
6 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian Pustaka dalam suatu penelitian merupakan ringkasan atau 

rangkuman teori yang ditemukan dari beberapa sumber bacaan atau literatur yang 

ada kaitannya dalam tema yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. Konstruksi 

teoritik yang ada dalam kajian pustaka akan memberikan landasan penelitian. Hal 

tersebut dalam bab kajian pustaka ini peneliti akan menyajikan beberapa literatur 

yang relevan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan 

pemaparan yang sudah dijelaskan, maka perlu bagi peneliti untuk mencantumkan 

kajian pustaka. Kajian pustaka ini membahas tentang: (1) pembelajaran 

matematika, (2) media pembelajaran, (3) media pembelajaran berbasis web, (4) 

kajian materi peluang, (5) pengembangan media pembelajaran, dan (6) efektifitas. 

2.1 Pembelajaran Matematika  

2.1.1 Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan belajar dan mengajar. 

Pembelajaran adalah suatu rangkaian peristiwa yang mempengaruhi pesera didik 

atau pembelajar sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan perilaku yang disebut 

hasil belajar terfasilitasi (Suparman, 2012). Pembelajaran adalah aktifitas yang 

disusun oleh guru untuk membantu siswa mempelajari suatu kemampuan atau nilai 

yang baru dalam suatu proses secara sistematis, sehingga siswa sebagai pembelajar 

dapat perlahan terbentuk kepribadian yang baik sesuai harapan pendidik (Sagala, 

2009). Selain itu, pembelajaran merupakan proses terjadinya komunikasi antara 

peserta didik dengan guru dan sumber belajar sebagai bahan wacana yang baru pada 

suatu lingkungan belajar (Rusman, 2012). 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan diatas disimpulkan 

bahwa, pembelajaran adalah peristiwa yang mempengaruhi peserta didik agar 

terjadi perubahan perilaku guna untuk membantu mempelajari suatu kemampuan 

menggunakan sumber belajar sebagai bahan wacana yang baru pada suatu 

lingkungan belajar. 

2.1.2 Definisi Matematika 

Matematika merupakan satu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-

bentuk atau struktur-struktur abstrak serta hubungan-hubungan (Hudojo, 2005). 
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Matematika sebagai hasil pemikiran manusia berhubungan dengan ide, proses, dan 

penalaran menggunakan symbol, notasi, atau lambang yang seragam yang dapat 

dipahami matematikawan diseluruh dunia (Ruseffendi, 2006). Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, matematika adalah ilmu pengetahuan 

yang berkenaan dengan pengetahuan eksak yang terorganisir secara sistematis yang 

mempelajari pola pikir dan penalaran yang logis serta membantu mempermudah 

memecahkan masalah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran matematika adalah ilmu yang 

berhubungan dengan pembentukan pola pikir untuk mempelajari suatu 

pengetahuan, penalaran, dan memecahkan masalah.  

2.2 Media Pembelajaran  

2.2.1 Definisi Media Pembelajaran 

Kehadiran media dalam proses pembelajaran sangat membantu pendidik 

dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Upaya pembuatan, 

pengembangan, serta penerapan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

Media berasal dari Bahasa latin medius yang berarti pengantar atau 

perantara (Arsyad, 2010). Secara umum, makna media adalah suatu alat bantu 

pengantar informasi. Paparan tersebut dikuatkan dengan pendapat lain, bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi (Muhson, 2010). Apabila dikaitkan dengan 

proses pembelajaran, maka segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi yang 

berkaitan dengan pembelajaran disebut media pembelajaran. 

 Media yang mengandung unsur-unsur pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional serta mengandung nilai-nilai pengajaran maka media itu dapat disebut 

sebagai media pembelajaran (Arsyad, 2010). Definisi tersebut sejalan dengan 

definisi yang di antaranya disampaikan, bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimannya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif (Munadi, 

2008).  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, media 

pembelajaran adalah perantara pesan atau informasi yang mengandung nilai 

pengajaran untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pembelajaran. 

Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan jaman saat 

ini. Dunia pendidikan saat ini tidak lepas dari teknologi. Banyak dari teknologi 

informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dikelas. Perkembangan dunia 

teknologi dan dunia pengetahuan mendorong manusia untuk berfikir kreatif dalam 

menciptakan sebuah ide-ide cemerlang. Begitu pula pada dunia pendidikan, para 

pendidik dituntut untuk dapat menggunakan atau mengembangkan alat-alat 

teknologi untuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki 

pengetahuan dan pemahaman tentang media pembelajaran. 

