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Abstrak— Ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad-21 berkembang sangat pesat, 

salah satunya dalam dunia matematika dan komputer. Matematika mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menyambut perkembangan kehidupan sosial dan 

ekonomi pada abad-21. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pembelajaran dan 

penelitian dalam matematika dan pendidikan matematika.  Salah satu penelitian dalam 

pendidikan matematika adalah pengembangan web-based learning dalam 

pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa web-

based learning efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. Kriteria efektif 

yaitu apabila 75% siswa mencapai Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) setelah siswa 

menggunakan web-based learning dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran 

dengan menggunakan web-based learning diharapkan memfasilitasi siswa dalam 

membentuk pengetahuannya sendiri secara aktif. Dengan demikian, setelah dilakukan 

pembelajaran diharapkan proses pembelajaran matematika dapat meningkat yang 

pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang dilakukan di kelas VIII A MTs Wahid Hasyim. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan adalah prestasi belajar siswa. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran menggunakan web-based learning siswa diberikan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah pretest, siswa diberikan 

pembelajaran matematika menggunakan web-based learning. Langkah terakhir adalah 

siswa diberikan posttest. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa web-based learning 

efektif digunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu dapat dilihat dari data nilai 

posttest siswa menunjukkan 79% siswa mencapai Kriteria Kelulusan Minimal 

(KKM). 

Kata kunci: ilmu pengetahuan, pembelajaran matematika, prestasi, teknologi, web-

based learning. 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika dikenal sebagai ratu ilmu pengetahuan yang melayani. Sebagai ratu ilmu, matematika 

mempunyai kedudukan yang utama dalam ilmu pengetahuan. Disamping itu, matematika juga 

memberikan pelayanan untuk ilmu pengetahuan lainnya [4].  Matematika sangat penting dalam 

kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi dalam mata pelajaran matematika khususnya untuk 

siswa. Salah satu kompetensi dalam mata pelajaran matematika adalah prestasi belajar matematika siswa. 

Pada kenyataanya, prestasi belajar matematika siswa masih rendah. Pada umumnya siswa menganggap 

matematika itu sulit. Menurut [4] matematika dirasa sulit oleh siswa karena matematika bersifat abstrak. 

Fakta mengenai rendahnya prestasi dapat dilihat dari data daya serap UN SMP 2012/2013 dari [3], 

diperoleh bahwa hanya 59,15% siswa dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu menjawab 

benar pada kategori kemampuan uji menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-

bagian lingkaran/hubungan dua lingkaran. Hasil persentase nasional juga menunjukkan hanya 58,99% 

dari seluruh siswa SMP/MTs peserta UN 2012/2013 mampu menjawab benar soal tersebut. Sedangkan di 

kabupaten Sleman, hanya 60,46 % siswa menjawab benar untuk kategori kemampuan tersebut. Informasi 

ini mengindikasikan adanya masalah terkait penyajian materi pada proses pembelajaran khususnya pada 

materi lingkaran baik di kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di tingkat 

Nasional. 

Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan adalah menggunakan visual dalam bentuk animasi 

didukung dengan lembar kegiatan siswa (LKS) agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pembelajaran 

bermakna merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran [9]. Disamping itu, [24] menyatakan bahwa visual 

dapat meningkatkan minat belajar, dengan meningkatnya minat belajar maka motivasi juga akan 

meningkat. Motivasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa [30]; [23]: 58; [22]. 
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Siswa akan lebih memahami materi jika pembelajaran disajikan menggunakan kombinasi gambar dan 

kata-kata, bukah hanya kata-kata saja [9]. Salah satu pembelajaran yang memanfaatkan visual adalah 

multimedia [9]. Pemanfaatan multimedia pembelajaran matematika diharapkan  berbasis kegiatan dan 

berpusat pada siswa (student-centered) sehingga menjadikan siswa aktif, sehingga pemahaman siswa 

menjadi optimal karena pembelajaran bermakna. Multimedia menunjang pembelajaran aktif karena 

melibatkan kata dan gambar secara bersamaan [9]. Fasilitas komputer dan jaringan internet sudah banyak 

dijumpai hampir di setiap sekolah di Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu 

cara untuk memanfaatkan fasilitas komputer dan internet dalam pembelajaran adalah dengan 

menggunakan multimedia web-based learning. Web-based learning diharapkan dapat menciptakan 

pembelajaran bermakna dan meningkatkan prestasi belajar siswa [10].  Web-based learning yang 

dilengkapi animasi dapat membantu siswa dalam memahami materi karena mendemonstrasikan langkah-

langkah [10]. Pada era teknologi dan informasi seperti sekarang, ada banyak contoh multimedia yang 

dapat dijumpai, khususnya multimedia pembelajaran, misalnya e-learning. Akan tetapi, multimedia yang 

ada hanya memindahbukukan materi dari buku pelajaran dan hanya berisi teks [9]. 

