama dilakukan pada Komarudin, M. Pd. selaku dosen IAIN 

Raden Intan yang ahli dalam media pembelajaran. 

2. Validator kedua 

Validasi kedua dilakukan pada Wita Kurnia, S. Kom, M. Pd. selaku dosen 

Teknokrat yang sangat mengerti tentang media pembelajaran. 
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Tabel 4.3 

Tabulasi Kualitas Media Pembelajaran Blog Berdasarkan Penilaian Ahli Media 

Sebelum Revisi 

Indikator  
Validator  

1 2 

Tampilan homepage 4 4 

Penggunaan tombol dan link 4 4 

Jenis dan ukuran font 4 5 

Komposisi warna 5 4 

Kualitas visual (foto, gambar dan grafis) 4 4 

Kemudahan dalam pemahaman bahasa 4 4 

Daya tarik dan motivasi 4 4 

Kualitas interaksi  4 4 

Kemudahan dalam mengakses 5 5 

Kejelasan petunjuk penggunaan 4 4 

Efisiensi penggunaan 4 4 

bank soal dan download 4 5 

Jumlah  50 51 

Rata-rata 4,166 4,25 

Kriteria  Baik Sangat Baik 

Rata-rata 2 Validator 4,2083 

Kriteria  Sangat Baik 

 

Dari data table diatas maka hasil penilaian para validator sebelum terjadinya 

revisi yaitu validator ahli media pertama memberikan nilai dengan rata-rata 4,166 

dengan kategori “baik” dengan memberikan saran revisi yaitu mengenai tampilan 

home page dan kualitas warna pada tampilan, pada validator ahli media kedua 

memberikan penilaian dengan nilai rata-rata 4,25 dan pada kategori “sangat baik” dan 

memberikan revisi tentang interface dan fitur-fitur pada media yang dibuat penulis. 
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Tabel 4.4. 

Tabulasi Kualitas Media Pembelajaran Blog Berdasarkan Penilaian Ahli Media 

Setelah Revisi 

Indikator 
Validator 

1 2 

Tampilan homepage 4 4 

Penggunaan tombol dan link 4 5 

Jenis dan ukuran font 5 5 

Komposisi warna 5 5 

Kualitas visual (foto, gambar dan grafis) 5 4 

Kemudahan dalam pemahaman bahasa 4 5 

Daya tarik dan motivasi 4 5 

Kualitas interaksi  4 5 

Kemudahan dalam mengakses 5 5 

Kejelasan petunjuk penggunaan 4 5 

Efisiensi penggunaan 4 5 

bank soal dan download 4 5 

Jumlah  52 58 

Rata-rata 4,333 4,833 

Kriteria Sangat Baik Sangat Baik 

Rata-rata 2 Validator 4,583333 

Kriteria  Sangat Baik 

 

Setelah dilakukan revisi kemudian penulis melakukan kembali validasi kepada 

para validator ahli, dan pada validator pertama setelah dilakukan revisi sesuai dengan 

saran-saran, validator pertama memberikan penilaian dengan nilai rata-rata 4,333 dan 

nilai tersebut dalam kategori “sangat baik”. Dan pada validator ahli kedua setelah di 

lakukan revisi sesuai dengan saran validator maka penilaian validator kedua 

memperoleh nilai dengan rata-rata 4,833 nilai tersebut berada pada kategori “sangat 

baik” 
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f. Uji Ahli Bahasa 

Uji ahli bahasa bertujuan untuk menguji ketepatan bahasa yang digunakan 

seduai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan).Validasi ahli bahasa dilakukan pada 

Drs. L. Supriono selaku guru bahasa indonesia SMAN 1 Batanghari yang ahli dalam 

penataan bahasa . 

Tabel 4.5. 

Tabulasi Kualitas Media Pembelajaran Blog Berdasarkan Penilaian Ahli 

Bahasa 

Indikator Validator Bahasa 

Kesesuaian tata bahasa  5 

Kemudahan dalam pemahaman bahasa 5 

Mendorong keingintahuan siswa 4 

Penggunaan EYD  4 

Jumlah 18 

Skor 4,5 

Kriteria Sangat Baik 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian validator ahli bahasa, validator memberikan 

penilaian dengan nilai rata-rata 4,5 nilai ini tergolong pada kategori “sangat baik”. 

