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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF
MULTIMEDIA MENGGUNAKAN KVISOFT FLIPBOOK MAKER BERBASIS
ETNOMATEMATIKA
Oleh
Bayu Habibi
Media pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang digunakan dalam
proses pembelajaran. Berdasarkan pra penelitian dengan melakukan wawancara dan
memberikan kuisioner kepada peserta pendidik menyatakan bahwa pembelajaran
matematika didalam kelas belum menggunakan media pembelajaran berupa
multimedia dan hasil ujian matematika masih dibawah standar penilaian, untuk
membuat pembelajaran matematika menarik peserta didik menginginkan media
pembelajaran berupa multimedia dan peserta didik tertarik jika media pembelajaran
yang diinginkan dikaitkan dengan budaya lokal.
Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran matematika
pada materi bilangan bulat yang dikaitkan dengan etnomatematika dan
mendeskripsikan bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran tersebut
dengan menggunakan media Kvisoft Flipbook Maker. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah R&D (Reasearch and Development) atau
penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Sugiyono. Media
pembelajaran dikembangkan melalui tahap validasi ahli materi dan ahli media serta
penilaian dari peserta didik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
media pembelajaran yang dikembang secara keseluruhan memenuhi kriteria
kelayakan setelah melewati validasi secara keseluruhan yaitu pada ahli media dengan
persentase 90 % dan ahli materi dengan presentase 87%. Sedangkan pada uji coba
produk oleh peserta didik diperoleh persentase 92% dengan kategori sangat baik.
Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika pada materi bilangan
bulat berbasis etnomatematika menggunakan media Kvisoft Flipbook Maker yang
telah dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran
dalam proses belajar mengajar.
Kata kunci: Media Pembelajaran, Kvisoft Flipbook Maker, Etnomatematika
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“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika
kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat
hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk
menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana
musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabishabisnya apa saja yang mereka kuasai” (QS: Al-Isro :7)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus berkembang seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu pembaharuan pada
bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Upaya pembaharuan dapat
dilakukan salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan harus mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
Seperti halnya cita-cita yang ingin dicapai negara Indonesia yang tertuang dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional bahwasannya “pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesera
didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 1 Semua tujuan tersebut dapat
terwujud dengan adanya proses belajar mengajar.

1

Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang SISDIKNAS, (Jakarta: Redaksi Sinar
Grafika, 2013), h.50.
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Allah SWT juga menjelaskan di dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11,
yang berbunyi:

ﻣﱢﻦۢ ﺑَﯿۡﻦِ ﯾَﺪَﯾۡﮫِ وَﻣِﻦۡ ﺧَﻠۡﻔِﮫِۦ ﯾَﺤۡﻔَﻈُﻮﻧَﮫُۥ ﻣِﻦۡ أَﻣۡﺮِ ٱﻟﻠﱠﮫِۗ إِنﱠ ٱﻟﻠﱠﮫَ ﻟَﺎ ﯾُﻐَﯿﱢ ُﺮ
ﻟَﮫﻣُُۥﻌَ ﱢﻘﺒَٰﺖ
ﺳُﻮٓء ا ﻓَﻠَﺎ ﻣَﺮَدﱠ ﻟَﮫُۥۚ وَﻣَﺎ
ﻣَﺎ ﺑِﻘَﻮۡمٍ ﺣَﺘﱠﻰٰ ﯾُ َﻐﯿﱢﺮُواْ ﻣَﺎ ﺑِﺄَﻧﻔُﺴِﮭِﻢۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱﻟﻠﱠﺑِ َﻘﮫُﻮۡم
ٍﻟَﮭُﻢ ﻣﱢﻦ دُوﻧِﮫِۦ ﻣِﻦ وَال
Artinya:
“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka
dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah
tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi
mereka selain Dia.” 2
Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan peneliti, peneliti menginginkan suatu perkembangan terhadap proses
pembelajaran yang nantinya akan berdampak positif terhadap hasil proses
pembelajaran.
Wujud dari proses pendidikan yang paling nyata terjadi di lapangan dan
bersentuhan langsung dengan sasaran berupa proses pembelajaran pada tingkat satuan
pendidikan. Perkembangan IPTEK membawa implikasi pada tiap generasi dalam
berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang pendidikan yang

2

Al-Qur’an surat Ar-Ra’d ayat 11

menuntut sistem pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara efektif. Pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu untuk mengajak
guru untuk bersikap problemaris terhadap proses belajar mengajar dan memandang
tiap metode mengajar sebagai hipotesis yang harus diuji kefektifannya. Dengan
demikian teknologi mendorong profesi keguruan untuk berkembang menjadi suatu
science. Namun pekerjaan guru akan selalu mengandung aspek seni. 3
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, yang dilakukan peneliti pada peserta didik
di MTs Mangku Negara Bandar Lampung dengan memberikan kuesioner kepada 30
peserta didik terkait pelajaran matematika, diperoleh data dari beberapa pertanyaan
yang diajukan.

Gambar 1.1 Diagram ketertarikan peserta didik tingkat SMP dalam pelajaran matematika

Dari diagram di atas menampilkan hasil kuesioner

terkait

pembelajaran

matematika apakah menarik atau tidak. Melalui pertanyaan “ menurut kalian apakah

3

Yusuf Miarso, Prastowo, Teknologi Pendidikan, (Yogyakarta:DIVA Press, 2013), h.66-67.

pelajaran matematika itu menarik?” dengan jawaban “tidak menarik”, “biasa saja”,
“cukup menarik”, “menarik sekali”. Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh
66,67% atau setara dengan 20 peserta didik mengatakan tidak menarik dalam
pembelajaran matematika, 10% atau setara dengan 3 peserta didik mengatakan cukup
menarik, 16,67% atau setara dengan 5 peserta didik mengatakan biasa-biasa saja
dalam pembelajaran matematika, dan 6,67% atau setara dengan 2 peserta didik
merasa menarik sekali dalam pembelajaran matematika.

Gambar 1.2 Diagram penyebab tidak tertarik yang dialami peserta didik tingkat SMP

Diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait penyebab pembelajaran
tidak menarik dalam pelajaran matematika. Melalui pertanyaan “ menurut kalian
apakah yang menjadi penyebab pembelajaran matematika tidak menarik ?” dengan
jawaban “rumusnya panjang”, “tidak ada media yang menarik”, dan “gurunya galak”.
Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 26,67% atau setara dengan 8 peserta didik
mengatakan rumusnya panjang, 16,67% atau setara dengan 5 peserta didik

mengatakan gurunya galak, dan sisanya 56,67% atau setara dengan 17 peserta didik
mengatakan tidak ada media yang menarik. Menurut peserta didik, matematika itu
tidak menarik karena mereka merasa pembelajaran matematika itu hanya
memperhatikan guru menulis dipapan tulis lalu mengerjakan tugas di buku latihan.
Dalam pembelajaran matematika 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 selain itu matematika juga merupkan mata pelajaran yang
membosankan. Banyak faktor yang mempengaruhi peserta didik beranggapan bahwa
matematika sulit dipahami. Pembelajaran matematika yang cenderung tidak menarik,
kering makna dan tidak dinamis menjadi salah satu faktor peserta didik beranggapan
bahwa matematika itu sulit. Hal ini memunculkan kesan pelajaran matematika itu
sulit dan tidak menarik.
Media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan
merupakan daya dukung untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik. Semakin
besar minat peserta didik untuk belajar matematika maka semakin besar
kemungkinan peserta didik mencapai prestasi gemilang dalam bidang matematika.
Inovasi baru pada bahan ajar yang ingin disampaikan kepada peserta didik merupakan
langkah tepat untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, karena peserta didik

lebih melihat apa yang akan dipelajari terlebih dahulu sebelum mendalami materi
yang akan dipelajari. Inovasi pada bahan ajar yang dilakukan oleh pendidik akan
mengubah paradigma peserta didik pada pelajaran matematika yang terkesan tidak
menarik.

Gambar 1.3 Diagram media pembelajaran yang diinginkan peserta didik tingkat SMP

Pada diagram diatas menampilkan hasil kuesioner terkait media pembelajaran
pendukung yang diinginkan peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika.
Berdasarkan hasil yang didapat 23,33% atau setara dengan 7 peserta didik
menginginkan media pembelajaran berupa gambar, 26,67% atau setara dengan 8
peserta didik menginginkan alam, dan 50% atau setara dengan 15 peserta didik
menginginkan media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran matematika.
Perkembangan teknologi dizaman sekarang memang lebih disukai dari berbagai
kalangan dan dari hasil pertanyaan diatas didapat bahwa peserta didik lebih memilih
media elektronik untuk mendukung dalam pembelajaran.

Gambar 1.4 Diagram ketertarikan media yang dikaitkan dengan permainan tradisional

Pada diagram di atas menampilkan hasil kuesioner terkait media pembelajaran
pendukung yang diinginkan peserta didik dikaitkan dengan permainan tradisional
lampung dalam mempelajari pelajaran matematika. Berdasarkan hasil yang didapat
10% atau setara dengan 3 siswa peserta didik tidak tertarik jika media yang
diinginkan dikaitkan dengan budaya, 16,67% atau setara dengan 5 peserta didik
biasa-biasa saja jika media yang diinginkan dikaitkan dengan budaya, dan 26,67%
atau setara dengan 8 peserta didik mengatakan cukup menarik jika media yang
diinginkan dikaitkan dengan budaya, 46,67% atau setara 14 peserta didik sangat
tertarik jika media yang diinginkan dikaitkan dengan budaya dalam pembelajaran
matematika.
Berdasarkan hasil kuesioner dan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, dapat
dinyatakan bahwa peserta didik lebih cenderung memilih suatu media pembelajaran
yang berkaitan dengan multimedia. Pada saat ini peserta didik lebih tertarik kepada

sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan selain itu peserta didik juga sangat
tertarik jika media yang diinginkan dikaitkan dengan budaya. Hal inilah yang melatar
belakangi peneliti untuk mengembangkan suatu media pembelajaran menggunakan
multimedia berbasis etnomatematika.
Hasil wawancara kepada guru matematika sekolah MTs Mangku Negara yaitu
Bapak Yusuf mengatakan bahwa, Bahwa hasil ulangan beberapa siswa kelas VII
masih di bawah tingkat ketuntasan belajar seperti yang di gambarkan tabel di bawah
ini.
Table 1. 1 Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Tingkat SMP Kelas VII
No

Jenis Ujian

Tingkat Kelulusan

Jumlah Siswa

1

Ulangan Harian

Lulus
7

Tidak Lulus
21

28

2

Ulangan Akhir Semester I

10

18

28

Tabel di atas menjelaskan bahwa hasil tes ulangan harian menunjukkan bahwa
75% dari jumlah siswa kelas VII memperoleh nilai kurang dari 65 untuk mencapai
ketuntasan. Sedangkan hasil tes Ujian Akhir Semester 1 menunjukan bahwa 64%
siswa memperoleh nilai kurang dari 70 untuk mencapai ketuntasan belajar.
Selain itu menurut bapak yusuf pembelajaran matematika di sekolah menengah
pertama di MTs Mangku Negara belum pernah menggunakan multimedia sebagai
media pembelajaran untuk sarana penyampaian materi, selain itu untuk pembuatan

media pembelajaran, pendidik tidak pernah membuat media pembelajaran yang ingin
disampaikan kepada peserta didik, pendidik lebih memilih untuk menggunakan buku
yang telah disediakan oleh pemerintah4.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menduga bahwa tingkat
pemahan materi bagi kelas VII masih di bawah standar penilaian. Hal itu diduga
terjadi karena belum pernah ada media yang digunakan untuk meningkatkan
pemahaman konsep pada siswa.
Meningkatkan pemahaman serta hasil belajar peserta didik perlu diadakan
perubahan dalam proses pembelajaran. Perlunya suatu proses pembelajaran yang
menarik dan menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan dengan materi
yang telah di sampaikan khususnya mata pelajaran matematika yang menganggap
bahwa mata pelajaran matematika adalah pelajaran yang membosankan dan
menakutkan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih untuk
membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tidaklah sulit.
Menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu dapat
memanfaatkan ilmu teknologi, seperti yang dijadikan sebagai media pembelajaran
untuk menunjang proses pembelajaran berlangsung.

4

Yusuf, Wawancara dengan Guru Matematika, MTs Mangku Negara, 14 september 2016

Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker adalah salah satu aplikasi yang mendukung
sebagai media pembelajaran yang akan membantu dalam proses pembelajaran karena
aplikasi ini tidak terpaku hanya pada tulisan-tulisan saja tetapi bisa dimasukan sebuah
animasi gerak, video, dan audio yang bisa menjadikan sebuah interaktif media
pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton.
Tidak hanya teknologi informasi dan komunikasi bisa diwujudkan dalam bidang
pendidikan tetapi sesuatu yang sudah melekat pada bangsa Indonesia yaitu budaya.
Budaya di Indonesia sangatlah beragam disetiap wilayah yang ada di Indonesia
memiliki budaya yang berbeda. Kurangnya perhatian terhadap budaya lokal
berdampak budaya lokal hampir ditinggalkan, sedangkan budaya lokal adalah aset
penting yang dimiliki indonesia sejak dahulu.
Permainan tradisional yaitu salah satu yang termasuk dalam budaya lokal.
Permainan tradisional pada zaman era globalisasi ini sudah jarang sekali untuk
diminati pada masyarakat lampung contohnya yaitu permainan dentuman lamban.
Anak-anak lebih meminati untuk bermain game elektronik dari pada bermain
permainan tradisional selain itu dentuman lamban dapat kita kaitkan dengan
pembelajaran matematika yaitu pada materi bilangan bulat, maka pentingnya budaya
dikaitkan dengan proses pembelajaran agar para peserta didik paham benar kaitan
pembelajaran dengan budaya lokal yang ada di lampung.