Multimedia yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah web-based learning, yang didalamnya 

terdapat animasi yang didukung dengan printed-out LKS. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan 

multimedia berupa web-based learning dalam pembelajaran matematika yang layak, yaitu memenuhi 

kriteria valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan prestasi siswa SMP/MTs pada materi lingkaran 

khususnya pada standar kompetensi unsur-unsur atau bagian-bagian lingkaran atau hubungan dua 

lingkaran. 

Prestasi belajar biasanya dikaitkan dengan penguasaan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Semakin 

banyak pengetahuan yang dikuasai, semakin tinggi pula prestasi [1]. Menurut [15] prestasi belajar telah 

berkembang menurut tiga hubungan, yaitu prestasi yang berhubungan dengan: (a) tingkah laku, (b) hasil, 

dan (c) sikap dan disposisi. Prestasi belajar merupakan status pencapaian pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dari suatu materi yang telah dijalani siswa pada waktu yang telah ditentukan, dan 

kemampuan yang telah dikembangkan siswa sebagai hasil belajar [16]; [21]. Terdapat berbagai faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa, diantaranya adalah: (a) faktor internal (faktor dari 

dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa, (b) faktor eksternal (faktor dari luar diri 

siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa, dan (c) faktor pendekatan belajar (approach to 

learning) siswa, yakni jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran [26]. Untuk mengetahui tingkat prestasi belajar 

siswa, digunakan tes sebagai alat evaluasi [13]; [12]; [21]; [18]. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar dalam penelitian ini adalah tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

matematika pada standar kompetensi unsur-unsur lingkaran atau hubungan dua lingkaran berupa ranah 

kemampuan kognitif, meliputi aspek pengetahuan siswa. Prestasi belajar tersebut dinyatakan dengan skor 

hasil tes berupa angka atau nilai sebelum pembelajaran (pretest) dan setelah pembelajaran (posttest) 

menggunakan web-based learning. 

Web-based learning merupakan suatu jaringan yang memungkinkan seseorang mengakses, melihat, 

dan mengelola dokumen (teks, data, suara, dan video) [20]. Web-based learning merupakan bagian dari 

internet sebagai alat/metode untuk menyediakan materi untuk pembelajaran. Web-based learning 

memungkinkan untuk menghubungkan satu dokumen dengan dokumen yang lain dan menyimpannya 

dalam internet [20]. Web-based learning bisa mencakup banyak media di dalamnya(teks, grafik, animasi, 

video dan audio) untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media-media tersebut dapat meningkatkan 

pembelajaran jika digunakan sendiri atau secara bersamaan. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran 

aktif dan perhatian siswa terhadap pembelajaran [10]. 

Animasi adalah gambar bergerak dikarenakan perubahan bentuk dalam jangka waktu tertentu 

sehingga terlihat seperti film [17]; [7]; [31]. Animasi merupakan media aktif yang menggambarkan 

perubahan dan gerakan [9]. Pembuatan animasi dilakukan secara digital dengan bantuan komputer. Ada 

dua macam teknik animasi digital, yaitu teknik animasi dwi matra (2D) dan teknik animasi tri matra (3D). 

Perbedaan keduanya adalah animasi 2D sebagian besar masih bersifat manual, sedangkan animasi 3D 

keseluruhannya dilakukan secara digital dengan bantuan komputer. 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan memodifikasi ilmu pengetahuan, 

kemampuan, strategi, keyakinan, sikap dan perilaku yang dihasilkan dari penga-laman siswa dan interaksi 

dengan lingkungan [23], [24].  Belajar adalah proses aktif membentuk ide atau konsep baru berdasarkan 

atas pengetahuan sebelumnya baik secara individu maupun secara berkelompok [14]; [22]; [19]; [29]. 