Pada penilaian ahli bahasa validator tidak memberikan saran apapun terhadap EYD 

(ejaan yang disempurnakan) dalam media tersebut sehingga tidak terjadinya suatu 

revisi pada tatanan bahasanya. Karena tidak terjadinya revisi pada penilaian ahli 

maka penilaian ahli bahasa hanya cukup dilakukan sekali saja. 

 

Dari penilaian kelayakan media pembelajaran blog oleh para validator di atas 

dapat di simpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan blog yang dikembangkan 
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3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

Validator

Materi 1

Validator

Materi 2

Validator

Media 1

Validator

Media 2

Validator

Bahasa

4.6 4.6 

4.166 

4.25 

4.5 

4.8 

4.6 

4.333 

4.833 

4.5 

Rekap Validasi Para Ahli 

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

memiliki kelayakan dan kriteria yang sangat baik dengan revisi sesuai dengan saran 

dari validator. Dari nilai kelayakan media blog tersebut maka produk media bog dapat 

di uji cobakan pada peserta didik kelas X SMAN 1 Batanghari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. 

Grafik Hasil Rekap Validasi 

 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan 

pada validator ahli materi I walaupun hasil sebelumnya sudah menunjukan kategori 

“sangat baik”, akan tetapi pada validator materi II tidak terjadi peningkatan, tidak 

terjadinya peningkatan tidak berpengaruh pada hasil dikarenakan  hasil sudah 

mencapai kategori “sangat baik”. Pada validator media I dan II terjadi kenaikan yang 

sangat signifikan dan masuk dalam kategori “sangat baik”. Pada validator ahli bahasa 
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tidak terdapat peningkatan karena bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan EYD 

(ejaan  yang disempurnakan) dan tidak terjadi revisi sehingga paada penilaian kedua 

menunjukan nilai yang tetap. 

 

12. Revisi Produk 

Dari saran-saran para validator maka didapatlah hasil revisi sebagai berikut: 

Sebelum revisi               Sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Hasil materi  sebelum dan sesudah revisi penilaian ahli materi 

 

Dari gambar diatas maka dapat dilihat perbedaan tampilan materi setelah 

dilakukan suatu revisi hasil revisi ini didapat dari ahli materi pertama kekurangan 

cara penulisan derjad yang kurang tepat dan kalimat yang kurang sesuai dalam 

penulisannya sudah di perbaiki dan direvisi sesuai dengan keinginan validator hasil 

revisi seperti yang tertera pada gambar diatas. 
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Sebelum Revisi     Sesudah Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Revisi     Sesudah Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.5 

Tampilan media sebelum dan sesudah revisi validator media pertama 
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Dari gambar diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat 

signifikan pada validator pertama ahli media memberi masukan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis yaitu tampilan homepage yang dibuka melalui android 

terdapat potongan pada tulisannya, setelah dilakukan  revisi maka hasil dari revisi 

dapat dilihat pada gambar diatas. Kemudian pada tampilan homepage yang di buka 

melalui personal computer (PC) terdapat link yang berbeda warna yaitu pada link 

profile pada link tersebut terlihat perbedaan warna yang sangat menonjol yaitu 

terdapat warna toska pada menu profile setelah dilakukan revisi maka dapat di lihat 

pada gambar diatas. 

Sebelum Revisi          Sesudah Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.6 

Tampilan media sebelum dan sesudah revisi validator media kedua 
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Berdasarkan gambar diatas terjadi perubahan pada interface yaitu pada profile 

dan peruhahan tersebut amat jelas terlihat selain itu pada validator kedua juga 

mengomentari hal yang sama yang telah dikomentari oleh validator pertama yaitu 

masalah tampilan homepage yang tadi telah dibahas pada pembahasan yang ada 

diatas. 