Penggabungan antara teknologi dengan kebudayaan di dunia pendidikan
merupakan solusi yang tepat, agar pada era globalisasi kebudayaan

tetap

berkembang selaras dengan kemajuan zaman dalam meningkatkan pemahaman
konsep pada siswa.
Pengembangan media pembelajaran berupa multimedia tersebut diharapkan dapat
membatu guru menyampaikan materi dan dapat meningkatkan pemahaman peserta
didik disekolah-sekolah khususnya di MTs Mangku Negara Bandar Lampung.
Multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker

tersebut diharapkan dapat

membatu mamahami materi tentang bilangan bulat berbasis etnomatematika. Dengan
demikian peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengembangan
Media Pembelajaran Interaktif Multimedia Menggunakan Kvisoft Flipbook
Maker Berbasis Etnomatematika”.
B. Identifikasi Masalah
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasikan
masalah yang terdapat pada peserta didik sebagai berikut:
1. Mata pelajaran matematika seringkali dianggap sulit, membosankan dan
cenderung tidak disukai peserta didik.

2. Pendidik belum mampu membuat media pembelajaran ataupun bahan ajar
yang menarik bagi Peserta didik untuk berperan aktif dalam proses
pembelajaran.
3. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik agar proses
pembelajaranya tidak monoton.
4. Peserta didik menginginkan jika media pembelajaran dikaitkan dengan
budaya lokal.
5. Rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran
matematika.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
Peneliti membatasi masalah yang muncul dalam pembelajaran matematika yaitu:
1. Peserta didik menginginkan media pembelajaran yang menarik dalam bentuk
desain maupun gambar-gambar dan animasi-animasi yang menarik dan
mudah dipahami oleh peserta didik.
2. Pengembangan media pembelajaran dalam bentuk multimedia dengan
menggunakan Kvisoft Flipbook Maker pada mata pelajaran matematika
materi bilangan bulat dan pengoprasiannya berbasis etnomatematika yang
menyinggung permainan tradisional.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah mengembangkan produk multimedia menggunakan Kvisoft
Flipbook Maker dalam pembelajaran matematika materi bilangan bulat
berbasis etnomatematika?
2. Apakah efektif mengkaitkan budaya lokal dengan pembelajaran matematika
tentang bilangan bulat ?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini
adalah
a. Untuk mengembangkan produk multimedia menggunakan Kvisoft
Flipbook Maker dalam pembelajaran Matematika materi bilangan bulat
berbasis etnomatematika.

b. Untuk mengetahui kefektifan kaitan budaya lokal dengan pembelajaran
matematika tentang bilangan bulat.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini bermanfaat
sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut, dengan tema yang sama
akan tetapi menggunakan metode dan teknik analisa yang berbeda, demi
kemajuan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai media
pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan pengetahuan serta
motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran Matematika.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber belajar yang
bervariasi bagi peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk
belajar mandiri dan kreatif dalam proses pembelajaran untuk mencapai penguasan
kompetensi.
F. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam suatu
wujud matematika tertentu.
2. Multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker adalah suatu bentuk
penggabungan antar beberapa media berupa gambar, tulisan dan audio visual.

3. Materi pokok yang disajikan dalam multimedia dalam pembelajaran ini adalah
materi bilangan bulat dengan pendekatan etnomatematika yaitu untuk siswa
VII SMP/MTs semester ganjil.
4. Produk yang dihasilkan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika
yaitu untuk siswa VII SMP/MTs semester ganjil.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Media Pembelajaran
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Heinich dan Ibrahim
mendefinisikan medium sebagai perantara atau pengatar terjadi komunikasi dari
pengirim menuju penerima. Kata media berasal dari bahasa latin adalah bentuk
jamak dari medium batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita

membatasi pada media pendidikan saja yakin media yang digunakan sebagai alat
dan bahan kegiatan pembelajaran.5
Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung
proses belajar siswa. Winkel mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan
dalam penciptaan kondisi-kondisi ekstem sedemikian rupa, sehingga menunjang
proses pembelajaran siswa dan tidak menghambatnya. Salah satu pengertian
pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Gagne akan lebih memperjelas
makna yang terkandung dalam pembelajaran Insruction as asset of internal events

5

Daryanto, Media Pembelajaran, (Yokyakata: Gava Media, 2013), h. 4-6.
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design tosupport the several process of learning which are internal.
Pembelajran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang
untuk mendukung beberapa proses belajar yang sifatnya internal. Gagne
mengemukakan suatu definisi pembelajaran yang lebih lengkap: “Instruction is
intended to promote learning, extemal situation need to be arranged to activate,
support and maintain the internal processing that costituates each learning
event”. Pembelajaran yang dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi
eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung dan
mempertahankan proses internal yang terdapat setiap peristiwa belajar. Pengertian
pembelajaran yang dikemukakan oleh Miarso menyatakan bahwa “pembelajaran
adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan, secara pelaksanaanya terkendali’’. 6
Allah berfirman dalam Surat Al-Mujaadilah ayat 11:

َﯾَٰٓﺄَﱡﯾﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮٓاْ إِذَا ﻗِﯿﻞَ ﻟَﻜُﻢۡ ﺗَ َﻔﺴﱠﺤُﻮاْ ﻓِﻲ ٱﻟۡﻤَﺠَٰﻠِﺲِ ﻓَﭑﻓۡﺴَﺤُﻮاْ ﯾَﻔۡﺴَﺢِ ٱﻟﻠﱠﮫُ ﻟَﻜُﻢۡۖ وَإِذَا ﻗِﯿﻞ
ُٱﻧﺸُﺰُواْ ﻓَﭑﻧﺸُﺰُواْ ﯾَﺮۡﻓَﻊِ ٱﻟﻠﱠﮫُ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮاْ ﻣِﻨﻜُﻢۡ وَٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ أُوﺗُﻮاْ ٱﻟۡﻌِﻠۡﻢَ دَرَﺟَٰﺖ ۚ وَٱﻟﻠﱠﮫ
ﺧﺒِﯿﺮ
َ َِﺑﻤَﺎ ﺗَ ۡﻌﻤَﻠُﻮن
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
6

Yuberti, Teori Belajar dan Pembelajaran,(Bandar Lampung :Fakultas Tarbiyah IAIN Raden
Intan Lampung 2013), h. 9-10.
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orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”
Pembelajaran dijelaskan juga dalam Al-Qur’an surat Al-Mujaadilah ayat
11 bahwa pembelajaran yang dimaksud adalah majelis. Ayat tersebut menjelaskan
bahwa barang siapa yang melapangkan majelis maka Allah akan meninggikan
imannya dan meninggikan beberapa derajat orang yang menuntut ilmu dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Al-quran di atas dapat
menjadi dasar seseorang untuk berproses dalam pembelajaran.
Tujuan sistem pembelajaran adalah merancang atau merencanakan suatu
proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, tujuan pembelajaran harus dapat
memberikan gambaran secara jelas tentang bentuk perilaku yang diharapkan
demikian, oleh karena itu harus merupakan suatu rumusan yang bersifat sempit
dan spesifik. Namun demikian kehususan ini harus digali atau dikembangkan dari
perumusan bentuk prilaku yang bersifat umum. 7
Media pembelajaran menurut Rossi dan Breidle adalah seluruh alat dan bahan
yang dapat dipakai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, dan
sebagainya. Bagi rossi media itu sama dengan alat-alat fisik yang mengandung
informasi dan pesan pendidikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan media
7

Wina sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2012) h.16.
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pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk
kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau
menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. 8
Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran menurut Hujair
AH. Sanaky adalah sebagai berikut: a) mempermudah media pembelajaran di
kelas, b) meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, c) menjaga relevansi antara
materi pelajaran dengan tujuan belajar, d) membantu konsentrasi pembelajar
dalam proses pembelajaran9.
Manfaat media pembelajaran bagi pengajar dan pembelajar, sebagai berikut:
1) Manfaat media pembelajaran bagi pengajar, yaitu:
a. Memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan
b. Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik
c. Memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik
d. Memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran
e. Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran
f. Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, dan
g. Meningkatkan kualitas pengajaran. 10
2) Manfaat media pembelajaran bagi pembelajar, yaitu:
a. Meningkatkan motifasi belajar pembelajar
b. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar
c. Memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar
untuk belajar
d. Memberikan inti informasi, pokok-pokok, secara sitematik sehingga
memudahkan pembelajar untuk belajar
8

Ibid., h.58.
Nur Rizki Putri, Eko Setyadi Kurniawan, Siska Desy Fatmaryanti, “Pengembangan Buletin
Pembelajaran Fisika Pokok Bahasan Gerak Melingkar Pada Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 3
Purworejo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Jurnal Radiasi ,Vol. 06 No.1 (Pebruari 2015), h. 25.
10
Ibid.
9
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e. Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis
f. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan, dan
g. Pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang
disajikan pengajar lewat media pembelajaran. 11
Hasil definisi diatas, secara umum media pembelajaran dapat diartikan
sebagai media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pesan yang berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat disalurkan dengan media
pembelajaran, serta dapat merangsang perhatian dan kemauan peserta didik
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah media yang digunakan untuk
menyampaikan suatu materi akan sangat dibutuhkan ketika peserta didik
mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pengajar juga akan lebih
mudah menyampaikan materi jika seorang

pengajar

menyampaikan

menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan fungsi
utama dari media pembelajaran yaitu sebagai pembawa informasi dari sumber
(peserta didik).
Keefektifan

media

pembelajaran

dapat

ditentukan

dengan

menggunakan data hasil validasi oleh para ahli dan respon peserta didik. Hasil
validasi para ahli dan respon peserta didik berupa angket validasi para ahli
dan angket respon peserta didik yang dianalisis dengan menggunakan dengan

11

Ibid.
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menghitung jumlah skor hasil pengumpulan data di bagi dengan jumlah skor
kriterium dikalikan dengan 100%. 12
Uji coba pemakaian dikatakan efektif apabila hasil persentase oleh
para ahli dan peserta didik memiliki kreteria baik (skor>60%) tidak kurang
dari 60% dari total presentase kelayakan. Hasil persentase dapat di analisis
dengan teknik deskriptif persentase. 13

2. Multimedia
Multimedia

adalah

penggunaan

komputer

untuk

menyajikan

dan

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu tool
dan koneksi link sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan
berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari
dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. 14
Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia
pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas
maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai
12

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Alpabeta, 2014), h.95
Heriyanto, "Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Education Game
Sebagai Media Pembelajaran Kimia”. Jurnal Kimia. Vol 03 No.01 h.3.
14
I Nyoman Mardika. “Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa
Inggris Di SD”. Jurnal Bahasa Inggris, Vol 02 No.04 (Januari 2010), h. 25.
13
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media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan
pelatihan dalam sistem e-learning.
Multimedia pembelajaran bermanfaat dalam beberapa situasi

belajar

mengajar. Philips menyatakan bahwa “IMM has the potential to accommodate
people with different learning style”. Artinya adalah bahwa multimedia interaktif
dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda. Lebih lanjut Philips
menyatakan bahwa multimedia interaktif memiliki potensi untuk menciptakan
suatu lingkungan multisensory yang mendukung cara belajar tertentu.15
Menurut Arief S. Sadiman, et al. pengembangan media meliputi enam
langkah, yaitu: (1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, (2)
merumuskan tujuan instruksional, (3) merumuskan materi secara terperinci, (4)
mengembangkan alat pengukur keberhasilan, (5) menulis naskah media, dan (6)
mengadakan tes dan revisi. Sementara itu, Satya Adi menyatakan bahwa proses
pengembangan multimedia pembelajaran mengikuti lima langkah, yaitu: (1)
melakukan proses analisis yaitu menemukan kebutuhan apa saja yang diperlukan
untuk membuat multimedia; (2) membuat desain multimedia yaitu membuat
storyboard atau alurcerita; (3) melakukan pengembangan yaitu membuat motion
effect, transisi, struktur navigasi, dan data variabel; (4) melaksanakan evaluasi

15

Ibid.
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yaitu menguji produk dengan melibatkan audience yang sesungguhnya; dan (5)
melakukan pendistribusian yaitu mengemas hasil karya untuk di distribusikan. 16
Multimedia yang dikembangkan pada penelitian ini multimedia yang
digunakan dalam pembelajaran matematika sehingga nantinya pembelajaran
matematika bisa menjadi lebih menarik dan mendapat dampak yang positif
terhadap pembelajaran matematika.
Penggunaan

multimedia

dalam

proses

pembelajaran

sebagai

media

pembelajaran dapat bermanfaat untuk siswa sebagai subyek belajar diantaranya:
1) Penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran dapat melayani
perbedaan gaya belajar
2) Pembelajaran akan lebih bermakna yaitu untuk mengajak siswa untuk
lebih aktif belajar.
3) Multimedia dapat digunakan untuk pembelajaran individual, yang berarti
dalam hal tertentu sebagian tugas guru khususnya yang berhubungan
dengan menanamkan pengetahuan dapat diwakili dengan multimedia.
4) Multimedia dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk
mempelajari topik tertentu.
5) Multimedia dapat mengemas berbagai jenis materi pelajaran. 17

Berdasarkan manfaat multimedia yang digunakan dalam pembelajaran
di atas dapat diambil kesimpulan bahwa multimedia dapat melayani perbedaan

gaya belajar dari berbagai murid dan dapat membuat pembelajaran lebih aktif
serta menjadikan pengalaman belajar menjadi lebih luas. Disamping itu juga

16
17

Ibid.
Wina Sanjaya, Op.Cit. h.222-223.
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pembelajaran

melalui

multimedia

memiliki

keuntungan

untuk

guru,

diantaranya:
1) Melalui multimedia, dalam proses pembelajaran guru dapat
memanfaatkan waktu belajar untuk memberikan materi pembelajaran
dengan luas.
2) Dengan multimedia dapat merangsang siswa untuk belajar lebih lanjut
diluar waktu belajar khususnya untuk memberikan wawasan yang lebih
luas sesuai dengan topik terkait.
3) Dengan waktu yang terbatas, guru dapat membelajarkan siswa lebih
optimal.
4) Pelayanan terhadap setiap individu siswa aka lebih terkontrol
5) Self education yang dilakukan siswa, bagi guru akan lebih mudah
mengontrol keberhasilan proses pembelajaran.
6) Umpan balik dapat diberikan dengan segera, dengan demikian control
terhadap pencapaian tujuan dapat dilakukan lebih cepat. 18
Keuntungan pembelajaran melalui multimedia bagi guru selain dapat
merangsang siswa untuk belajar lebih lanjut tetapi dapat memberikan
pembelajaran yang lebih optimal meskipun dengan keterbatasan dalam waktu.
Multimedia merupakan salah satu jenis media audiovisual yang
memiliki karakteristik tersendiri, yaitu penggabungan tersebut dapat disatukan
dalam komputer. Kriteria untuk menilai sebuah media interaktif diantaranya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
18