Belajar adalah perkembangan atau perubahan dari pengetahuan dan konsep, memahami, dan kemampuan 

dari waktu ke waktu [16]; [25]. 
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Pembelajaran memiliki objek yang dipelajari. Salah satu objek pembelajaran adalah matematika. Hal 

inilah yang kemudian diartikan sebagai pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu tentang pola, 

hubungan, urutan, dan keterkaitan antara ide dan contoh-contoh [27]; [8]. Dalam membelajarakan 

matematika, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Siswa-tingkat kedewasaan siswa, 

kecerdasan siswa, pengalaman dan prestasi siswa, gaya belajar siswa, dan sikap terhadap matematika, (2) 

Guru-pemahaman guru terhadap materi, kepercayaan guru terhadap matematika dan bagaimana 

matematika dipelajari, gaya mengajar dan interaksi dengan siswa, pengetahuan guru tentang penilaian, 

profesionalisme, dan keefektifan guru dalam mengajar, (3) Materi-tingkat kesulitan matematika, sekup 

dan urutan materi, pengetahuan pre-requisite yang diperlukan, dan pemisahan antara kemampuan, konsep 

dan aplikasi kontekstual, dan (4) Model pembelajaran-teknik pembelajaran yang digunakan, desain materi 

ajar, penggunaan multimedia dan teknologi komputer, penggunaan pembelajaran berkelompok 

(kooperatif), psikologi belajar, keperluan guru, peran orang tua, dan integrasi teknik penilaian [5]. 

Geometri merupakan salah satu standar kompetensi yang penting dalam pembelajaran matematika 

SMP/MTs. Dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi (2006: 346) 

disebutkan bahwa mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP/MTs meliputi 4 aspek, yakni: 

(1) Bilangan, (2) Aljabar, (3) Geometri dan Pengukuran, dan (4) Statistika dan Peluang. Salah satu 

standar kompetensi yang dipelajari pada aspek geometri dan pengukuran adalah menentukan unsur dan 

bagian lingkaran serta ukurannya pada kelas VIII. Pada penelitian ini materi geometri yang 

dikembangkan adalah menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya pada kelas VIII yang 

selanjutnya dirinci pada Tabel 1 berikut ini. 
 

Tabel 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Lingkaran 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Lingkaran 

4. Menentukan unsur, 

bagian lingkaran serta 

ukurannya 

4.1   Menentukan unsur dan   bagian-bagian lingkaran 

4.2   Menghitung keliling dan luas lingkaran 

4.3   Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas   

juring dalam pemecahan masalah 

4.4   Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran 

4.5    Melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research & development). Model pengembangan 

yang digunakan adalah model pengembangan Borg & Gall yang terdiri dari 10 prosedur yaitu: (1) Studi 

pendahuluan dan pengumpulan data, (2) Perencanaan (planning), (3) Mengembangkan produk awal 

(peran-cangan awal produk), (4) Uji coba lapangan awal (uji validasi oleh ahli), (5) Melakukan revisi 

terhadap produk awal (refisi uji coba lapa-ngan awal), (6) Melakukan uji coba perorangan, (7) Melakukan 

revisi produk setelah uji coba perorangan, (8) Melakukan uji coba lapangan, (9) Melakukan revisi akhir 

produk, (10) Imple-mentasi dan diseminasi produk [6]. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Wahid Hasyim 

Sleman, Yogyakarta pada bulan April-Mei 2014. 

Subjek pada uji coba perorangan adalah 6 orang siswa kelas VIII B MTs Wahid Hasyim Sleman. 

Subjek pada uji coba lapangan adalah 19 orang siswa kelas VIII A dan 1 orang guru MTs Wahid Hasyim, 

Sleman. 

Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, skor yang diperoleh dari subjek uji coba pada validasi ahli dan uji coba sasaran 

dianalisis dikonversi menjadi nilai skala 5 (rentang 1 sampai 5) dengan menggunakan mean ideal dan 

deviasi standar. Data berupa skor (kuantitatif) yang diperoleh diana-lisis secara deskriptif menggunakan 

penilaian acuan patokan (PAP) kemudian dikonversikan ke data kualitatif dengan skala 5. Penilaian 

dengan skor standar dilakukan dengan mengubah skor hasil validasi dan uji coba ke dalam bentuk 

penyimpangan dari mean dalam satuan deviasi standar. Dalam hal ini pedoman pemberian nilai yang 

merupakan norma, ditentukan lebih dahulu [2]. Pada penelitian ini, digunakan norma acuan konversi pada 

Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala Lima 

Rumus Rentang Kategori 

X>Mi+1,5 SD Sangat Baik / Sangat Valid/ Sangat Praktis 

Mi+0,5 SD<X≤Mi+1,5 SD Baik / Valid/ Praktis 

Mi – 0,5SD<X≤ Mi+0,5SD Cukup Baik /Cukup Valid/ Cukup Praktis 

Mi – 1,5SD<X≤ Mi – 0,55 SD Kurang / Kurang Valid/Kurang Praktis 

X≤ Mi – 1,5 SD Tidak Baik /Tidak Valid/Tidak Praktis 

 

Keterangan: 

        
    = rata-rata ideal  

= 
 

 
 (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

   = Standar Deviasi  

= 
 

 
 (skor maksimal ideal-skor minimal ideal) 

X = Total skor aktual hasil uji coba 

 

Aspek Valid 

Pada penelitian pengembangan ini, aspek valid dinilai dengan menggunakan penilaian validasi ahli. 

Untuk mengetahui kevalidan web-based learning yaitu dengan cara mencobakan kepada validator ahli 

materi dan ahli media. Setelah itu, ahli materi dan ahli media mem-berikan penilaian kevalidan web-

based learning menggunakan angket yang telah disediakan. Konversi data kuantitatif ke data kualitatif 

dengan skala lima untuk penilaian kevalidan web-based learning berdasarkan Tabel 1. Dengan 

menggunakan Tabel 1, diperoleh rentang skor penilaian untuk kevalidan web-based learning oleh ahli 

materi ahli media pada aspek pembelajaran, aspek materi, dan aspek media. Konversi data untuk 

kevalidan web-based learning dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel 5 sebagai berikut. 

 

Tabel 3 Konversi data kuantitatif ke data kualitatif untuk penilaian kevalidan web-based learning oleh 

ahli materi pada aspek pembelajaran 

Perhitungan Kategori 

X>72 

60<X 72 

48<X 60 

36<X 48 

X 36 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

 

Tabel 4 Konversi data kuantitatif ke data kualitatif untuk penilaian kevalidan web-based learning oleh 

ahli materi pada aspek materi. 

Perhitungan Kategori 

X>36 

30<X 36 

24<X 30 

18<X 24 

X 18 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

 

Tabel 5 Konversi data kuantitatif ke data kualitatif untuk penilaian kevalidan web-based learning oleh 

ahli media pada aspek media dan kepraktisan web-based learning oleh siswa dan guru. 

Perhitungan Kategori 

X>92 

77<X 92 

61<X 77 

46<X 61 

X 46 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 
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Aspek Praktis 

Untuk mengetahui kepraktisan web-based learning, dilakukan dengan mencobakan kepada siswa dan 

guru, setelah itu siswa dan guru menilai kepraktisan web-based learning menggunakan angket. Konversi 

data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala lima untuk penilaian kepraktisan web-based learning 

berdasarkan Tabel 1. Dengan menggunakan Tabel 1, diperoleh rentang skor penilaian siswa dan guru 

untuk kepraktisan web-based learning. Konversi data untuk kepraktisan web-based learning dapat dilihat 

Tabel 5. Pada penelitian ini, peneliti memberi nilai kelayakan web-based learning minimal “B” dengan 

kategori “Valid/Praktis”, sehingga hasil penilaian, baik dari ahli materi, ahli media, guru maupun siswa, 

jika sudah memberikan hasil penilaian akhir dengan minimal “B”, maka web-based learning dianggap 

sudah layak digunakan.  

Aspek efektif dilihat dari seberapa efektif web-based learning dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Adapun keefektifan web-based learning dilihat dari ketercapaian KKM siswa, yaitu apabila minimal 75% 

siswa telah memenuhi KKM. KKM yang ditetapkan MTs Wahid Hasyim Sleman untuk mata pelajaran 

matematika kelas VIII adalah 75. Pengambilan data prestasi siswa dilakukan melalui pretest dan posttest.   

 

Reliabilitas Instrumen 

Setelah web-based learning dinyatakan valid, instrumen dalam penelitian ini perlu diestimasi 

reliabilitasnya. Reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu 

yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, ukuran yang ditampilkan dalam 

koefisien reliabilitas merupakan ukuran yang menyatakan keabsahan atau kekonsistenan suatu instrumen. 