2.2.2  Macam-macam Media Pembelajaran 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu (1) media pembelajaran hasil 

teknologi cetak, (2) media pembelajaran hasil teknologi audio-visual, (3) media 

pembelajaran hasil teknologi yang berbasis komputer, dan (4) media pembelajaran 

hasil gabungan teknologi cetak dan komputer (Arsyad, 2010). 

1. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 

pencetakan mekanis atau fotografis. Media ini  memiliki ciri-ciri antara 

lain, teks dibaca secara linear sedangkan visual diamati berdasarkan 

ruang, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah, teks 

dan visual ditampilkan statis, pengembangan sangat tegantung pada 

prinsip kebahasaan dan persepsi visual, berpusat pada siswa, dan 

informasi dapat diatur ulang oleh pemakai. 

2. Teknologi audio-visual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 

untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Media audio-visual 

biasanya bersifat linear, bersifat dinamis, penggunaan media ditetapkan 

oleh perancang media, representasi dari gagasan abstrak maupun real, 

dikembangkan berdasarkan prinsip behaviorisme dan kognitif, 



9 

 

umumnya berorientasi kepada guru denga tingkat keterlibatan siswa 

yang rendah. 

3. Teknologi berbasis komputer adalah cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikro-prosesor. Beberapa ciri utama teknologi ini, media 

komputer memungkinkan digunakan secara acak, dapat digunakan 

berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang, 

gagasan disampaikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan 

grafik, menggunakan prisnsip-prinsip ilmu kognitif serta pembelajaran 

yang menuntut interaksi siswa yang tinggi. 

Dari deskripsi diatas, Media pembelajaran berbasis komputer memiliki 

keberagaman format yaitu: (1) Media Pembelajaran Berbantuan 

Komputer, dan (2) Media Pembelajaran Berbasis Web (Warsita, 2008) 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media pembelajaran 

berbasis web. 

4. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan 

menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa 

bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Beberapa ciri utama 

teknologi ini tersebut antara lain dapat digunakan secara acak, 

sekuensial dan linear, dapat digunakan sesuai tingkat kreatifitas siswa, 

gagasan disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa, 

pembelajaran ditata dalam lingkup kognitif sehingga pengetahun 

diperoleh jika media digunakan, bahan pelajaran banyak melibatkan 

interaksi siswa, dan bahan ajar melibatkan banyak sumber. 

2.3  Media Pembelajaran Berbasis Web 

2.3.1 Definisi Media Pembelajaran Berbasis Web  

Komputer saat ini tidak lagi merupakan konsumsi bagi mereka yang 

bergerak dalam bidang bisnis atau dunia kerja, tetapi juga dimanfaatkan secara luas 

oleh dunia pendidikan. Perubahan dalam bidang teknologi khususnya teknologi 

informasi, membawa paradigma baru pada bahan belajar dan metode belajar 

(Darmawan, 2012). Media pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu 

media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi 
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belajar peserta didik (Warsita, 2008). Potensi media komputer yang dimanfaatkan 

untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara peserta didik dan materi pembelajaran. Disisi lain media 

pembelajaran berbasis komputer mampu menampilkan unsur audio-visual guna 

meningkatkan minat belajar serta dapat memberikan umpan balik terhadap respon 

peserta didik.  

 Penggunaan internet sebagai media pembelajaran dapat membantu siswa 

belajar secara aktif (Jas, 2012). Siswa dapat berperan sebagai seorang analisis dan 

tidak hanya konsumen informasi saja. Siswa dapat memahami dan menganalisis 

informasi yang sesuai dengan pembelajaran serta melakukan pencarian informasi 

sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Integrasi teknologi informasi kedalam 

pembelajaran salah satunya dalam bentuk pembelajaran berbasis web.  

Web adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet 

diseluruh dunia (Warsita, 2008). Hal tersebut diperjelas lagi bahwa, web adalah 

sebuah jaringan global dari jutaan halaman informasi yang berisi teks, gambar, dan 

link ke halaman lain yang menjadi bagian informasi (Mayasari, 2009). Halaman 

dari web biasa diakses melalui sebuah URL (Uniform Resource Locator) yang biasa 

disebut Homepage. URL ini mengatur para pembaca dan memberitahu mereka 

susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan. Pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran berbasis web memiliki sifat interaktif, sebagai 

media massa dan interpersonal, dan gudang informasi (Yuriana, 2011). 