Kesederhanaan
Kelengkapan bahan pembelajaran
Komunikatif
Belajar Mandiri
Belajar setahap demi setahap
Penggabungan atau Unity dari beberapa jenis media

Ibid. h.222-223.
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7) Kontinuitas19
Penilaian multimedia interaktif harus sesuai dengan kriteria yang telah
dijelaskan di atas untuk menjadikan multimedia interaktif sebagai multimedia
yang memiliki nilai positif bagi penggunaanya.
3. Kvisoft Flipbook Maker
Kvisoft Flipbook Maker adalah aplikasi untuk membuat e-book, e-modul, epaper dan e-magazine. Tidak hanya berupa teks, dengan Kvisoft Flipbook Maker
dapat dapat menyisipkan gambar, grafik, suara, link dan video pada lembar kerja.
Aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Kvisoft Flipbook Maker pro
3.6.10. Secara umum, perangkat multimedia ini dapat memasukkan file berupa
pdf, gambar, video dan animasi sehingga flip book maker yang dibuat lebih
menarik. Selain itu, Flip Book Maker memiliki desain template dan fitur seperti
background, tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink dan back sound. Peserta
didik dapat membaca dengan merasakan layaknya membuka buku secara fisik
karena terdapat efek animasi dimana saat berpindah halaman akan terlihat seperti

19

Ibid. h. 223-224.
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membuka buku secara fisik. Hasil akhir bias disimpan ke format html, exe, zip,
screen saver dan app.20
Dengan menggunakan media pembelajaran tersebut diharapkan dapat
memberikan pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas. Penggunaan
media flipbook maker dapat menambah minat belajar peserta didik dan juga dapat
mempengaruhi prestasi atau hasil belajar peserta didik. Penggunaan flipbook juga
dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan pencapaian hasil belajar.
Kelebihan dari media ini bila dikaitkan pada proses pembelajaran diantaranya
sebagai berikut :
a. Siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media.
b. Dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan
lebih bervariasi.
c. Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri.
d. Siswa tidak jenuh membaca materi atmosfer ini meskipun dalam bentuk
buku karena adanya media flipbook ini.
e. Penggunaan media flipbook maker tanpa online internet.
4. Etnomatematika
Etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang dalam
kebudayaan tertentu. Budaya yang dimaksud disini mengacu pada kumpulan
norma atau aturan umum yang berlaku di masyarakat, kepercayaan, dan nilai yang

20

Muhammad Syarif Hidayatullah, Lusia Rakhmawati, ” Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Flip Book Maker Pada Mata Pelajaran Elektronika Dasar Di Smk Negeri 1 Sampang”.
Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, Volume 05 Nomor 01(Pebruari 2016), h.84.
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diakui pada kelompok masyarakat yang berada pada suku atau kelompok bangsa
yang sama.21
Istilah etnomatematika berasal dari kata ethnomathematics, yang terbentuk
dari kata ethno, mathema, dan tics. Awalan ethno mengacu pada kelompok
kebudayaan yang dapat dikenali, seperti perkumpulan suku di suatu negara dan
kelas-kelas profesi di masyarakat, termasuk pula bahasa dan kebiasaan mereka
sehari-hari. Kemudian, mathema

disini berarti menjelaskan, mengerti, dan

mengelola hal-hal nyata secara spesifik dengan menghitung, mengukur,
mengklasifikasi, mengurutkan, dan memodelkan suatu pola yang muncul pada
suatu lingkungan. Akhiran tics mengandung arti seni dalam teknik.22
Oleh

karena

tumbuh

dan

berkembang

dari

budaya,

keberadaan

etnomatematika seringkali tidak disadari oleh masyarakat penggunanya. Hal ini
disebabkan, etnomatematika seringkali terlihat lebih “sederhana” dari bentuk
forma matematika yang dijumpai di sekolah. Masyarakat daerah yang biasa
menggunakan etnomatematika mungkin merasa tidak percaya diri dengan warisan
nenek moyangnya, karena matematika dalam budaya ini, tidak dilengkapi

21

Yusuf,Mohammed Waziri, dkk. 2010, “Ethnomathematics (a Mathematical Game in
Hausa Culture)”. International Journal of Mathematical Science Education Technomathematics, Vol
04 No 06 (Pebruari 2013), h.99.
22
Ibid.

50

definisi, teorema, dan rumus-rumus seperti yang biasa ditemui di matematika
akademik.
Menerapkan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran akan
sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari terkait dengan budaya mereka
sehingga pemahaman suatu materi oleh peserta didik menjadi lebih mudah karena
materi tersebut terkait langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktifitas
mereka sehari-hari dalam lingkungannya. Hal ini sangat membantu guru dalam
proses belajar mengajar untuk memahami suatu materi. Guru berperan dalam
memandu dan mengarahkan potensi peserta didik untuk menggali beragam
budaya yang sudah diketahui, serta mengembangkan budaya tersebut.
Proses pembelajaran berbasis etnomatematika memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk mengemukakan berbagai keingintahuannya, terlibat
dalam proses analisis dan eksplorasi yang kreatif untuk mencari jawaban, serta
terlibat dalam proses pengambilan kesimpulan yang menarik. Peserta didik yang
terlibat dalam pembelajaran etnomatematika biasanya terlibat aktif dengan sosial.
5. Permainan Tradisional
Permainan tradisional lampung adalah salah satu budaya yang harus selalu
kita kembangkan karena di zaman era globalisasi ini minat untuk bermain
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permainan tradisional sangat kurang karena anak-anak lebih menyukai permainan
elektronik.
Jenis permainan tradisional lampung yang dapat dimanfaatkan sebagai
konteks dalam pembelajaran adalah permainan dentuman lamban. Permainan ini
sangat terkenal dikalangan anak-anak diseluruh wilayah Indonesia dengan
penyebutan nama yang berbeda-beda pada setiap daerah. Permainan ini
merupakan alternatif menarik yang dapat digunakan sebagai starting point untuk
mengajarkan konsep bilangan bulat.
Mengenai permainan pada anak-anak, Fosnot & Marten Dolk menyatakan
bahwa children of all ages, across all culture, love to play games. Board games,
card games, and dice games provide rich contexts for mathematical ideas to the
surface for exploration. Anak-anak dari segala usia suka bermain game.
Permainan papan, permainan kartu, dan permainan dadu menyediakan konteks
yang kaya untuk belajar matematika. Games juga dapat dibuat untuk
mengeksplor ide-ide matematika tertentu ke permukaan. Permainan kartu juga
dapat digunakan sebagai konteks untuk mempromsikan matematika dalam
kehidupan sehari-hari. 23

23

Muslimin, dkk. “Desain Pembelajaran Pengurangan Bilangan Bulat Melalui Permainan
Tradisional Congklak Berbasis Pendidikan Matematika Realistic Indonesia Di Kelas IV Sekolah
Dasar”. Jurnal Matematika FMIPA UNNES, Volume 03 no.02 (Januari 2012), h.102.
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Gambar 2.1 Permainan Tradisional Lampung

Gambar diatas merupakan salah satu permainan tradisional yang ada
dilampung yaitu dentuman lamban. Dentuman Lamban adalah suatu permainan
tradisional yang ada di lampung, yang kata dasarnya berasal dari bahasa lampung
pesisir, artinya bermain, seperti suara ombak di laut. Jadi permainan ini
mempunyai makna sesuatu permainan ombak dengan dentuman suara benda.
Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan
yang berumur 7-16 tahun. Permainan ini sebenarnya sama saja dengan permainan
congklak atau congklak pada umum nya. Namun yang berbeda pada permainan
ini adalah cangkak atau biji diganti dengan kerikil atau kemiri dan tempatnya
yang masih menggunakan tanah yang digarisi. 24
Permainan tradisonal dentuman lamban membantu siswa memahami
konsep bilangan, ia belajar mengestimasi dan menyusun strategi agar bisa
24

Direktorat permuseuman, Permainan tradisional Indonesia, (Jakarta:Proyek Pembinaan
Permeseuman, 1998).
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mengisi sebanyak-banyaknya lubang besar miliknya. Siswa memperhitungkan
mana jalan yang paling menguntungkan baginya supaya mencapai kemenangan
baginya. Saat memilih lubang mana yang akan diambil, ia belajar mengambil
keputusan dan menanggung resiko atas keputusannya. Melalui dentuman lamban
siswa belajar tentang konsep pengoprasian bilangan bulat serta mengasah
kemampuan logikanya.
Pembelajaran matematika bilangan bulat yang dikaitkan oleh
permainan tradisional dapat dikatakan efektif jika hasil angket respon peserta
didik memiliki kreteria baik atau skor angket respon peserta didik tidak
kurang dari 60% dari presentase kelayakan. Hasil angket respon peserta didik
dapat kita ketahui dengan menghitung banyak jumlah skor hasil pengumpulan
data dibagi dengan jumlah skor kriterium lalu dikalikan dengan 100%. Setelah
perhitungan angket respon peserta didik didapat maka hasil perhitungan di
analisis secara deskriptif sesuai dengan table presentase dan kreteria
kelayakan produk. 25
6. Pemahaman Konsep Matematik
a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematik

25

Heriyanto. Op.Cit.h.3.
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Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang di
artikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Menurut
Purwanto pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta
didik mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang
diketahuinya. Memahami suatu objek secara mendalam, seseorang harus
mengetahui:
1) Objek itu sendiri
2) Relasinya dengan objek lain yang sejenis
3) Relasinya dengan objek lain yang tidak sejenis
4) Residual dengan objek lainnya yang sejenis
5) Relasi dengan objek dalam teori lainnya.
Pemahaman konsep matematik penting untuk belajar matematika
secara bermakna tentunya para guru mengharapkan pemahaman yang dicapai
peserta didik tidak terbatas pada pemahaman yang bersifat dapat
menghubungkan. Hal ini merupakan bagian yang paling penting dalam
pembelajaran matematika seperti yang dinyatakan zulkardi bahwa mata
pelajaran matematika menekankan pada konsep, artinya dalam mempelajari
matematika peserta didik harus memahami konsep matematik terlebih dahulu
agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengembangkan kemampuan
lain yang menjadi tujuan dari pembelajaran matematika. Pemahaman terhadap
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konsep-konsep matematika merupakan dasar.untuk belajar matematika
bermakna26.
Pemahaman konsep berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran
materi pembelajaran, dimana peserta didik tidak sekedar mengenal dan
mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep kedalam bentuk
yang lebih mengerti serta mampu mengaplikasikannnya. 27
Sulit bagi peserta didik untuk menuju ke proses pembelajaran yang
lebih tinggi jika belum memahami konsep. Kemampuan pemahaman konsep
matematik adalah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Guru
sebagai fasilitator dalam pembelajaran semestinya memiliki pandamgan
bahwa materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya
sebagai hafalan, namun lebih dari itu yaitu memahami konsep yang di
berikan. Peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu
sendiri bukan hanya sekedar dihafal. Pemahaman konsep matematik juga
merupakan salah satu tujuan dari setiap dari materi yang disampaikan oleh

26

Angga Murizal, Yarma, Yerizon, “ Pemahaman konsep matematis dan model pembelajaran
quantum teaching”. Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 01 No 1(Januari 2012), h 19-20.
27
Padma Mieke Putri , Mukhni, Irwan, “Pemahaman Konsep Matematika Pada Materi
Turunan Melalui Pembelajaran Teknik Probling”. Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 1 No. 1
(Pebruari 2012), h. 68.
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guru, sebab guru merupakan pembimbing peserta didik untuk mencapai
konsep yang diharapkan.
Hal ini sesuai dengan hudoyo yang menyatakan bahwa tujuan
mengajar adalah agar penegtahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta
didik.Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa peserta
didik kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu agar bahan yang disampaikan
dipahami sepenuhnyaoleh peserta didik 28.
Derajat pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan
prosedur atau fakta matematika dipahami secara menyeluruh jika hal-hal
tersebut membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi. Konsep
diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan
sekumpulan objek29.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman
konsep matematik adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan peserta
didik mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta agar dapat
menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut

28

Angga Murizal, Yarman, Yerizon, Op.Cit. h.79.
Nila kesumawati, “Pemahaman konsep matematik dalam pembelajaran matematika”,
semnas matematika dan pedidikan matematika, 2008, h. 230.
29
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di dunia nyata dan mampu menegmbangkan kemampuan lain yang menjadi
tujuan dari pembelajaran matematika.
b. Indikator Pemahaman Konsep Matematik
Mengetahui pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep
matematik menurut National Council Of Teacher Of Matematics (NCTM)
atau dewan nasional guru matematika dapat dilihat dapat dilihat dari
kemampuan siswa dalam:
1) Mengidentifikasi konsep secara verbal dan tulisan.
2) Mengidentifasi dan membuat contoh
3) Menggunakan model, diagram dan symbol-simbol mempresentasikan
suatu konsep
4) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya.
5) Mengenal berbagai makna dan interprestasi konsep
6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang
menentukansuatu konsep.
7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.30
Karakteristik seseorang telah memahami dalam belajar konsep, secara
umum adalah:
1) Mengenal definisi atau definisi-definisinya.
2) Mengenal beberapa contoh dan non contoh

30

Angga Murizal, Yarman, Yerizon, Op.Cit. h.20-21.
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3) Mengenal sejumlah sifat-sifat esensial
4) Dapat menggunakan konsep itu untuk mengidentifikasikan konsepkonsep lain
5) Mengenal hubungan konsep itu dengan konsep-konsep yang
berdekatan
6) Dapat mengenal kembali konsep itu dalam berbagai situasi
7) Dapat menggunakan konsep itu untuk menyelesaikan soal
8) Khususnya geometri: mengenal wujudnya, dapat meragakan dan
mengenal persamaannya31.