Untuk mengestimasi koefisien reliabilitas digunakan formula Alpha Cronbach dengan rumus sebagai 

berikut  [11]. 

  
 

   
   

   
 

  
 

  

Keterangan: 

  :  koefisien reliabilitas instrumen 

k :  banyaknya item tes  

   
   :  varians skor siswa pada item tertentu 

  
   :  total varians    

Reliabilitas Alpha Cronbach dapat digunakan untuk instrumen yang jawabannya berskala termasuk 

uraian. Berdasarkan hasil uji coba lapangan, diperoleh masing-masing koefi-sien reliabilitas instrumen 

pretest prestasi belajar yaitu 0,56, koefisien reliabilitas instru-men postest prestasi belajar yaitu 0,27. 

Selain penghitungan koefisien reliabilitas instrumen dengan formula Alpha Cronbach, dilakukan 

penghitungan SEM (Standard Error of Measurement) untuk masing-masing instrumen, dengan: 

  =       

 

Keterangan: 

   : SEM 

   : standar deviasi 

Dari nilai   , dapat diperkirakan bahwa sebanyak 68% siswa akan memperoleh nilai pada tes yang 

kedua adalah: 

Skor baru=Skor lama ±    

SEM untuk masing-masing instrumen pretest dan posttest prestasi berturut-turut adalah 0,33; 0,38; 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengembangan dalam penelitian ini adalah web-based learning yang diharapkan layak, dengan 

memiliki tiga kriteria, yaitu valid, praktis dan efektif. Adapun langkah-langkah peneltian yang 

dilaksanakan, disesuaikan dengan sepuluh prosedur pengembangan Borg & Gall, sebagai berikut. 

Tahap pertama adalah studi pendahuluan dan pengumpulan data-penelitian disesuaikan dengan 

analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa dan analisis kurikulum.  

Tahap kedua adalah perencanaan (planning)-peneliti dan guru kelas VIII MTs Wahid Hasyim 

mendiskusikan materi yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, materi yang 

dikembangkan dalam web-based learning adalah materi lingkaran pada standar kompetensi: menentukan 

unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. Setelah materi yang akan dikembangkan disepakati, peneliti 

mengembangkan instrumen evaluasi untuk pretest dan posttest prestasi belajar, angket keterlaksanaan 
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pembelajaran, angket kevalidan web-based learning untuk ahli materi dan ahli media, angket kevalidan 

instru-men penelitian untuk validator instrumen penelitian, angket kepraktisan web-based learning untuk 

siswa dan guru. 

Tahap ketiga adalah mengembangkan produk awal (perencangan produk awal) - peneliti membuat 

storyboard (alur cerita skenario pertama), flowchart (diagram alir dari web-based learning), dan 

prototype web-based learning (rancangan awal) meng-gunakan bahasa pemrograman java, database 

mysql, server glassfish, eclipse indigo editor, macromedia flash 8, coreldraw x3, snagit editor 8. Di 

dalam web-based learning ini terdapat menu download LKS, animasi flash materi pembelajaran, soal-soal 

untuk menilai ketercapaian KD, soal untuk Pekerjaan Rumah dan Tugas Individu, soal pretest,dan soal 

posttest. 

Tahap keempat adalah uji coba lapangan awal (uji validasi ahli)-web-based learning divalidasi oleh 

tiga orang dosen jurusan pendidikan matematika FMIPA UNY sebagai validator ahli, yaitu validator ahli 

media (Sri Andayani, S.Si, M.Kom), validator ahli materi (Himmawati PL, M.Si), dan validator lembar 

validasi (Dr. Sugiman). Validator ahli materi adalah dosen geometri jurusan pendi-dikan matematika, 

fakultas MIPA UNY. Vali-dator ahli materi memberikan masukan berupa saran yang digunakan peneliti 

sebagai revisi web-based learning pada aspek pembelajaran dan aspek materi, kemudian validator ahli 

materi memberikan penilaian kevalidan web-based learning dengan menggunakan angket yang telah 

disediakan peneliti. Validator ahli media adalah dosen komputer jurusan pendi-dikan matematika, 

fakultas MIPA UNY. Validator ahli media memberikan masukan berupa saran yang digunakan peneliti 

sebagai revisi web-based learning pada aspek media, kemudian validator ahli media memberikan 

penilaian kevalidan web-based learning meng-gunakan angket yang telah disediakan oleh peneliti. 