Pembelajaran berbasis web menyediakan lebih dari sekedar akses, pembelajaran 

berbasis web yang bermutu memberikan informasi yang tidak sama dengan 

pembelajaran tradisional. Pembelajaran berbasis web dapat menggabungkan 

informasi yang lebih luas, tentu saja dengan menggabungkan konten yang ada 

dengan sumber-sumber informasi website. 

Dari paparan di atas telah menjelaskan definisi tentang media pembelajaran 

berbasis web. Model-model interaksi yang dapat diaplikasikan dalam sebuah  media 

pembelajaran ada beberapa macam, yaitu: (1)praktik dan latihan, (2)tutorial, 

(3)permainan, (4)simulasi, (5) penemuan, dan (6)pemecahan masalah (Hamzah, 

2011). Beberapa model yang telah berkembang, peniliti akan menggunakan model 

tutorial dalam mengembangkan suatu produk.  
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Model tutorial merupakan salah satu model pembelajaran yang memuat 

penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, istilah, latihan dan brancing yang 

sesuai. Informasi dan pengetahuan yang disajikan pada model ini sangat 

komunikatif, seolah-olah ada tutor atau pendidik yang membimbing peserta didik 

dan memberikan arahan secara langsung. Landasan peneliti menggunakan model 

tutorial karena model ini cocok untuk memahami materi serta latihan pada mata 

pelajaran matematika, mengingat matematika membutuhkan banyak latihan serta 

meningkatkan ketangkasan dan keterampilan serta dapat menarik daya minat 

peserta didik. 

2.3.2 Kelebihan Menggunakan Media Web 

 Menurut Munadi (2008) Ada beberapa keunggulan pembelajaran berbasis 

web dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional diantaranya adalah. 

1. Fleksibel dari sisi waktu. Dengan Web peserta didik dapat belajar lebih 

fleksibel sesuai dengan waktu yang dimiliki. 

2. Fleksibel dari sisi mengakses Web, tempat dan lingkungan belajar. Saat 

peserta didik mengakses internet, ia dapat memilih sendiri fasilitas, tempat 

dan lingkungan belajarnya yang dianggap kondusif untuk belajar. 

3. Suasana belajar tidak ada hambatan psikologis. Dengan web, peserta didik 

tidak mengalami hambatan psikologis yang berarti. Peserta didik lebih 

berani melakukan latihan online karena tidak merasa takut, malu atau 

kendala-kendala psikologis lainnya, terutama bila melakukan kesalahan. 

4. Mudah meremajakan materi. Berbeda dengan meremajakan materi ajar 

yang tersusun dalam bentuk buku cetak, materi online dapat diremajakan 

setiap saat. 

5. Membiasakan pemanfaatan ICT. Dengan web, ICT bukan saja menjadi 

sesuatu yang hanya dipelajari, tetapi sesuatu yang dimanfaatkan setiap hari 

sehingga menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari peserta didik. 

Keterampilan memanfaatkan ICT untuk mencari informasi merupakan 

bagian dari softskill (kreativitas, keuletan) yang dibutuhkan oleh peserta 

didik untuk dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya. 

Selain memberi manfaat, web memiliki kelemahan terutama dari sisi kebutuhan 

investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat 
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memperoleh manfaat yang optimal dari web dibutuhkan jaraingan yang cepat 

dan stabil. 

 

2.4 Kajian Materi Peluang 

2.4.1  Kemungkinan Hasil Suatu Kejadian 

Himpunan semua hasil dari suatu kejadian atau percobaan dinamakan 

Ruang Sampel dan dilambangkan dengan huruf S (Walpole, 1988). 

Contoh: 

1. Sebuah dadu setimbang sisi 6 dengan penomoran 1,2,3,4,5, dan 6 

ditos, dugaan apa yang mungkin terjadi? 

Ruang Sampel: 

Bila dadu tersebut setimbang, maka kejadian yang mungkin terjadi 

adalah munculnya sisi dadu dengan nomor 1,2,3,4,5, atau 6. Dengan 

demikian, terdapat 6 hasil yang terjadi. 

2. Dua buah dadu setimbang sisi 6 dengan penomoran 1,2,3,4,5, dan 6 

ditoss, dugaan apa yang mungkin terjadi? 