Indikator pemahamn konsep menurut kurikulum 2006 yaitu:
1) Menyatakan ulang sebuah konsep
2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai
dengan konsepnya)
3) Memberikan contoh dan non contoh dari konsep
4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika
5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.
6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih proseduratau operasi
tertentu
7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 32
B. Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang mendukung pembelajaran dengan menggunakan
multimedia pembelajaran yaitu:

31

Herry Agus Santoso, “Mahasiswa Field Independent Dan Field Defendant Dalam
Memahami Konsep Grup “, Semnas Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2008, h. 73.
32
Nilla Kesumawati, Op.Cit. h. 234.
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Vivit Febrian Danang Priandana dan I Gusti
Putu Asto B. Dalam jurnal Pendidikan Teknik Elektro FT Universitas Negeri
Semarang, (2015) yang berjudul ”Pengembangan Media Pembelajaran
Multimedia Interaktif Berbantuan Software Macromedia Flash Pada
Kompetensi Dasar Menerapkan Macam-Macam Gerbang Dasar Rangkaian
Logika Di Smk Negeri 2 Bojonegoro”. Menyatakan bahwa “Hasil penelitian
yang diperoleh adalah Untuk hasil respon siswa terhadap media pembelajaran
didapatkan hasil dari beberapa aspek, yaitu: (1) aspek kemenarikan media
pembelajaran mendapatkan respon yang baik oleh siswa dengan rating 81,9%,
(2) aspek kejelasan media pembelajaran juga mendapatkan respon yang baik
oleh siswa dengan rating 83,6% dan, (3) aspek kemanfaatan media
pembelajaran mendapatkan respon yang sangat baik oleh siswa dengan rating
87,2%. Sehingga total untuk respon siswa terhadap media pembelajaran
adalah 83,8% dengan kategori baik. Sedangkan hasil kelulusan siswa dengan
menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbantuan software
Macromedia Flash kelulusan siswa mencapai 93,3% dan untuk siswa yang
tidak lulus atau tidak tuntas hanya 6,7%33.

33

Vivit Febrian Danang Priandana, I Gusti Putu Asto B. “Pengembangan Media Pembelajaran
Multimedia Interaktif Berbantuan Software MacromediaFlashPada Kompetensi Dasar Menerapkan
Macam- Macam Gerbang Dasar Rangkaian Logika Di Smk Negeri 2 Bojonegoro”. Jurnal Pendidikan
teknik elektro, Volume 04.Nomor 01 (Januari 2015).
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Juprianto dan Erlina Idolla Ganis, dalam judul
”Pengenalan Adat Tradisional Indonesia Berbasis Multimedia Pada Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah (Mim) Ngadirejan ”. Menyatakan bahwa” Hasil
dari penelitian ini adalah Media interaktif ini lebih efektif dan efisien
dibanding. Media-media sebelumnya karena sangat membantu guru dan siswa
dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan proses pembelajaran lebih
cepat”34.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Saputra dan Bambang Eka Purnama,
dalam judul. ”Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Untuk Mata
Kuliah Organisasi Komputer”. Menyatakan bahwa, ”Media Pembelajaran
Interaktif untuk mempelajari Organisasi Komputer dapat membantu user
dalam pembelajaran yang mandiri. Selainitu, tampilan yang menarik dan
fasilitas suara yang ada membuat user lebih tertarik untuk belajar”35.
Dari ketiga penelitian yang relevan di atas dapat diambil hasil bahwa dari
ketiga penelitian mengalami hasil yang positif pada penelitian yang pertama
didapat bahwa hasil kelulusan siswa dengan menggunakan media pembelajaran
34

Juprianto dan Erlina Idolla Ganis,”Pengenalan Adat Tradisional Indonesia Berbasis
Multimedia Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah( Mim) Ngadirejan”. Journal Speed, Volume 3,
no 04, (Januari 2011).
35
Wawan Saputra, Bambang Eka Purnama, ”Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Interaktif Untuk Mata Kuliah Organisasi Komputer”. Journal Speed , Volume 04 No 2 (Januari
2012).
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mencapai 93,3% dan untuk siswa yang tidak lulus atau tidak tuntas hanya 6,7%,
dan penelitian yang kedua didapat hasil sangat membantu guru dan siswa dalam
kegiatan belajar-mengajar disekolah dan proses pembelajaran lebih cepat.
Sedangkan penelitian yang ketiga didapat hasil bahwa penelitian ini dapat
membantu user dalam pembelajaran yang mandiri.
Selain hasil yang didapat dari ketiga penelitian di atas, di dapat perbedaan
dari ketiga penelitian yang telah dilakukan adalah pada penelitian pertama
membahas tentang kompetensi dasar menerapkan macam-macam gerbang dasar
logika di SMK. Lalu pada penelitian yang kedua membahas tentang pengenalan
adat tradisional Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, dan penelitian yang ketiga
membahas mata kuliah organisasi computer.
Selain itu didapat pula persamaan antara ke tiga penelitian yaitu ketiga
penelitian ini menggunakan media penyampaian atau media pembelajaran yang
sama yaitu dengan menggunakan media interaktif multimedia.
C. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan
yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Dalam proses pembelajaran tentunya
dibutuhkan suatu alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran, agar lebih
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mudah diterima oleh peserta didik dan menarik. Alat Bantu pembelajaran itulah
yang banyak disebut sebagai media pembelajaran.
Media pembelajaran tersebut harus mampu menghadirkan beberapa bentuk
materi pembelajaran seperti; teks, gambar, animasi, suara, video, dan simulasi
kejadian nyata dalam satu bentuk atau satu wadah program, agar lebih mudah
digunakan dan membuat materi pembelajaran tersebut mudah dipahami. Media
pembelajaran berbasis multimedia (menggunakan banyak media), dapat
membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah,
menarik dan dapat membuat peserta didik merasakan kejadian nyata melalui
simulasi.
Media pembelajaran yang kembangkan dikaitkan dengan etnomatematika.
Etnomatematika berupa permainan tradisional lampung yaitu permainan
dentuman lamban yang akan di kaitkan pada materi Bilangan Bulat.
Tahap dalam mengembangkan media pembelajaran berupa multimedia
menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika yaitu peneliti
pertama kali mengenali potensi dan masalah yang di dapat, lalu di lanjutkan
dengan pengumpulan data yang mendukung untuk dijadikan sebagai data awal,
lalu dilanjutkan dengan mendesain produk, lalu dilanjutkan lagi dengan validasi
desain dengan beberapa ahli yaitu media dan materi, untuk mengetahui
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keakuratan isi media pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan perbaikan mendesain
produk yang telah di validasi dan setelah itu produk di uji cobakan di lapangan.

Dalam
upaya
mewujudkan
fungsi
Pendidikan nasional, perlu dikembangkan
suasana pembelajaran yang mendukung bagi
berkembangnya potensi Peserta didik.

Pembelajaran matematika
kelas VII SMP/MTs

Pengembangan multimedia menggunakan
Kvisoft Flipbook maker dalam pembelajaran
matematika
1. Mudah dipahami
2. Menarik
3. Mengandung Nilai Budaya

Pembelajaran Matematika dengan
multimedia menggunakan Kvisoft flipbook
Maker dengan pendekatan Etnomatematika
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Pembelajaran Matematika Menarik

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Dari gambar di atas dijelaskan dalam pembelajaran matematika seorang
pengajar didalam kelas menggunakan media berupa multimedia menggunakan
Kvisoft Flipbook Maker dengan pendekatan etnomatematika. Multimedia
pembelajaran menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika
yang akan di rancang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta minat
peserta didik dalam pembelajaran terutama pada mata pelajaran matematika.
Peserta didik diharapkan dalam pembelajaran menggunakan multimedia
pembelajaran menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika
yang tidak monoton akan lebih menarik dan pembelajaran matematika di
SMP/MTs khususnya mata materi bilangan bulat akan lebih mudah dipahami,
dalam pembelajaran matematika ini akan mengandung nilai-nilai keBudayaan
yang akan menambah wawasan tentang budaya lokal yang dimiliki.
D.

Spesifikasi Produk
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Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah produk berupa
Multimedia pembelajaran menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis
etnomatematika dengan sepesifikasi sebagai berikut:
1. Produk yang dikembangkan berupa multimedia dengan menggunakan Kvisoft
Flipbook Maker yang isinya mengkaji tentang bilangan bulat yang
mengandung nilai budaya yang di kemas dalam bentuk soft file.
2. Media pembelajaran ini memuat nilai-nilai kebudayaan dalam materi
Bilangan Bulat.
3. Produk yang dikembangkan adalah Multimedia pembelajaran menggunakan
Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika untuk peserta didik
SMP/MTs kelas VII. Pada materi Bilangan Bulat, produk ini disimpan dalam
bentuk file.
BAB III
METODE PENGEMBANGAN

A. Setting Pengembangan
Penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya

(Research and

Development). Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji ke efektifan produk tersebut. Tujuan metode
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penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dalam menguji
keefektifan dan kebermanfaatan produk terhadap produk yang dikembangkan. 36 Pada
penelitian ini dikembangkan media pembelajaran yang bersifat multimedia. Subjek uji coba
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP/MTs. Pengembangan dilaksanakan
pada mata pelajaran Matematika dengan pokok bahasan “Bilangan Bulat”. Penelitian ini
dilakukan dan dilaksanakan di MTs Mangku Negara Bandar Lampung.

B. Model Pengembangan
Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang bersifat deskriptif dengan
menguraikan langkah-langkah untuk membuat produk. Menurut Borg dan Gall (1989)
penelitian

36

dan

pengembangan

pendidikan

(educational

research

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet: 21, (Bandung: Alpabeta, 2014), h. 297.

and
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development) merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan
menfaliditasi produk-produk. Metode Research and Development (R&D) ini merupakan satu
kesatuan yang saling berkaitan dan saling berkesinambungan antara tahap satu dengan tahap
lainnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: angket guru dan lembar
validasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pengujian trianggulasi. 37
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian dan
pengembangan ini menggunakan metode Research and Development (R &D), dengan
memanfaatkan media komputer sebagai media pembelajaran, yang bertujuan untuk
menghasilkan sebuah media pembelajaran yang berbentuk media interaktif, dimana di
dalamnya berisikan tutorial pembelajaran dan soal-soal evaluasi. 38
Pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran yang bersifat multimedia. Subjek
uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII. Pengembangan dilaksanakan
pada mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan “Bilangan Bulat” semester ganjil
tahun ajaran 2016/2017 MTs Mangku Negara Bandar Lampung peserta didik kelas VII.

37

Sarwanto, E.T. Sulistyo, B.A. Prayitno, H. Pratama,” Integrasi Budaya Jawa Pada
Pengambangan Bahan Ajar Bumi dan Alam Semesta”. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia,Vol 10
(Januari 2014), h.17.
38
Bayu Rahman Hakim.”Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Animasi Flash Pada
Standar Kompetensi Memasang Instalasi Penerangan Listrik Bangunan Sederhana Di SMK Walisongo
2 Gempol”. Jurnal Teknik Elektro.Vol.3 No.1(2014), h.16-17.

C. Prosedur Pengambangan
Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian pengembangan
media instruksional oleh Borg&Gall. Produk yang dihasilkan berupa CD pembelajaran
Matematika terpadu berorientasi multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker
pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran sains yang berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran
dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar.
Penelitian ini mengacu pada Model Borg and Gall, model ini meliputi: 1) Potensi dan
masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi desain, 5) Perbaikan desain, 6)
Uji coba produk, 7) Revisi produk, 8) Uji pelaksanaan lapangan, 9) Penyempurnaan produk
akhir, 10) Dimensi dan implementasi, dari model Model Borg and Gall ini kemudian yang
dikembangkan. Prosedur pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar 3.1

Potensi dan
Masalah

Ujicoba
pemakaian

Revisi produk

Pengumpulan
data

Revisi produk

Produksi masal

Desain
produk

Ujicoba
produk

Validasi desain

Revisi desain

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk dari Borg&Gall 39.
Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan penelitian
pengembangan Pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan produk
tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, uji desain, dan uji coba produk
di lapangan untuk menguji keefektifan dan kebermanfaatan suatu produk.
Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tujuh langkah pengembangan yaitu
hanya sampai tahap revisi produk dan hasil akhir berupa analisis data pelaporan. untuk
menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga Pendidikan. Produk
akhir dari penelitian pengembangan ini adalah soft file pembelajaran materi bilangan bulat
berbasis etnomatematika.

1. Potensi dan Masalah
Sebelum melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran ini adalah analisis
kebutuhan. Analisis kebutuhan berupa observasi awal dalam kegiatan pembelajaran yang
dilakukan pada saat pra peneliti melaksanakan di MTs Mangku Negara Bandar Lampung
yang dilaksanakan pada 19 September 2016 di MTs Mangku Negara Bandar Lampung.
Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran Matematika sedang berlangsung. Pada
obervasi kali ini, akan di lakukan wawancara dan pemberian angket kepada guru bidang
studi Matematika. Dimana isi dari wawancara tersebut diantaranya:

a. Proses pembelajaran matematika dikelas
39

Sugiono, OP.Cit. h. 298.

b. Sumber media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran
c. Ketersediaan media pembelajaran matematika yang mendukung KBM
d. Ada tidaknya bahan pembelajaran yang tersedia di sekolah yang dirancang
dalam bentuk multimedia.
e. Apakah guru mata pelajaran Matematika sudah mampu membuat media
pembelajaran

dalam

bentuk

multimedia

yang

dikaitkan

dengan

etnomatematika.
f. Apakah guru mata pelajaran mampu membuat media yang cocok untuk
digunakan dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran bilangan
bulat dengan berbasiskan etnomatematika.
2. Mengumpulkan Informasi
Pada tahap ini peneliti mencari bahan penunjang untuk proses pengembangan produk
yang akan dikembangkan. Misalnya dengan menggumpulkan buku refrensi tentang materi
yang akan disampaikan seperti materi bilangan bulat, dan mengumpulkan buku yang
berkaitan dengan bilangan bulat. Tidak hanya buku tetapi peneliti mengumpulkan informasi
dengan mengumpulkan beberapa jurnal tentang etnomatematika dalam pembuatan produk.