13. Uji coba produk 

Produk yang telah selesai di buat dan di revisi, selanjutnya di uji cobakan dalam 

kegiaan pembelajaran. Uji coba dilakukan dengan maksud untuk mengetahui media 

yang dibuat dapat efektif dalam pembelajaran matematika materi trigonometri. Uji 

coba produk dilakukan dengan ujicoba skala kecil dan uji coba skala besar. 

c. Uji coba skala kecil 

Uji coba skala kecil dilakukan pada peserta didik kelas X IPA SMAN 1 

Batanghari sebanyak 10 peserta didik. Responden melakukan penilaian terhadap 

media pembelajaran berbantuan blog yang ditampilkan, kemudain mengisi kuesioner 

isian yang sudah disediakan. Tahap uji coba ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan atau respon peserta didik terhadap media pembelajaran blog 

yang dikembangkan sebagai salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh 

peserta didik dalam pelajaran matematika di kelas X SMAN 1 Batanghari. Hasil uji 

coba skala kecil yaitu dalam kategori baik degan hasil 4,233 dan rekpitulasi hasil 

dapat dilihat pada lampiran 9. 
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d. Uji coba skala besar 

Uji coba skala besar dilaksanakan pada peserta didik kelas X IPA SMAN 1 

Batanghari sebanyak 33 peserta didik. Pada uji coba ini masing-masing responden 

diberi kuesioner isian yang sudah disediakan. Data yang dihasilkan beruapa data 

kuantitatif yaitu berupa nilairespon terhadapa media pembelajaran blog yang di 

kembangkan. Hasil angket responden menujukan peredikat baik dengan skor rata-rata 

hasil rekapitulasi 4,197dan dapat dilihat pada lampiran 10. 

Tabel 4.6 

Data Respon Peserta Didik Terhadap Media Blog 

No. Uji Coba Hasil respon Kategori 

1 Uji Coba Skala Kecil 4,233 Sangat Baik 

2 Uji Coba Skala Besar 4,197 Baik 

 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 kegitan uji coba yang telah dilakukan pada 

peserta didik kelas X IPA di SMAN 1 Batanghari dapat disimpulkan bahwa respon 

peserta didik terhadap media pembelajaran blog yang dikembangkan pada uji coba 

mengalami penurunan pada uji skala besar diakibatkan jumlah responden yang jauh 

berbeda, akan tetapi masih dalam kategori baik yang mendekati kategori sangat baik. 
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4.2
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4.24

Uji Skala Kecil Uji Skala Besar

4.233 

4.197 

Respon Peserta didik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Respon Uji Skala Kecil dan Uji Skala Besar 

 

Dari gambar grafik diatas terjadi suatu penurunan penilaian responden antara 

uji skala kecil dan uji skala besar, ini disebabkan karena lebih banyaknya responden 

dalam uji skala besar ini penurunan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena 

meskipun pada uji coba skala besar penilaian responden berada pada kategori “baik” 

nilai tersebut mendekati kategori “sangat baik”. 

 

14. Revisi Setelah Uji Coba 

Dari hasil uji coba produk, tanggapan pendidik maupun peserta didik 

mengatakan bahwa produk ini menarik, kemudian dari segi kebermanfaatan 

perangkat pembelajaran pada peserta didik SMA Negeri 1 Batanghari menunjukan 

bahwa media pembelajaran matematika ini ternyata bermanfaat bagi proses 
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pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran ini telah selesai 

dikembangkan sehingga menghasilkan produk akhir.  

 

B. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan suatu produk media pengajaran 

matematika pada materi trigonometri dengan melakukan beberapa tahap yaitu: 

analisis produk, membuat produk awal, validasi produk, revisi, uji coba produk, dan 

produksi masal atau penyebarluasan. Semua tahapan ini dilaksanakan penulis untuk 

membuat suatu produk dengan prosedur yang tepat dan sesuai dengan aturan. 

 

Analisis produk, dilakukan dengan melakukan observasi pada sekolah, karena 

pada sekolah tersebut dirasa penulis cukup baik untuk dibuatkan perangkat 

pembelajaran e-learning dengan akses internet dari perusahaan TELKOM yaitu 

Spedy dengan kecepatan akses hingga 5 Mbps, melihat potensi untuk dilakukannya 

suatu pembelajaran e-learning yang ada pada sekolah tersebut, maka penulis pun 

tertarik dalam mengembangkan media pembelajaran untuk sekolah tersebut. 