Validator lembar validasi adalah dosen geometri jurusan pendidikan matematika, fakultas MIPA UNY. 

Validator lembar validasi memberikan masukan berupa saran yang digunakan peneliti sebagai revisi 

instrumen pengumpulan data kevalidan dan kepraktisan web-based learning, kemudian validator lembar 

validasi memberikan penilaian kevalidan instrumen tersebut. Hasil penilaian kevalidan web-based 

learning oleh ahli materi dan ahli media, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 Hasil penilaian kevalidan web-based learning oleh ahli materi dan ahli media 

 

 Ahli materi Ahli media 

Aspek Pembelajaran Aspek Materi Aspek media 

Rata-rata  3,89 4 3,91 

Total  70 36 90 

Kategori  Valid Valid Valid 

 

Dari Tabel 2 di atas, terlihat bahwa menurut penilaian ahli materi dan ahli media, web-based learning 

dinyatakan valid. 

Tahap kelima-web-based learning direvisi berdasarkan masukan ahli materi dan ahli media. Adapun 

revisi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

Ahli materi memberikan revisi sebagai berikut: sub judul pada LKS bagian B, diganti “Kegiatan 

Siswa” agar tidak rancu; redaksi soal pretest-posstest diseragam-kan, soal meng-gunakan tipe pertanyaan 

atau pernyataan yang belum selesai supaya siswa tidak bingung; cara kerja menggunakan web-based 

learn-ing disertakan dalam petunjuk LKS untuk mem-permudah siswa dalam mengerjakan LKS; kalimat 

dalam soal jangan terlalu panjang, gunakan pemenggalan kalimat agar siswa tidak bingung dalam 

menafsirkan soal; pada opsi jawaban soal-soal pretest-posttest, gunakan angka-angka yang per-hitungan-

nya mudah, jika siswa salah dalam mengerjakan soal dikarenakan pemahaman siswa yang memang 

kurang, bukan karena kesulitan dalam perhitungan. 

Ahli media memberikan revisi sebagai berikut: tampilan halaman awal, tidak jelas icon/ letak menu 

untuk login; tambahkan “Start” pada icon menu utama, sehingga pengguna web-based learning, dalam 

hal ini siswa dan guru tidak bingung pada saat memulai pembelajaran; “Petunjuk awal” diganti 

“Petunjuk peng-gunaan web-based learning”; content “Petunjuk penggunaan web-based learning” 

diperjelas, sehingga pengguna web-based learning tidak mengalami kebingungan pada saat mengakses 

web-based learning; tambahkan ukuran skala pada page animasi mencari keliling lingkaran agar siswa 

bisa memperkirakan panjang lintasan; pada page luas lingkaran, animasi transisi dari lingkaran menjadi 

partisi 16 juring yang kemudian membentuk jajar genjang jangan langsung. Lebih baik jika partisi 

juringnya dianimasi satu per satu, disertai keterangan setiap tahapan animasi agar siswa mengetahui tahap 

demi tahap pembentukan dari lingkaran menjadi jajar genjang;  tambahkan petunjuk untuk mengklik 
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tombol “Play” pada setiap animasi supaya siswa tidak bingung untuk memulai animasi; tambahkan 

navigasi “back” pada setiap animasi flash; menu atas (dari kiri ke kanan) diurutkan menjadi:  Download 

LKS, Material, Pekerjaan Rumah, Soal Latihan, Angket Moti-vasi, Logout agar sesuai dengan urutan 

pembelajaran; Page Lembar Kegiatan Siswa 1, siswa yang sudah terpilih pada anggota kelompok ke-2, 

tidak muncul lagi di anggota kelompok ke-3, dst. Misal: siswa “c” sudah terdaftar pada anggota kelompok 

ke-2, maka “c” tidak muncul lagi pada anggota kelompok ke-3, ke-4, dan ke-5. 

Setelah web-based learning dinyatakan layak oleh ahli, dilakukan uji coba perorangan pada kelas 

VIIIB MTs Wahid Hasyim yang berjumlah 6 orang dari tiga level akademik (rendah, sedang, dan tinggi). 