3. Desain Produk
Penelitian ini akan dilakukan pengembangan media pembelajaran berupa interaktif
multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika. Pada tahap ini

peneliti mempelajari cara penggunaan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dan aplikasi
penunjang lainnya.

4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk melalui apakah rancangan produk
secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatkan secara rasional karena validasi di sini
masih bersifat penilaian bersifat penilaian bersifat pemikiran rasional, belum fakta
lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar tenaga
ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut.
5. Revisi Desain
Instrumen penilaian yang sudah divalidasi oleh ahli validator maka multimedia
pembelajaran tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar berbasis etnomatematika ini
dinilai oleh validator yang akan menghasilkan kritik dan saran. Kritik dan saran yang akan
dijadikan pedoman untuk melakukan revisi I. Sebelum multimedia pembelajaran
menggunakan Kvisoft FlipBook Maker ini di uji cobakan kepada peserta didik maka
terlebih dahulu produk multimedia pembelajaran ini dinilai oleh para ahli dan guru
matematika, kritik dan saran yang nantinya akan dijadikan sebagai reveresi untuk
melakukan revisi ke -II.

6. Uji Coba Produk
Setelah produk yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya diuji cobakan dalam
kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apakah
multimedia pembelajaran menggunakan Kvisoft Flipbook Maker bilangan bulat berbasis
etnomatematika yang dikembangkan menarik dan praktis sebagai media pembelajaran ajar
atau tidak. Hasil dari revisi II berdasarkan perbaikan desain oleh ahli materi, ahli media dan
guru matematika. Hasil dari uji ini kemudian dijadikan revisi III.
7. Revisi Produk
Tahapan revisi ini mengacu pada pendapat peserta didik terhadap media pembelajaran
yang di uji cobakan. Pendapat peserta didik tersebut dilihat dari angket respon peserta didik,
untuk mengetahui apakah media pembelajaran interaktif multimedia menggunakan Kvisoft
flipbook Maker dinyatakan layak dan siap dipakai sebagai sarana pembelajaran baik bagi
peserta didik maupun pendidik.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan karena peneliti terlibat
langsung dengan kegiatan yang sedang diteliti. Hasil observasi yang diperoleh peneliti
berupa data hasil uji coba produk multimedia pembelajaran menggunakan Kvisoft

Flipbook Maker tentang bilangan bulat berbasis etnomatematika yang berbasis
etnomatematika.
2. Dokumentasi
Pada saat uji coba produk

multimedia pembelajaran menggunakan Kvisoft

Flipbook Maker berbasis etnomatematika peneliti mengumpulkan data-data berupa
foto-foto tentang keadaan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.

3. Wawancara
Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui masukan tentang produk media
pembelajaran menurut para ahli materi, ahli media dan masukan peserta didik terhadap
media pembelajaran interaktif multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker
berbasis etnomatematika

E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang di gunakan dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran
menggunakan Kvisoft Flipbook Maker yang berisi materi matematika adalah sebagai berikut:
1. Instrumen Angket Respon Peserta Didik

Angket digunakan untuk mengetahui respon seseorang terkait sebuah
permasalahan. “Kuisioner juga dikenal sebagai angket. Pada dasarnya angket merupakan
sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan di ukur (responden)”. 40
Angket diberikan kepada peserta didik setelah dilakukan uji coba produk yang
telah di buat. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memberikan masukan kepada
peneliti tentang pendapat peserta didik terhadap media pembelajaran menggunakan
Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika yang telah mereka gunakan saat
ujicoba.

2. Instrumen Validasi Produk
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui apakah media pembelajaran dan
instrumen yang dirancang telah sesuai dengan kaidah kebahasaan dan kisi-kisi instrumen.
Instrumen validasi bertujuan untuk memperoleh penilaian dari validator mengenai media
dengan materi yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Skala penelitian untuk lembar
validasi menggunakan skala likert 1 sampai 5.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Proses Analisis Data Deskriptif Kualitatif
40

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.42.

Data dekriptif kualitatif dan penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian
ahli dan masukan prakstisi. Analisis data-data ini dilakukan sebagai berikut:41

a. Menghimpun Data
Langkah awal proses analisis data dalam penelitian ini adalah
menghimpun

data.

Proses

menghimpun

data

dimaksudkan

untuk

memisahkan antara data yang penting dengan data yang tidak penting atau
tidak bermanfaat. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar
diperlukan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif
multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika.
b. Menampilkan Data
Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data dengan baik dan
benar. Peneliti menampilkan segala data hasil penilaian dan masukan ahli
dan hasil wawancara praktisi secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca memahami alur berpikir dan mengetahui segla
tindakan yang terjadi selama proses penelitian berlangsung beserta segala
tindak lanjutnya.
c. Reduksi Data
41

Pardjono, et. al. Panduan Penelitian Tindak Kelas. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Yogyakarta, 2007), h.63-69.

Kegiatan

dalam

reduksi

data

yaitu

kegiatan

memfokuskan,

menyederhanakan, dan mentransfer data kasar ke catatan lapangan.
d. Verifikasi dan interpretasi data
Kegiatan verifikasi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kegiatan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data hasil wawancara yang
telah diperoleh. Berdasrkan data hasil penilaian dan masukan para ahli, dan
hasil wawancara praktisi, peneliti menarik suatu kesimpulan secara umum,
sehingga nampak jelas makna data yang diperoleh. Selanjutnya data ini
digunakan sebagai tambahan pedoman revisi media pembelajaran.
2. Proses Analisis Data Kuantitatif
Dalam kualitas media pembelajaran matematika yang diperoleh dari
pengisian lembar penilaian oleh para ahli dan peserta didik dengan
menggunakan skala pengukuran likert yang dimuat dalam bentuk table
kelayakan produk dan uraian saran. Kemudian data dijadikan landasan untuk
melakukan revisi setiap komponen dari media pembelajaran matematika yang
telah disusun.
Lembar penilaian yang sudah di isi oleh para ahli dan peserta didik
selanjutnya di analisis untuk mengetahui kualitas media pembelajaran yang di

buat peneliti. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data instrumen
validasi ahli media, materi dan peserta didik:
a) Langkah pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria dengan
ketentuan sebagai berikut: 42
Sangat Baik (SB) diberi skor 5, Baik (B) skor 4, Cukup (C) skor 3, Kurang (K)
skor 2 dan Sangat Kurang (SK) skor 1. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 3.1 di bawah ini.
Tabel 3.1
Pedoman skor penilaian ahli media, materi, dan peserta didik
Kriteria
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)
Sangat Kurang (SK)

Skor
5
4
3
2
1

b) Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan
rumus sebagi berikut:43

Keterangan:

42
43

Sugiyono, Op.Cit. h.94.
Ibid.

P = persentase kelayakan.
c) Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan
aspek dengan melihat tabel 3.2 dibawah ini.44
Tabel 3.2
Range persentase dan kriteria kualiatif program

Skor Persentase
(%)
0
20

44

Ibid, h.95.

Interpretasi
Sangat Kurang

20

40

Kurang

40

60

Cukup Baik

60

80

Baik

80

100

Sangat Baik

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Hasil Pengembangan Produk
Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan
model penelitian Borg & Gall yang telah dimodifikasi, yaitu potensi dan masalah,
mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji
coba produk, dan uji coba lapangan. Berikut ini hasil pengembangan media
pembelajaran matematika interaktif multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook
Maker berbasis etnomatematika.
a. Potensi dan Masalah
Identifikasi masalah pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan
analisis kebutuhan di VII SMP/MTs Mangku Negara yaitu wawancara kepada
guru matematika kelas VII, kuesioner peserta didik, dan observasi kelas. Dari
hasil wawancara, kuesioner, dan observasi yang telah dilakukan peneliti,
diperoleh masalah yang mendasar yang terjadi pada peserta didik kelas VII,

yaitu: tidak adanya media pembelajaran matematika yang menggunakan
interaktif multimedia terlebih pada materi bilangan bulat. Masalah-masalah

yang ada memberikan ide kepada peneliti untuk mengembangkan media
pembelajaran interaktif multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker
berbasis etnomatematika.
b. Mengumpulkan Informasi
Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan informasi berupa teori
pendukung untuk bahan yang akan di buat. Sumber-sumber yang digunakan
peneliti adalah jurnal, silabus pembelajaran matematika SMP/MTs, buku
sumber pelajaran matematika SMP/MTs, serta sumber-sumber lain yang
relevan dengan penelitian.
c. Desain Produk
Tahap ini merupakan tahap dimana seluruh media pembelajaran
menggunakan Kvisoft Flipbook Maker

dibuat. Pengembangan media

pembelajaran ini diawali dari pembuatan file PDF yang berisikan materi
bilangan bulat yang dikaitkan dengan etnomatematika, kemudian dari PDF di
import ke aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dan di dapat hasil berupa Flash.
Selain pembuatan file PDF peneliti membuat video yang bertujuan untuk
mengenalkan kepada peserta didik bilangan bulat yang dikaitkan dengan
permainan tradisional yaitu permainan dentuman lamban, selain itu media
video akan digabungkan dengan file PDF pada aplikasi Kvisoft Flipbook
Maker. Berikut ini adalah tampilan awal yang akan muncul ketika pengguna
membuka media pembelajaran yang telah dibuat.

Gambar 4.1 Tampilan Awal Media Pembelajaran

Tampilan awal media pembelajaran di atas menunjukan halaman depan
untuk media pembelajaran untuk materi bilangan bulat. Pada tampilan awal
media berisikan gambar dan video untuk pengenalan permainan tradisional
dentuman lamban yang akan dikaitkan dengan materi bilangan bulat. Untuk
melihat halaman selanjutnya klik pada ujung e-book atau menekan tanda
panah ke kanan, maka akan tampil halaman selanjutnya yaitu berupa video
permainan dentuman lamban dan tujuan pembelajaran. Tampilan tujuan
pembelajaran bertujuan agar peserta didik mengerti tujuan pembelajaran
bilangan bulat selama pembelajaran berlangsung.

Gambar 4.2 Tampilan Tujuan Pembelajaran

Tampilan ini menampilkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan
pada halaman selanjutnya berisikan tentang video permainan tradisional
lampung yaitu permainan dentuman lamban yang akan dikaitkan selama
proses pembelajaran materi bilangan bulat dan pengorasiannnya. Video
permainan ini berisikan sejarah, aturan main, dan makna dari permainan iru
sendiri. Untuk memulai pembelajaran klik pada ujung e-book atau menekan
tanda panah ke kanan, maka akan tampil halaman selanjutnya yang
berisikan materi bilangan bulat dan pengoprasiannya yang dikaitkan dengan
etnomatematika.

Gambar 4.3 Tampilan Materi

Tampilan ini menampilkan materi yang sudah dikaitkan dengan
permainan tradisional lampung yaitu dentuman lamban dan pada tampilan
materi selanjutnya diberikan beberapa video untuk membantu siswa lebih
memahami kaitan dentuman lamban dengan pengoprasian bilangan bulat.
PaUntuk melanjutkan ke materi selanjutnya, pengguna cukup klik ujung ebook sebelah kanan atau menekan tanda panah ke kanan sampai seterusnya
dan jika ingin kembali ke halaman sebelumnya hanya cukup klik ujung ebook sebelah kiri atau menekan panah ke kiri. Selain berisikan tentang
materi terdapat pula contoh soal dan penyelesaiannya yang akan membantu
siswa dalam memahami materi.

Gambar 4.4 Tampilan Contoh Soal Dan Penyelesaiannya

Tampilan ini menampilkan contoh soal berupa kolom soal dan untuk
menarik minat belajar peserta didik agar ingin terus mencoba memperoleh
hasil yang tepat dari setiap soal yang telah mereka kerjakan, peneliti
menyediakan tampilan jawaban untuk peserta didik agar peserta didik dapat
mengetahui dimana letak kesalahan yang dialami peserta didik ketika
mengalami kesalahan penghitungan dalam mengerjakan contoh soal. Untuk
melihat pemahaman peserta didik terhadap materi bilangan bulat yang sudah
dikaitkan dengan permainan tradisional dentuman lamban maka peneliti
memberikan soal-soal uji kompetensi.

Gambar 4.5 Tampilan Uji Kompetensi

Tampilan ini menampilkan beberapa soal uji kompetensi berupa soal
cerita yang sudah dikatkan dengan etnomatematika. Tujuan soal uji
kompetensi ini adalah untuk melihat pemahaman konsep peserta didik
terhadap bilangan bulat yang sudah dikatikan dengan etnomatematika.

2. Pembuatan Desain Awal Produk
Pembuatan desain awal media pembelajaran disesuaikan dengan materi yang
telah dirancang oleh peneliti dan dibantu oleh pembimbing yang memberi arahan
serta masukan. Berikut ini adalah tahapan secara umum dalam pembuatan
pembelajaran matematika pada materi bilangan bulat berbasis etnomatematika
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker:

a. Menyiapkan gambar, video, animasi, contoh-contoh soal, soal-soal, dan lainlain yang akan dimasukkan kedalam media pembelajaran yang akan dibuat.
b. Pembuatan file PDF yang telah dirancang sebelumnya. Berikut ini akan
dijelaskan gambaran umum dalam pembuatan media pembelajaran:
1) Buka aplikasi Kvisoft Flipbook Maker, disini peneliti menggunakan
Kvisoft Flipbook Maker pro 3.6.10 dalam mengembangkan media
pembelajaran berupa soft file.

Gambar 4.6 Tampilan Awal Kvisoft Flipbook Maker

2) Setelah terbuka, klik Import untuk memasukan file PDF yang berisikan
tentang materi bilangan bulat berbasis etnomatematika yang telah
disiapkan sebelumnya.

Gambar 4.7 Tampilan File PDF Yang Telah Di Import

3) Setelah PDF telah di import maka selanjutnya kita klik page edit untuk
menambahkan video, animasi gerak, suara, dan lain-lain.

Gambar 4.8 Tampilan Page Edit

4) Setelah dipilih, maka selanjutnya kita klik Design untuk menambahkan
background yang kita inginkan.

Gambar 4.9 Tampilan Design.

5) Setelah background terganti sesuai yang kita inginkan, klik Publish untuk
menyimpan media pembelajaran yang telah kita buat.