 

Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis adalah membuat produk awal media 

pembelajaran blog, sebagai bahan acuan penulis dalam membuat produk awal adalah 

bahan bahan ajar yang digunakan dalam sekolah pada materi trigonometri supaya 

tidak terjadi perbedaan materi, kemudian penulis terlebih dahulu membuatnya dalam 

aplikasi flash supaya menjadi media pembelajaran yang menarik dan berbeda dengan 

media e-learning lainya, setelah produk flash selesai dibuat kemudian penulis 
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melanjutkannya dengan memasukan hasil flash yang telah dibuat tadi kedalam blog 

pembelajaran matematika, setelah hasil flash tadi dimasukan kedalam blog inilah 

yang di sebut dengan  media pembelajaran e-learning. 

 

Tahap ketiga yang penulis lakukan yaitu melakukan validasi kelayakan media 

pembelajaran yang sudah dikembangkan. Uji validasi dilakukan dengan mengambil 

beberapa ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa sebagai berikut: bapak Komarudin, 

M. Pd. ; Ibu Wita Kurnia, M. Pd. ; Ibu Dona Dinda Pratiwi, M. Pd. ; Bapak Drs. 

Mujiono ; Bapak Drs. L. Supriono. Kegiatan validasi dilakukan untuk mereview 

produk awal serta memberikan masukan untuk perbaikan bahan ajar yang dihasilkan, 

saran pada uji validasi sangat membatu dalam mengembangkan media pembelajaran. 

Hasil validasi para ahli juga dapat diperjelas pada pembahasan berikut: 

a. Ahli materi 

Berdasarkan penilaian ahli materi yang dilakukan oleh dua validator, 

diperoleh hasil tingkat kevalidan pada validator I diperoleh dengan jumlah 24 dan 

pada validator II diperoleh dengan jumlah 23. 

Menurut penilaian dari ahli materi menyatakan bahwa: 

1. Ahli materi Dona Dinda Pratiwi, M. Pd. menyatakan bahwa: 

Menurut pendapat validator ahli materi pertama pada point kesesuaian materi dan 

keakuratan teori menyatakan bahwa materi dan teori yang ada sangat baik 

digunakan dalam materi trigonometri, akan tetapi masih diberikan suatu saran 
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untuk dilakukannya suatu revisi yaitu pada materi sudut yang kurang siku, 

kebahasaan yang kurang seduai dan lain-lain. 

2. Ahli materi Drs. Mujiono menyatakan bahwa: 

Menurut pendapat validator ahli materi kedua pada point keakuratan materi dan 

kelayakan bahan ajar menyatakan bahwa materi yang ada sangat akurat dan pada 

kelayakan bahan ajar hanya berada pada kategori baik pada meteri trigonometri. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan media pembelajaran blog telah memenuhi 

kriteria kevalidan dengan nilai sebesar 4,7 hasil tersebut berada pada kriteria sangat 

baik. Hal ini dapat di artikan bahwa ahli materi menyatakan medai pembelajaran 

berbantuan blog dalam kategori sangat baik digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran. untuk data validasi ahli dapat di lihat pada lampiran 3 dan 4. 

 

b. Ahli media 

Berdasarkan penilaian ahli media yang di lakukan oleh dua validator, 

diperoleh hasil tingkat kevalidan pada validator I diperoleh dengan jumlah 52 dan 

pada validator II diperoleh dengan jumlah 58. 

Menurut penilaian dari ahli media menyatakan bahwa: 

1. Ahli media Komarudin, M. Pd. menyatakan bahwa: 

Berdasarkan hasil penilaian validator pertama maka validator menyatakan bahwa 

komposisi warna pada media ini sangat baik, akan tetapi memberikan saran didi 

bagian lain yaitu dibagian homepage yang masih sedikit terpotong tulisannya 

saat diakses melalui smartphone dan memberikan penilaian sangat baik pada 
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“pertanyaan kemudahan dalam mengakses” dan memberikan respon sangat baik 

setelah dilakukan revisi. 

2. Ahli media Wita Kurnia, M. Pd. menyatakan bahwa: 

Pada validator media kedua berpendapat bahwa media ini memiliki daya tarik 

yang sangat baik dan memiliki menu bank soal dan download yang sangat baik 

saat digunakan akan tetapi tetap memberikan saran atau masukan untuk 

dikakukan suatu revisi yaitu pada menu profile mustinya diisi dengan kurikulum 

yang digunakan, kemudian pada menu download mustinya ditambah dengan 

adanya silabus dan Rpp yang dapat di unduh oleh guru. Setelah dilakukannya 

revisi tersebut validator memberikan respon yang sangat baik pada penulis 

dengan memberikanan penilaian yang amat terlihat kenaikannya. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan media pembelajaran blog telah memenuhi 

kriteria kevalidan dengan nilai sebesar 4,583 hasil tersebut berada pada kriteria sangat 

baik. Hal ini dapat di artikan bahwa ahli media menyatakan media pembelajaran 

berbantuan blog dalam kategori sangat baik digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran. untuk data validasi ahli dapat di lihat pada lampiran 5 dan 6. 