Pengelompokan level akademik berdasarkan informasi guru mengenai data prestasi yang diperoleh pada 

semester sebelumnya. Uji coba ini dilakukan sebanyak satu pertemuan (2x40 menit) untuk menilai 

kepraktisan web-based learning. Data uji coba perorangan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3 Data uji coba perorangan 

 Aspek Kepraktisan Website  

Uji Perorangan  

Rata-rata  4,17  

Total  95,83  

Kategori  Sangat Praktis  

 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa menurut penilaian siswa pada uji coba perorangan, web-based learning 

berada pada kategori sangat praktis. 

Tahap ketujuh - setelah memperoleh masukan dan saran dari siswa, web-based learning kemudian 

direvisi berdasarkan masukan dan saran tersebut.  

Tahap kedelapan-web-based learning digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika siswa 

kelas VIII A MTs Wahid Hasyim Sleman yang berjumlah 19 orang (uji coba lapangan). Setelah itu, 

peneliti memberikan angket penilaian kepraktisan web-based learning kepada siswa dan guru. Data 

kepraktisan web-based learning pada uji coba lapangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4 Data kepraktisan web-based learning pada uji coba lapangan 

 

 

Aspek Kepraktisan Website  

Guru  Siswa  

Rata-rata  3,96  4,19  

Rata-rata total  91  96,37  

Kategori  Praktis  Sangat Praktis  

 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa web-based learning menurut penilaian siswa berada pada kategori sangat 

praktis, sedangkan menurut penilaian guru berada pada kategori praktis. 

Tahap kesembilan adalah melakukan revisi akhir produk berdasarkan hasil uji coba lapangan. 

Tahap kesepuluh adalah implementasi dan diseminasi produk. Tahap Implementasi produk 

dilaksanakan pada uji coba lapangan. Pada tahap ini, siswa kelas VIII A diberikan evaluasi sumatif 

dengan prosedur sebagai berikut: (1) Tahap pendahuluan-diadakan pretest prestasi sebelum menggunakan 

web-based learning pada siswa kelas VIII A MTs Wahid Hasyim Slemen. (2) Tahap pelaksanaan-

dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan web-based learning pada siswa kelas VIII A MTs 

Wahid Hasyim Sleman. (3) Tahap akhir-dilaksanakan posttest prestasi belajar setelah pembelajaran web-

based learning pada siswa kelas VIII A MTs Wahid Hasyim. Kriteria bahwa web-based learning efektif 

terhadap prestasi belajar yaitu apabila minimal 75% siswa telah memenuhi KKM, adapun KKM yang 

ditetapkan MTs Wahid Hasyim Sleman untuk mata pelajaran matematika kelas VIII adalah 75. Data 

ketercapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) prestasi belajar dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 Data Prestasi Belajar 

 Jenis Tes 

Pretest Posttest 

Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM 0 15 

Jumlah siswa yang tidak mencapai nilai KKM 19 4 
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Dari Tabel 5, dapat diketahui bahwa pada prettest prestasi belajar, belum ada siswa yang mencapai 

nilai KKM, sedangkan pada posttest prestasi belajar, terdapat 15 orang (79%) siswa mencapai nilai KKM. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa web-based learning dikatakan efektif terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan web-based learning yang layak, yaitu telah memenuhi 

kriteria valid, praktis, dan efektif.  Lebih lanjut, kriteria valid, praktis dan efektif dijelaskan sebagai 

berikut: Web-based learning yang dikembangkan dinilai valid dan layak digunakan sebagai sumber 

belajar ditinjau dari aspek materi, aspek pem-belajaran dan aspek media berdasarkan penilaian ahli materi 

dan ahli media; Web-based learning yang dikembangkan dinilai praktis sebagai sumber belajar 

berdasarkan penilaian kepraktisan website-based learning oleh siswa dan penilaian kepraktisan web-

based learning guru; Web-based learning yang dikembangkan dinilai efektif terhadap prestasi belajar 

siswa kelas VIII pada materi lingkaran. 

Saran 

Hal-hal yang dapat disarankan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi siswa 

yang belum pernah meng-gunakan web-based learning secara mandiri, sebaiknya diberikan arahan 

terlebih dahulu tentang cara penggunaannya; bagi sekolah yang belum ada fasilitas internet/fasilitas 

komputer terbatas, guru dapat menggunakan  web-based learning secara klasikal melalui LCD proyektor 
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