Gambar 4.10 Tampilan Publish

6) Setelah Media pembelajaran selesai disimpan maka media pembelajaran
dapat dibuka dan digunakan sebagai media pembelajaran didalam kelas.
3. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Para Ahli
Validasi desain dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau
tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai media pembelajaran yang
telah dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta penilaian dari 2 orang ahli media yaitu
Bapak Komarudin, M.Pd dan Bapak Bambang Sulistiantoro, S.Kom selain 2 ahli
media terdapat juga 3 orang ahli materi yaitu Bapak Iip Sugiharta, M.Si, Bapak
Yusuf S.Pd dan Ibu Siska Andriani, S.Si., M.Pd. Berikut deskripsi hasil validasi
oleh ahli materi dan ahli media.
a. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah aspek kualitas isi, kebahasaan,
keterlaksanaan, dan penggunaan.
Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan
persentase 64%, pada aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil
dengan persentase 73%, pada aspek keterlaksanaan penilaian validator
diperoleh hasil dengan persentase 55%, dan untuk aspek penggunaan
penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 70%.
Meskipun telah memasuki kriteria baik untuk media pembelajaran yang
telah di validasi, masih perlu adanya revisi pada media pembelajaran yang
telah divalidasikan. Setelah dilakukannya revisi media pembelajaran, validasi

tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas media
pembelajaran yang telah direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap
seperti validasi tahap pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasil
sebagai berikut.
Penilaian validator setelah dilakukannya revisi pada aspek kualitas isi
diperoleh hasil dengan persentase 84%, pada aspek kebahasaan penilaian
validator diperoleh hasil dengan persentase 90%, pada aspek keterlaksanaan
penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 85% dan untuk aspek
penggunaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80%.
Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum revisi
adalah 66% dan setelah diadakannya revisi dan dilakukan validasi tahap
kedua persentase total dari semua aspek media pembelajaran naik menjadi
87%. Total persentase perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 3.2
dan diperoleh kesimpulan media pembelajaran

ini menurut ahli materi

termasuk dalam kriteria sangat baik digunakan dalam pembelajaran
matematika. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran.
Berdasarkan penilaian validasi terdapat perubahan perentase dari setiap
aspek setelah dilakukan revisi seperti yang digambarkan pada diagram di
bawah ini:

Gambar 4.11 Diagram Perbandingan Persentase Ahli Materi

Diagram di atas menunjukan perbandingan setiap aspek antara sebelum
revisi dan setelah revisi, di dapat bahwa setiap aspek mengalami kenaikan
persentase. Pada aspek kualitas isi mengalami kenaikan 10% setelah diadakan
nya revisi, aspek kebahasaan mengalami kenaikan persentase 17% stelah
diadakanya revisi, aspek keterlaksanaan mengalami kenaikan persentase 30%
sedangkan

aspek penggunaan mengalami kenaikan sebesar 10% setalh

diadakannya revisi.
b. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media
Aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek kualitas isi, kebahasaan,
keterlaksanaan, dan kemudahan penggunaan.
Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan
persentase 50%, pada aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil

dengan persentase 50%, pada aspek keterlaksanaan penilaian validator
diperoleh hasil dengan persentase 50%, dan untuk aspek kemudahan
penggunaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 65%.
Sama seperti halnya validasi materi, meskipun validasi media telah
memasuki kriteria cukup baik untuk media pembelajaran yang telah di
validasi, masih perlu adanya revisi pada media pembelajaran yang telah
divalidasikan. Setelah dilakukannya revisi media pembelajaran, validasi tahap
kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas media pembelajaran yang
telah direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap seperti validasi tahap
pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasil sebagai berikut.
Penilaian validator setelah dilakukannya revisi pada aspek kualitas isi
diperoleh hasil dengan persentase 80%, pada aspek kebahasaan penilaian
validator diperoleh hasil dengan persentase 80%, pada aspek keterlaksanaan
penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 90% dan untuk aspek
kemudahan penggunaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase
100%.
Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum di revisi
adalah 54% dan setelah dilakukannya revisi persentase total dari semua aspek
media pembelajaran yang dinilai menjadi 90%. Total persentase perolehan
skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 3.2 dan diperoleh kesimpulan bahwa
media pembelajaran ini menurut para ahli media dan pemrograman termasuk

dalam kriteia sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran matematika.
Hasil perhitungan lengkapnya disajikan pada lampiran.
Berdasarkan penilaian oleh ahlimedia terdapat perubahan perentase dari
setiap aspek setelah dilakukan revisi seperti yang digambarkan pada diagram
di bawah ini:

Gambar 4.12 Diagram Perbandingan Persentase Ahli Media

Diagram di atas terlihat bahwa setelah dilakukan revisi setiap aspek
memiliki kenaikan persentase. Aspek kualitas isi mengalami kenaikan persentase
sebesar 30%, aspek kebahasaan mengalami kenaikan persentase 30%, aspek
keterlaksaan mengalami kenaikan sebesar 40% dan pada aspek penggunaan
mengalami kenaikan 35%, sehingga media pembelajaran dinyatakan sangat
efektif untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya.
4. Revisi Produk

Hasil validasi oleh para ahli terdapat beberapa saran mengenai media
pembelajaran yang dibuat peneliti, antara lain adalah terdapat beberapa teks yang
terlalu padat dan penjelasan-penjelasan materi kurang ringkas dan jelas.
Komentar dan saran tersebut dijadikan acuan untuk merevisi media pembelajaran
yang telah dibuat peneliti. Berikut adalah revisi produk berdasarkan saran ahli
materi dan ahli media:
a. Ahli Materi I
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli materi I yaitu Bapak Iip Sugiharta, M.Si diperoleh hasil agar
dilakukan revisi pada penjelasan-penjelasan pada materi agar bahasa yang
digunakan lebih ringan.
b. Ahli Materi II
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli materi II yaitu Ibu Siska Andriani, M.Pd di peroleh hasil agar
dapat dilakukan revisi pada penulisan huruf perkalian pada uji perkalian
sebaiknya menggunakan equation.

Gambar 4.13 Tampilan Materi Perkalian Sebelum Revisi

Gambar 4.14 Tampilan Materi Perkalian Setelah Revisi

Pada materi perkalian sebelumnya belum menggunakan equation setelah
dilakukan revisi maka penggunaan huruf perkalian diganti ke equation.
c. Ahli Materi III

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli materi III yaitu Bpk Yusuf, M.Pd di peroleh hasil agar dapat
dilakukan revisi pada ukuran huruf agar terlihat lebih jelas dan pembahasan
lebih ringkas.

Gambar 4.15 Tampilan Materi Sebelum Revisi

Gambar 4.16 Tampilan Materi Setelah Revisi

Pada materi sebelum di revisi masih menggunakan ukuran huruf 16pt
setelah dilakukan revisi maka peneliti mengganti ukuran huruf menjadi 24pt.
d. Ahli Media I
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli media I yaitu Bapak Komarudin, M.Pd di peroleh hasil agar
dilakukan perbaikan untuk dimasukan usur budaya lokal pada design media,
beri jarak, ganti animasi yang sesuai, tambahkan latihan soal pada akhir
pembahasan berikan data diri pada awal tampilan media.

Gambar 4.17 Tampilan Design Sebelum Revisi

Pada tampilan design sebelum revisi tampilan desain media belum
diberi unsur budaya lokal baik pada materi maupun pada desain media. Lalu
jarak yang masih menonjol pada teks dan margin yang belum sesuai. Lalu
animasi yang digunakan belum sesuai dengan budaya lokal dan belum adanya
latihan soal pada akhir pembahasan. Setelah mendapatkan masukan oleh ahli
media I maka peneliti memperbaiki tampilan media sesuai dengan masukan
oleh ahli media I.

Gambar 4.18 Tampilan Design Sesudah Revisi

Pada tampilan media setelah revisi peneliti menambahkan tampilan
budaya lokal pada bagian bawah. Selain tampilan bawah di beri unsur
budaya lokal peneliti mengganti animasi-animasi yang lebih tepat pada
lembar sebelumnya dan menambahkan latihan soal pada bagian akhir.
e. Ahli Media II
Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti
kepada ahli media II yaitu Bapak Bambang Sulistiantoro, S.Kom di peroleh
hasil agar dilakukan perbaikan pada tampilan background agar lebih
menarik.

Gambar 4.19 Tampilan Background Sebelum Revisi

Gambar 4.20 Tampilan Background Sesudah Revisi

Pada tampilan background sebelum revisi masih menggunakan
background polos maka setelah revisi peneliti merubah background menjadi
lebih menarik. Selain itu peneliti menambahkan nama peneliti pada bagian
bawah tampilan awal.
5. Deskripsi dan Analisis Ujicoba Pemakaian Oleh Peserta Didik
Ujicoba pemakaian produk dilakukan pada peserta didik kelas VII MTS.
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan.
Pada tahap ini peneliti membagikan angket kepada 27 peserta didik, hal ini
bertujuan untuk mengetahui efektifitas media pembelajaran di mata peserta didik.
Penilaian media pembelajaran oleh peserta didik dilakukan dengan cara
meminta peserta didik untuk mengisi angket yang telah diberikan oleh peneliti.
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas produk yang dikembangkan.
Hasil ujicoba media pembelajaran pada pesreta didik dilakukan dengan
empat aspek penlaian, yaitu aspek kualias isi, keterlaksanaan, kebahasaan, dan
penggunaan. Aspek kualitas isi diperoleh hasil persentase 89% dengan kriteria
sangat baik, aspek kebahasaan diperoleh hasil persentase 89% dengan kriteria
sangat baik, aspek penggunaan diperoleh hasil persentase 90% dengan kriteria
sangat baik, dan aspek keterlaksanaan diperoleh hasil persentase 84% dengan
kriteria sangat baik. Persentase keseluruhan media pembelajaran yang telah
dikembangkan diperoleh hasil 92%.

Hasil persentase keseluruhan media pembelajaran menunjukkan kualitas
media pembelajaran yang telah dikembangkan. Perolehan skor tersebut
dikonversikan sesuai Tabel 3.2 dan diperoleh kesimpulan bahwa media
pembelajaran yang telah dikembangkan peneliti menurut respon peserta didik
termasuk dalam

kriteria sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran

matematika seperti yang digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 4.21 Tampilan Ketertarikan Peserta Didik

B. Pembahasan
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika
pada materi bilangan bulat berbasis etnomatematika menggunakan aplikasi Kvisoft
Flipbook Maker. penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu analisis produk
yang akan dikembangkan, mengembangkan produk awal, validasi ahli, revisi produk,
dan ujicoba.

1. Penlitian Pendahuluan
Proses

pengembangan

media

pembelajaran

interaktif

multimedia

menggunakan Kvisoft Flipbook Maker di awali dengan tahap studi pendahuluan
dan pengumpulan informasi untuk menentukan potensi dan masalah yang ada
yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang dilakukan
wawancara kepada guru matematika kelas VII MTs didapat bahwa pendidik
belum pernah menggunakan media pembelajaran multimedia sebelumnya dan di
dapat data bahwa hasil nilai ujian peserta didik masih berada di bawah 50% dari
standar kelulusan, selain wawancara peneliti melakukan pemberian kuisioner
kepada peserta didik yang berisikan suasana pembelajaran matematika dikelas
dan peserta didik menginginkan media pembelajaran yang menarik agar proses
pembelajaran matematika dikelas menjadi tidak monoton, selain itu dari kuisioner
peserta didik tertarik jika media pembelajaran yang diinginkan dikaitkan dengan
etnomatematika atau budaya lokal.
Hasil kuesioner terkait pembelajaran matematika apakah menarik atau tidak.
Melalui pertanyaan “ menurut kalian apakah pelajaran matematika itu menarik?”
dengan jawaban “tidak menarik”, “biasa saja”, “cukup menarik”, “menarik
sekali”. Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 66,67% atau setara dengan 20
peserta didik mengatakan tidak menarik dalam pembelajaran matematika, 10%
atau setara dengan 3 peserta didik mengatakan cukup menarik, 16,67% atau setara
dengan 5 peserta didik mengatakan biasa-biasa saja dalam pembelajaran

matematika, dan 6,67% atau setara dengan 2 peserta didik merasa menarik sekali
dalam pembelajaran matematika.
Selanjutnya hasil kuesioner terkait penyebab pembelajaran tidak menarik
dalam pelajaran matematika. Melalui pertanyaan “ menurut kalian apakah yang
menjadi penyebab pembelajaran matematika tidak menarik ?” dengan jawaban
“rumusnya panjang”, “tidak ada media yang menarik”, dan “gurunya galak”.
Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh 26,67% atau setara dengan 8 peserta
didik mengatakan rumusnya panjang, 16,67% atau setara dengan 5 peserta didik
mengatakan gurunya galak, dan sisanya 56,67% atau setara dengan 17 peserta
didik mengatakan tidak ada media yang menarik.
Dalam pembelajaran matematika 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 selain itu matematika juga merupkan mata pelajaran yang
membosankan. Banyak faktor yang mempengaruhi peserta didik beranggapan
bahwa matematika sulit dipahami.
Selanjutnya berdasarkan hasil kuesioner terkait

media pembelajaran

pendukung yang diinginkan peserta didik dalam mempelajari pelajaran
matematika. Berdasarkan hasil yang didapat 23,33% atau setara dengan 7 peserta
didik menginginkan media pembelajaran berupa gambar, 26,67% atau setara
dengan 8 peserta didik menginginkan alam, dan 50% atau setara dengan 15

peserta didik menginginkan media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran
matematika.
Berdasarkan hasil kuesioner terkait media pembelajaran pendukung yang
diinginkan peserta didik dikaitkan dengan permainan tradisional lampung dalam
mempelajari pelajaran matematika. Berdasarkan hasil yang didapat 10% atau
setara dengan 3 siswa peserta didik tidak tertarik jika media yang diinginkan
dikaitkan dengan budaya, 16,67% atau setara dengan 5 peserta didik biasa-biasa
saja jika media yang diinginkan dikaitkan dengan budaya, dan 26,67% atau
setara dengan 8 peserta didik mengatakan cukup menarik jika media yang
diinginkan dikaitkan dengan budaya, 46,67% atau setara 14 peserta didik sangat
tertarik jika media yang diinginkan dikaitkan dengan budaya dalam pembelajaran
matematika.
Media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan
merupakan daya dukung untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik.
Semakin besar minat peserta didik untuk belajar matematika maka semakin besar
kemungkinan peserta didik mencapai prestasi gemilang dalam bidang
matematika.
Setelah penyebaran kuisioner kepada peserta didik peneliti menduga bahwa
kurangnya inovasi dalam pembelajaran matematika membuat peserta didik
menjadi jenuh dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika
sehingga peneliti memberikan hal yang baru dalam pembelajaran yaitu peneliti
memberikan kaitan budaya lokal dengan materi bilangan bulat agar peserta didik

dapat memahami materi bilngan bulat yang dikaitkan dengan kehidupan seharihari.
Inovasi baru pada bahan ajar yang ingin disampaikan kepada peserta didik
merupakan langkah tepat untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik,
karena peserta didik lebih melihat apa yang akan dipelajari terlebih dahulu
sebelum mendalami materi yang akan dipelajari. Inovasi pada bahan ajar yang
dilakukan oleh pendidik akan mengubah paradigma peserta didik pada pelajaran
matematika yang terkesan tidak menarik.
Setelah analisis kebutuhan dan penyebaran kuisioner dilakukan didapat
bahwa kurangnya inovasi teknologi komunikasi yang dimanfaatkan dalam
bidang pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran, mata pelajaran
matematika seringkali dianggap sulit, membosankan dan cenderung tidak disukai
peserta didik, pendidik belum mampu membuat media pembelajaran ataupun
bahan ajar yang menarik bagi Peserta didik untuk berperan aktif dalam proses
pembelajaran, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang menarik
agar proses pembelajaranya tidak monoton, peserta didik menginginkan jika
media pembelajaran dikaitkan dengan budaya lokal, rendahnya tingkat
pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran matematika.
. Setelah penelitian dilakukan maka peneliti melanjutkan pada tahap
selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka. Studi pustaka bertujuan untuk melihat
sumber-sumber yang berhubungan pada masalah-masalah yang didapat pada saat
analisis kebutuhan agar dapat dijadi sumber referansi.