 

c. Ahli bahasa 

Berdasarkan penilaian ahli bahasa yang telah dilakukan, maka ahli bahasa 

Drs. L. Supriono menyatakan bahwa kesesuaian tata bahasa dalam media ini dalam 

kategori sangat baik dan dalam pemahaman bahasa pada media ini berada pada 

kategori sangat baik pula. Karena pada ahli bahasa tidak terjadai revisi, maka saat 
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dilakukan penilaian kedua tetap mendapat respon yang sama dengan hasil yang sama 

akan tetapi penilaiannya berada pada kategori “sangat baik” 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, media pembelajaran blog telah memenuhi 

kriteria kevalidan dengan nilai sebesar 4,5 hasil tersebut berada pada kriteria sangat 

baik. Hal ini dapat diartikan bahwa ahli bahasa menyatakan medai pembelajaran 

berbantuan blog dalam kategori sangat baik digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran. untuk data validasi ahli dapat di lihat pada lampiran 7. 

 

Tahap berikutnya adalah revisi produk yang telah melalui tahap validasi ahli. 

Revisi media pembelajaran dilakukan pada bagian yang belum memenuhi syarat 

kelayakan suatu bahan ajar sesuai dengan saran para ahli. Bagian yang kurang layak 

antara lain adalah penulisan kalimat-kalimat yang kurang sesuai, kurang 

memunculkan kemenarikan pada media yang di buat, interface, home page yang 

masih terpotong saat di akses melalui media smartphone, belum adanya Rpp dan 

silabus, setelah dilakukan revisi maka produk sudah sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan oleh validator. 

 
Produk  yang telah selesai revisi dan memenuhi standar kelayakan suatu media 

pembelajaran selanjutnya di lakukan uji coba kepada peserta didik, ujicoba produk 

dilakukan 2 kali yaitu uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Uji coba produk 

skala kecil dilakukan pada 10 peserta didik SMA Negeri 1 Batanghari pada hari sabtu 

tanggal 25 februari 2017 dan memeperoleh respon 4,233 karena skor tersebut masuk 
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dalam kategori “sangat baik” dalam skala likert maka selanjutnya yang penulis 

lakukan adalah melakukan uji coba skala besar. Uji coba skala besar dilakukan pada 

33 peserta didik SMA Negeri 1 Batanghari pada hari jumat tanggal 3 maret 2017 dan 

memperoleh respon 4,197 pada uji coba skala besar mengalami penurunan dibanding 

dengan hasil uji coba skala kecil, ini diakibatkan jauh lebih banyaknya jumlah 

responden atau karena tidak suportnya smartphone yang di gunakan oleh peserta 

didik pada saat penelitian tetapi penurunan tersebut masih berada pada kategori 

“baik” yang mendekati “sangat baik”, maka dapat disimpulkan penelitian ini berhasil. 

Tahap kelima yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan produksi masal 

atau dalam kata lain melakukan penyebarluasan. Karena produk yang dihasilkan 

adalah produk yang bersifat blog atau HTML maka tidak perlu disebar luaskan karena 

sudah otomatis tersebar. dan dapat di akses pada Belajar-matematika.pe.hu 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. hasil penelitian pengembangan berbantuan blog ini dinyatakan valid oleh ahli 

materi, ahli media, dan ahli bahasa. 

2. Media pembelajaran yang dihasilkan dengan berbantuan blog dinyatakan 

menarik menurut para responden, jadi media pembelajaran ini siap digunakan 

dan disebarluaskan. 

 

B. Saran 

Saran yang akan di sampaikan penulis setelah mengambil kesimpulan dari hasil 

penelitian adalah : 

1. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat dikembangkan media pembelajaran 

berbantuan blog pada metri lain. 

2. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat dikembangkan media lain dengan 

materi trigonometri. 
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