Ruang Sampel: 

Jika dibuat sebuah tabel, maka diperoleh pasangan angka berikut: 

 

 

 

Dadu I 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Dadu II 

1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,5) 

2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,5) 

3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 

4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 

5 (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 

6 (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) 

 

Dari banyak pasangan angka pada setiap sel dalam tabel maka 

terdapat 36 hasil yang mungkin terjadi. 

2.4.2  Kejadian 

Setiap kemungkinan hasil atau dalam suatu ruang sampel disebut titik 

sampel. Jika titik sampel dikumpulkan menjadi suatu, maka kumpulan dari 

Tabel 2.1 Pasangan mata dadu I dan mata dadu II 
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titik sampel disebut kejadian. Biasanya kejadian dilambangkan dengan 

huruf E. Kejadian (Ec) adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang 

tidak memuat kejadian E. Ec dibaca komplemen E (Walpole, 1988). 

Contoh:  

Di dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, yaitu 25 pria dan 15 wanita. 

Di antara mereka akan dipilih satu orang untuk menjadi ketua kelas. 

Maka, pemilihan ketua kelas tersebut adalah Kejadian (E). 

2.4.3  Peluang Suatu Kejadian 

Peluang suatu kejadian E atau 𝑃(𝐴)adalah hasil bagi banyak hasil dalam 

A dengan banyak anggota ruang sampel S dari suatu percobaan, ditulis: 

𝑷(𝑨) =  
𝒏(𝑨)

𝒏(𝑺)
 

n(A) :  banyak anggota A. 

𝑛(𝑆) : banyak anggota ruang sampel. 

 

Adapun beberapa aturan dari peluang menurut (Sadiman, 2005) antara lain: 

1. Dari definisi peluang diatas, maka dapat kiranya dinyatakan bahwa peluang 

paling kecil 𝑃(𝐴) = 0. Begitu sebaliknya, peluang paling besar 𝑃(𝐴) = 1. 

𝟎 ≤ 𝑷(𝑨) ≤ 𝟏 

2. Jika A merupakan kejadian, maka Ac merupakan bukan kejadian. Maka, 

dapat dinyatakan: 

𝑷(𝑨𝒄) = 𝟏 − 𝑷(𝑨) 

atau  

𝑷(𝑨𝒄) + 𝑷(𝑨) = 𝟏 

3. Jika beberapa peristiwa atau kejadian terjadi secara eksklusif atau saling 

asing, maka untuk menghitung peluangnya dapat dilakukan dengan 

menjumlahkan masing-masing peluang kejadian.  

𝑷(𝑨) = 𝑷(𝑨)𝟏 + 𝑷(𝑨)𝟐+ . . . + 𝑷(𝑨)𝒌 

Contoh: 

1. Seorang anak melempar dua dadu setimbang ke atas. Tentukanlah ruang 

sampel dan peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 7. 

Penyelesaian: 
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Ruang sampelnya: 

 

(+) 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

 

 

Dari tabel, dapat dilihat banyak ruang sampel adalah 36 (atau n (S) = 36). 

Kejadian yang diharapkan muncul adalah jumlah mata dadu kurang dari 7 

adalah 15 kejadian (atau n (A) = 15). Berdasarkan konsep peluang maka 

peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 7 adalah. 

𝑷(𝑨) =  
𝒏(𝑨)

𝒏(𝑺)
 = 

𝟏𝟓

𝟑𝟔
 

jadi, peluang A atau  𝑷(𝑨)= 
𝟏𝟓

𝟑𝟔
 

2. Di dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, yaitu 25 pria dan 15 wanita. 

Di antara mereka akan dipilih satu orang untuk menjadi ketua kelas. 

Tentukan peluang terpilih adalah siswa pria? Tentukan peluang terpilih 

adalah siswa wanita? 

Penyelesaian: 

S adalah himpunan semua siswa, sehingga n (S) = 40 

A adalah himpunan siswa pria sehinggan (A) = 25 

Ac adalah himpunan siswa wanita sehinggan (Ac) = 15 

Peluang terpilih pria, 𝑷(𝑨) =  
𝒏(𝑨)

𝒏(𝑺)
 = 

𝟐𝟓

𝟒𝟎
 

Peluang terpilih wanita, 𝑷(𝑨𝒄) =  
𝒏(𝑨𝒄)

𝒏(𝑺)
 = 

𝟏𝟓

𝟒𝟎
 

Jelas bahwa 𝑷(𝑨𝒄) + 𝑷(𝑨) =
𝟏𝟓

𝟒𝟎
+

𝟐𝟓

𝟒𝟎
=

𝟒𝟎

𝟒𝟎
= 𝟏 

2.5 Pengembangan Media Pembelajaran 

 Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengembangan berasal 

dari kata “kembang”yang artinya adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. 