2. Studi Pustaka
Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan pada saat penilitan
pendahuluan, peneliti mengumpulkan informasi tentang multimedia yang tepat
digunakan agar proses pembelajaran menarik. Setelah peneliti menemukan media
pembelajaran multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook Maker peneliti
membuat pengembangan penelitian berdasarkan langkah-langkah yang ditemukan
oleh Borg & Gall yang telah dimodifikasi.
Multimedia adalah suatu gabungan dari beberapa media seperti gambar, teks,
video, animasi bergerak, dan lainnya. Multimedia interaktif atau interaktif
multimedia adalah suatu media membebaskan penggunanya untuk melihat media
yang ingin dilihat tanpa harus menuruti urutan pada media tersebut.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih untuk
membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tidaklah sulit.
Menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yaitu dapat
memanfaatkan ilmu teknologi, seperti yang dijadikan sebagai media pembelajaran
untuk menunjang proses pembelajaran berlangsung.
Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker adalah aplikasi pembuat e book, e modul,
atau e magazine yang tidak hanya berupa teks tetapi dapat menggabungkan dari
beberapa media yaitu musik, video, animasi bergerak, dan gambar. Aplikasi
Kvisoft Flipbook Maker sangat menarik jika dijadikan media pembelajaran karena

media yang dihasilkan berupa flash yang dapat diakses melalu smartphone
ataupun computer yang telah dilengkapi flash.
Selain mengumpulkan informasi tentang media Kvisoft Flipbook Maker
peneliti juga mengumpulkan bahan ajar berupa LKS dan Buku untuk peserta
didik kelas VII MTs/SMP, selain itu juga peneliti mecari sumber etnomatematika
yang akan di kaitkan dengan materi bilangan bulat berupa beberapa jurnal.
Etnomatematika yang dikaitkan dengan bilangan bulat adalah budaya lokal
permainan tradisional lampung yaitu permainan dentuman lamban. Dentuman
Lamban adalah suatu permainan tradisional yang ada di lampung, yang kata
dasarnya berasal dari bahasa lampung pesisir, artinya bermain, seperti suara
ombak di laut. Jadi permainan ini mempunyai makna sesuatu permainan ombak
dengan dentuman suara benda.
Permainan dentuman lamban biasanya dilakukan oleh anak laki-laki dan
perempuan yang berumur 7-16 tahun. Permainan ini sebenarnya sama saja dengan
permainan congklak atau congklak pada umum nya. Namun yang berbeda pada
permainan ini adalah cangkak atau biji diganti dengan kerikil atau kemiri dan
tempatnya yang masih menggunakan tanah yang digarisi.
Permainan tradisonal dentuman lamban membantu peserta didik
memahami konsep bilangan, ia belajar mengestimasi dan menyusun strategi agar
bisa mengisi sebanyak-banyaknya lubang besar miliknya. Saat memilih lubang
mana yang akan diambil, ia belajar mengambil keputusan dan menanggung

resiko atas keputusannya. Melalui dentuman lamban siswa belajar tentang
konsep pengoprasian bilangan bulat serta mengasah kemampuan logikanya.
Penggabungan antara teknologi dengan kebudayaan di dunia pendidikan
merupakan solusi yang tepat, agar pada era globalisasi kebudayaan

tetap

berkembang selaras dengan kemajuan zaman dalam meningkatkan pemahaman
konsep pada siswa. Pengembangan media pembelajaran berupa multimedia
tersebut diharapkan dapat membatu guru menyampaikan materi dan dapat
meningkatkan pemahaman peserta didik disekolah-sekolah khususnya di MTs
Mangku Negara Bandar Lampung. Multimedia menggunakan Kvisoft Flipbook
Maker tersebut diharapkan dapat membatu mamahami materi tentang bilangan
bulat berbasis etnomatematika.
Setelah melakukan analisis kebutuhan dan studi pustaka maka peneliti
melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu mendesain produk berupa multimedia
interaktif menggunakan Kvisoft Flipbook Maker berbasis etnomatematika.
Produk yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran
agar dalam pembelajaran nantinya tidak monoton.
3. Desain Produk
Pembuatan produk awal dilakukan dengan menbuat file PDF menggunakan
Microsoft Word yang berisikan materi bilangan bulat, dan pengoprasian bilangan
bulat, contoh soal, dan latihan yang sudah dikaitkan dengan permainan dentuman
lamban, selain file PDF peneliti membuat video yang dapat membantu siswa

memahami materi. Pada pembuatan video peneliti menggunakan aplikasi Sparkol
Subscribe. media video ini membantu siswa memahami kaitan budaya lokal
setelah itu peneliti memberikan gambar-gambar yang sesuai dengan materi
bilangan bulat dan permainan tradisional yaitu dentuman lamban. Setelah file
PDF, video, gambar telah disiapkan maka tahap selanjutnya peneliti
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker untuk menggabungkan beberapa
media yang telah disiapkan dan ditambah tampilan baground dan ditambahkan
animasi bergerak yang ada pada aplikasi Kvisoft Flipbook Maker.
Tahap awal mendesain media menggunakan Kvisoft Flipbook Maker adalah
membuka aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Setelah terbuka, klik Import untuk
memasukan file PDF yang berisikan tentang materi bilangan bulat berbasis
etnomatematika yang telah disiapkan sebelumnya, Setelah PDF telah di import
maka selanjutnya kita klik page edit untuk menambahkan video, animasi gerak,
suara, dan lain-lain, Setelah dipilih maka selanjutnya kita klik Design untuk
menambahkan background yang kita inginkan ,Setelah background terganti sesuai
yang kita inginkan, klik Publish untuk menyimpan media pembelajaran yang
telah kita buat.
Media pembelajaran yang sudah disimpan dengan format penyimpanan flash
dapat ditayangkan di komputer ataupun smartphone yang memiliki aplikasi flash,
sehingga media pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai
media pembelajaran. Setelah produk selesai didesain peneliti melakukan tahap

selanjutnya yaitu peneliti melihat kevalitan suatu produk dengan tahap validasi
desain. Pada tahap validasi desain terdapat validasi ahli dan validasi media.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk melalui apakah rancangan
produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatkan secara rasional karena
validasi di sini masih bersifat penilaian bersifat penilaian bersifat pemikiran
rasional, belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan
menghadirkan beberapa pakar tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk
menilai produk baru yang dirancang tersebut.
a. Hasil Validasi Ahli Materi
Validasi ahli materi bertujuan untuk melihat kevalidan suatu materi yang
sudah dikaitkan dengan etnomatematika dalam media pembelajaran
menggunakan Kvisoft Flipbook Maker. Hasil validasi ahli materi yang
dilakukan oleh ketiga validator ahli materi berdasarkan indikatornya sebagai
berikut:

Gambar 4.22 Validasi Ahli Materi

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa terdapat beberapa aspek yaitu
kualitas isi, kebahasaan, keterlaksanaan, dan penggunaan. Pada aspek
kebahasaan mendapatkan persentase tertinggi dari aspek yang lainnya yaitu
mecapai 90%, aspek keterlaksanaan mendapatkan persentase 85%, aspek
kualitas isi mendapatkan persentase 84%, sedangkan aspek penggunaan
mendapatkan persentase 80%, total dari keseluruhan aspek mendapatkan
persentase 87%.
Berdasarkan persentase setiap aspek tidak terdapat perbedaan yang
signifikan. Menurut validator ahli materi yaitu Bapak Iip Sugiharta, M.Si
menyatakan bahwa materi yang disajikan pada media pembelajaran ini telah
sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku, hanya perlu diperbaiki
kembali tentang kebahasaan yang tinggi agar di rubah menjadi lebih ringan
tetapi kebahasaan secara keseluruhan sudah sangat baik.

Setelah dilakukan revisi berdasarkan saran/komentar hasil validasi ke
dua memberikan hasil bahwa materi bilangan bulat pada media pembelajaran
dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan.
b. Hasil Validasi Ahli Media
Setelah dilakukan validasi materi selesai peneliti melakukan tahap
selanjutnya yaitu menvalidasi media kepada ahli media. Hasil validasi ahli
media yang dilakukan oleh dua validator ahli media berdasarkan beberapa
aspek yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.23 Validasi Ahli Media

Grafik di atas dapat menunjukan bahwa terdapat beberapa aspek yaitu
kualitas isi, kebahasaan, keterlaksanaan, dan penggunaan. Pada aspek
penggunaan mendapatkan persentase tertinggi dari aspek yang lainnya yaitu
mecapai 100%, aspek keterlaksanaan mendapatkan persentase 90%, aspek
kualitas isi dan kebahasaan masing-masing mendapatkan persentase 80%, dan

total keseluruhan aspek dari seluruh ahli media didapat persentase 90%.
Berdasarkan persentase setiap aspek tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
Menurut validator ahli media yaitu Bapak Komarudin, M.Pd menyatakan
media pembelajaran ini sangat menarik karena layaknya membaca buku tetapi
tidak hanya membaca tetapi dapat melihat video dan animasi, hanya perlu
diperbaiki animasi yang digunakan diganti menjadi lebih sesuai dan berikan
nama peneliti serta tambahkan soal pada akhir materi.
Setelah dilakukan revisi berdasarkan saran/komentar hasil validasi ke
dua memberikan hasil bahwa media pembelajaran dinyatakan valid dan dapat
dilanjutkan. Setelah Validasi desain oleh para ahli peneliti melanjutkan pada
tahap selanjutnya dengan melakukan uji coba produk.
5. Uji Coba Produk
Uji Coba Produk dilakukan kepada peserta didik di MTs Mangku Negara
Bandar Lampung. Uji coba dilakukan hari kamis tanggal 16 maret 2017 pada saat
mata pelajaran matematika berlagsung. Pada saat uji coba produk peneliti
mengajarkan materi bilangan bulat dengan menggunakan media pembelajaran
yang telah peneliti buat dengan dikaitkan dengan budaya lokal. Peneliti tidak
hanya mengajarkan materi tetapi pada saat uji coba produk peneliti memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menggunakan media
pembelajaran yang telah peneliti buat.

Uji coba kepada peserta didik diberikan dengan melalui angket penilaian yang
terdiri dari beberapa aspek terhadap media pembelajaran yang telah digunakan
pada saat uji coba produk. Penilaian terhadap uji coba produk dilakukan pada saat
pembelajaran berakhir. Tujuan hasil uji coba produk ini untuk melihat
ketertarikan peserta didik terhadap media pembelajaran yang telah mereka lihat.
Hasil uji coba kepada peserta didik dapat digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 4.24 Hasil Uji Coba Respon Peserta Didik

Grafik di atas menunjukan bahwa hasil uji coba terdapat beberapa aspek yaitu
aspek kualitas isi, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan dan aspek
penggunaan. Aspek kualitas isi mendapatkan persentase 89%, Aspek kebahasaan
mendapatkan persentase 84%, Aspek keterlaksanaan 89%, aspek penggunaan
90%.
Berdasarkan persentase pada masing-masing aspek tersebut, diperoleh
persentase secara keseluruhan yaitu 92% dan dinyatakan bahwa media

pembelajaran ini sangat menarik. Indikator kebahasaan memperoleh persentase
yang paling rendah dibandingkan dengan indikator penggunaan. Hal ini
dikarenakan materi yang disajikan masih terbatas pada beberapa sub pokok
bahasan dan terbatasnya waktu penelitian. Sehingga peneliti peneliti membatasi
pada sub pokok bahasan tertentu. Pada aspek penggunaan mendapatkan
persentase tertinggi, hal ini dikarenakan peserta didik dapat menggunakan media
pembelajaran di rumah ataupun disekolah karena media pembelajaran ini berupa
file yang dapat di akses menggunakan HP atau Komputer.
6. Kajian Produk Akhir
Setelah dilakukan analisis terhadap penilaian media pembelajaran oleh para
ahli dan siswa, maka dapat diketahui tingkat kelayakan media pembelajaran
berdasarkan semua responden tersebut.
Berdasarkan hasil penilaian ahli materi, media pembelajaran ini termasuk
dalam kriteria sangat baik, dengan tingkat kelayakan sebesar 85%. Berdasarkan
hasil penilaian ahli media, media pembelajaran ini termasuk dalam kriteria sangat
baik, dengan tingkat kelayakan sebesar 88%.
Berdasarkan hasil ujicoba pada peserta didik, media pembelajaran

ini

termasuk dalam kriteria sangat baik, dengan tingkat kelayakan sebesar 88%.
Sehingga

dapat

disimpulkan bahwa

hasil

akhir

pengembangan

media

pembelajaran ini sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran
matematika pada materi bilangan bulat berbasis etnomatematika.

Produk akhir media pembelajaran ini merupakan produk yang telah melewati
tahap revisi yang dilakukan oleh validator materi dan validator media. Media
pembelajaran ini berbentuk softfile yang dapat berjalan di Flash.
Berikut ini adalah kajian produk pengembangan media pembelajaran pada
materi bilangan bulat berbasis etnomatematika menggunakan aplikasi Kvisoft
Flipbook Maker:
a. Tampilan awal
Pada saat program dibuka tampilan awal berisi tampilan background
yang menggambarkan suasana didalam kelas dan juga terdapat cover buku
yang bertuliskan materi bilangan bulat, gambar dan video untuk pengenalan
permainan tradisional dentuman lamban yang akan dikaitkan dengan materi
bilangan bulat. Untuk melihat halaman selanjutnya klik pada ujung e-book
atau menekan tanda panah ke kanan, maka akan tampil halaman selanjutnya
yaitu berupa video permainan dentuman lamban dan tujuan pembelajaran.
Tampilan tujuan pembelajaran bertujuan agar peserta didik mengerti tujuan
pembelajaran bilangan bulat selama pembelajaran berlangsung.

Gambar 4.25 Tampilan Awal Program

b. Tampilan Tujuan Pembelajaran
Tampilan ini menampilkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan
pada halaman selanjutnya berisikan tentang video permainan tradisional
lampung yaitu permainan dentuman lamban yang akan dikaitkan selama
proses pembelajaran materi bilangan bulat dan pengorasiannnya. Video
permainan ini berisikan sejarah, aturan main, dan makna dari permainan iru
sendiri. Untuk memulai pembelajaran klik pada ujung e-book atau menekan
tanda panah ke kanan, maka akan tampil halaman selanjutnya yang
berisikan materi bilangan bulat dan pengoprasiannya yang dikaitkan dengan
etnomatematika.

Gambar 4.26 Tampilan Tujuan Pembelajaran

c. Tampilan materi
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etnomatematika, selain menampilkan materi yang sudah dikaitkan dengan
permainan tradisional lampung yaitu dentuman lamban materi selanjutnya
diberikan beberapa video untuk membantu siswa lebih memahami kaitan
dentuman lamban dengan bilangan bulat, selain itu pada materi diberikan
contoh-contoh soal untuk memperjelas materi peserta didik. Untuk
melanjutkan materi pengguna cukup mengklik tombol panah ke kanan atau

mengklik ujung e-book

untuk melihat materi selanjutnya yang ingin

dipelajari.

Gambar 4.27 Tampilan Materi

d. Tampilan contoh soal
Tampilan ini berisi tentang latihan contoh soal yang telah dipelajari pada
lembar sebelumnya dan peneliti menyediakan tampilan jawaban untuk
peserta didik agar peserta didik dapat mengetahui dimana letak kesalahan
yang dialami peserta didik ketika mengalami kesalahan penghitungan dalam
mengerjakan contoh soal. Tampilan ini berada pada setiap pembahasan
berakhir diberikan contoh-contoh soal untuk memperjelas materi peserta

didik. Untuk melanjutkan halaman selanjutnya pengguna cukup mengklik
tombol panah ke kanan atau mengklik ujung e-book untuk melihat halaman
selanjutnya yang ingin dipelajari.

Gambar 4.28 Tampilan Contoh Soal

e. Tampilan Uji Kompetensi
Tampilan ini menampilkan beberapa soal uji kompetensi berupa soal
cerita yang sudah dikatkan dengan etnomatematika.. Tujuan soal uji
kompetensi ini adalah untuk melihat pemahaman konsep peserta didik
terhadap bilangan bulat yang sudah dikatikan dengan etnomatematika selain
itu dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk dapat memahami

bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Tampilan ini berada pada akhir
halaman sebagai tahap evaluasi peserta didik.

Gambar 4.29 Tampilan Uji Kompetensi

Dari kajian produk akhir yang telah peneliti rancang bersama validator ahli
materi, validator ahli media, dosen pembimbing dan beberapa pihak yang ikut
serta dalam merancang media pembelajaran ini, peneliti masih menemukan
kekurangan-kekurangan dalam media pembelajaran yang telah peneliti rancang,
oleh karena itu peneliti mengharapkan media pembelajaran ini dapat
dikembangkan dikemudia hari karena selain tampilan yang menarik media
pembelajaran ini tidak menggunakan biaya.

7. Katerbatasan Penelitian
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Tahap pengembangan media pembelajaran menggunakan media Kvisoft
Flipbook Maker hanya sampai uji coba dan tidak melakukan produksi
masal karena keterbatasan biaya.
b. Penentuan standar kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini
sebatas melalui penilaian oleh 3 ahli materi, 2 ahli media dan
pemorgraman, dan 27 peserta didik. Kualitas media pembelajaran dapat
berubah apabila diujikan pada skala yang lebih luas.
c. Keterbatasan peneliti dalam mengemas materi yang dikaitkan dengan
budaya lokal.
d. Materi bilangan bulat hanya dibatasi sampai pengoprasian bilangan bulat.
e. Proses pengembangan

media pembelajaran

menggunakan

Kvisoft

Flipbook Maker pro 3.6.10, sehingga perlu adanya pengembangan pada
versi yang lebih terbaru.
f. Keterbatasan peneliti dalam menggunakan aplikasi pembuat animasi
g. Keterbatasan peneliti dalam menggunakan aplikasi pembuat video.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Pengembangan media pembelajaran multimedia menggunakan

Kvisoft

Flipbook Maker dikembangkan dengan model pengembangan menurut Borg
& Gall sampai langkah ke tujuh. Media pembelajaran yang dikembangkan
telah melalui tahap validasi oleh ahli media dan ahli materi.
2. Pembelajaran matematika pada materi bilangan bulat sangat efektif dikaitkan
dengan budaya lokal yang ditunjukan dari data hasil angket respon peserta
didik yang memiliki kreteria sangat baik atau lebih dari 60% dari total
presentase kelayakan.
B. Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian pengembangan
media pembelajaran matematika pada materi bilangan bulat berbasis etnomatematika
menggunakan media Kvisoft Flipbook Maker adalah sebagai berikut:
1. Media pembelajaran perlu ditingkatkan menjadi e-learning sehingga lebih
memudahkan pengguna untuk mengaksesnya.

2. Media pembelajaran hanya bisa digunakan pada komputer, sehingga perlu
dikembangkan lebih lanjut agar dapat diakses pada smartphone atau tablet.
3. Pengembangan hanya menggunakan software Kvisoft Flipbook Maker versi
3.6.10, sehingga perlu adanya pengembangan untuk versi yang terbaru agar
tampilan lebih menarik, dan fitur-fiturnya lebih terkini.
4. Materi bilangan bulat hanya sampai pada pengoprasian bilangan bulat,
sehingga perlu dikembangkan sampai akhir pembahasan.
5. Unsur etnomatematika pada materi bilangan bulat hanya mebahas tentang
permainan tradisional dentuman lamban, sehingga perlu dikembangkan materi
bilangan bulat berbasis etnomatematika yang lebih banyak mengandung unsur
etnomatematika
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LAMPIRAN

Lembar Penilaian Ahli Materi
Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Menggunakan Aplikasi
Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bilangan
Bulat
Petunjuk pengisian:
1. Berilah tanda

pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap

multimedia Pembelajaran matematika Pokok Bahasan bilangan bulat berbasis
etnomatematika
2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. Nilai
5= sangat baik, 4= baik, 3=cukup, 2= kurang, 1= sangat kurang
3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang
kekurangan terhadap multimedia Pembelajaran matematika Tentang bilangan
bulat berbasis etnomatematika pada kolom komentar
Nilai
Aspek
Kriteria

Kualita
s isi

1. Memberikan pengalaman belajar pada
peserta didik
2. Menghubungkan ilmu pengetahuan
dengan budaya lokal
3. Isi sesuai dengan budaya lokal
4. Contoh yang diberikan sesuai dengan
teori
5. Bahasa yang digunakan komunikatif

6. Kalimat yang digunakan tidak
menimbulkan makna ganda
Kebaha
7. Kalimat yang digunakan mudah
saan
dipahami
8. Sajian materi menarik
9. Penyajian dalam budaya lokal sesuai
dengan materi
10. Kesesuaian multimedia dengan daya
konsentrasi

Keterla
ksanaa
n

11. Dapat digunakan secara individual
ataupun kelompok
12. Efektifitas media
13. Kejelasan penggunaan huruf

penggu
naan

14. Pengoprasian media
15. Kepraktisan media

Jumlah total
skor
Presentase
kelayakan

Kolom Komentar

Bandar Lampung,…..
Validator,

2017

………………………………………….
NIP

Lembar Penilaian Ahli Media
Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Menggunakan Aplikasi
Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bilangan
Bulat
Petunjuk pengisian:
1. Berilah tanda

pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap

Pembuatan multimedia Pembelajaran matematika Tentang Bilangan bulat
berbasis etnomatematika
2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. Nilai
5= sangat baik, 4= baik, 3=cukup, 2= kurang, 1= sangat kurang
3. Apabila penilaian bapak/ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang
kekurangan terhadap Multimedia Pembelajaran matematika Tentang bilangan
bulat berbasis etnomatematika pada kolom komentar
Aspek

Kualitas
isi
Kebahasa
an
Keterlaks
anaan

Kemudah
an
pengguna
an

Kriteria

1. Kesesuaian materi
untuk buat
multimedia
2. Bahasa yang
digunakan
komunikatif
3. Sajian materi
menarik
4. Belajar mandiri
5. Penggabungan dari
beberapa media
6. Pengoprasian media
7. Kepraktisan media

Jumlah total skor
Presentase Kelayakan

Nilai

Kolom Komentar

Bandar lampung,…..
Validator,

2017

………………………………………….
NIP

Lampiran 6
Kisi-kisi Instrumen Analisis Validasi Uji Ahli Materi
Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Menggunakan Aplikasi
Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bilangan
Bulat

Ahli Materi
1. Kualitas isi
- Ketepatan faktual konsep
- Kebenaran isi materi
- Kesesuaian materi yang disampaikan untuk siswa SMP/MTS
- Kesesuaian materi dengan SK dan KD
- Keterkaitan materi dengan etnomatematika
2. Kebahasaan
- Bahasa yang digunakan komunikatif
- Bahasa yang digunakan mudah dipahami
3. Keterlaksanaan
- Kemenarikan multimedia sebagai media pembelajaran
- Keefektipan multimedia sebagai media pembelajaran
4. Kemudahan penggunaan
- Kepraktisan media sebagai media pembelajaran

Lampiran 10
Kisi-Kisi Instrumen Analisis Uji Ahli Media
Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Menggunakan Aplikasi
Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika Pokok Bahasan Bilangan
Bulat
Ahli Media
1. Kualitas isi
- Kesesuaian tipe materi
2. Kebahasaan
- Bahasa yang digunakan komunikatif
- Bahasa yang digunakan mudah dipahami
3. Keterlaksanaan
- Kemenarikan sajian materi
- Belajar Mandiri
- Penggabungan dari beberapa Media
4. Kemudahan penggunaan
- Kepraktisan penggunaan media pembelajaran

Lampiran 8
Perhitungan Validasi Ahli Materi
Aspek

Indikator

V1

V2

V3

Vtotal

Rata-rata

Kualitas Isi

1

4

4

4

12

4

2

4

4

4

12

4

3

4

4

4

12

4

4

4

5

4

13

4.33

5

4

5

4

13

4.33

6

5

5

4

14

4.67

7

5

5

4

14

4.67

8

5

4

5

14

4.67

9

4

4

5

13

4.33

10

4

5

4

13

4.33

11

4

5

4

13

4.33

12

5

4

4

13

4.33

13

5

4

4

13

4.33

14

5

4

4

13

4.33

15

5

4

4

13

4.33

Kebahasaan

Keterlaksanaan

Penggunaan

Jumlah

64.98

Presentase Kelayakan

87%

Keterangan Akhir

Presentase Kelayakan (P)

Sangat Baik

=
= 87%

Lampiran 12

Perhitungan Validasi Ahli Media
No

Aspek

Indikator

V1

V2

Vtotal

Rata-rata

1

Kualitas Isi

1

4

4

8

4

2

Kebahasaan

2

4

4

8

4

3

Keterlaksanaan

3

4

4

8

4

4

5

4

9

4.5

5

5

5

10

5

6

5

5

10

5

7

5

5

10

5

4

Kemudahan
Penggunaan

Jumlah

31.5

Presentase Kelayakan

90

Keterangan Akhir

Presentase Kelayakan (P)

Sangat Baik

=
= 90%

Lampiran 14
Perhitungan Angket Respon Peserta Didik
Aspek
Indikator
Skor Max
Jumlah
Respon

No
1

2

3

Ketertarikan Media
Pembelajaran

Penyajian Materi
pada media

Kriteria Tampilan
Media

Jumlah
Skor

1

5

27

129

2

5

27

118

3

5

27

124

4

5

27

124

5

5

27

119

6

5

27

120

7

5

27

124

8

5

27

119

9

5

27

125

10

5

27

129

11

5

27

129

12

5

27

130

13

5

27

131

14

5

27

132

15

5

27

129

Jumlah

1882

Presentase Kelayakan

92%

Keterangan Akhir

Presentase Kelayakan (P)

Sangat
Baik
=
= 92%

Lampiran 15
Dokumentasi Saat Uji Coba Produk

Gambar 1. Proses pengenalan diri saat
awal proses pembelajaran

Gambar 2. Keadaan siswa saat melihat
tampilan awal

Gambar 3. Peneliti menjelaskan materi
Gambar 4. Peneliti memberikan
dengan menggunakan media pembelajaran kesempatan kepada siswa untuk belajar
menggunakan media pembelajaran