Tabel 2.2 Ruang Sampel dari Hasil Pelemparan Dua 

Dadu 
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Jika dikaitkan dengan penelitian, akhir-akhir ini banyak berkembang penelitian-

penelitian yang arahnya untuk menghasilkan suatu produk. Penelitian semacam ini 

yang sering di identifikasi sebagai penelitian pengembangan. 

Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan menfalidasi produk pendidikan (Setyosari, 2012). Selain itu 

dari pendapat lain bahwa, penelitian pengembangan atau sering disebut Research 

and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011). 

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan atau mengembangkan suatu produk tertentu dengan menguji 

kevalidan dan keefektifan produk tersebut. 

Tujuan dari penelitian pengembangan berbeda dengan penelitian 

pendidikan, karena tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan 

masalah yang ditemukan. Sebaliknya, penelitian pendidikan lebih menekankan 

pada penemuan pengetahuan baru melalui penelitian dasar (Setyosari, 2012). 

Dalam melakukan penelitian pengembangan, dibutuhkan suatu model 

pengembangan untuk menghasilkan suatu produk hasil pengembangan. 

Sebuah model dapat diartikan sebagai representasi dari suatu proses 

rancangan pembelajaran yang digunakan untuk mengarahkan dan melengkapi 

rancangan dalam berbagai latar pendidikan (Setyosari, 2012). Selain itu, juga 

mengungkapkan ada dua model pengembangan yaitu Model Konseptual dan Model 

Prosedural.  

Untuk mengembangkan media pembelajaran dapat dilakukan dengan model 

prosedural. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan model pengembangan 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yang langkah-langkahnya sebagai 

berikut: (1)potensi dan masalah, (2)pengumpulan data, (3)desain produk, 

(4)validasi desain, (5)revisi desain, (6)ujicoba produk, (7)revisi produk, (8)ujicoba 

pemakaian, (9)revisi produk, dan (10)produksi masal. Namun dalam penelitian 

pengembangan ini, peneliti menggunakan beberapa langkah dari yang telah 

dipaparkan hanya sampai dengan ujicoba pemakaian, mengingat dalam penelitian 

ini ingin menguji efektifitas suatu media pembelajaran yang akan dibuat.  
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Berikut gambaran tentang bagaimana langkah-langkah proses 

pengembangan media tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengacu pada langkah-langkah pengembangan yang telah dipaparkan 

diatas, berikut deskripsi tentang proses penelitian pengembangannya. 

1) Potensi dan Masalah 

Potensi merupakan sesuatu yang apabila dikembangkan akan menuai nilai 

tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan yang ada diantara 

harapan dengan realita. 

2) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dari 

pengguna produk yang ingin dikembangkan melalui penelitian dan 

pengembangan. 

3) Desain Produk 

Desain produk merupakan hasil akhir dari serangkain penelitian awal, dapat 

berupa rancangan kerja baru atau suatu produk baru. 

4) Validasi Desain 

Validasi desain adalah proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru 

atau produk baru secara rasional layak digunakan dengan cara meminta 

penilaian ahli yang berpengalaman. 

5) Revisi Desain 

Revisi desain adalah produk yang telah didesain kemudian direvisi setelah 

diketahui kelemahannya. 

6) Uji Coba Produk 

Potensi dan 

Masalah 

Revisi 

Produk 

Desain 

Produk 

Pengumpulan 

data 

Uji Coba 

Pemakaian 

Uji Coba 

Produk 

Revisi 

Desain 

Validasi 

Desain 

Bagan 2.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan 
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Uji coba produk merupakan tahap dimana rancangan tersebut melakukan uji 

coba secara terbatas. 

7) Revisi Produk

Revisi produk merupakan langkah dimana produk yang telah dilakukan uji

coba secara terbatas, kemudian direvisi apabila dalam suatu produk tersebut

terdapat kekurangan dan kelemahan dari produk yang dibuat.

8) Uji Coba Pemakaian

Uji coba pemakaian merupakan tahap dimana rancangan tersebut

melakukan uji coba dalam kondisi yang sesungguhnya.

2.6 Efektifitas 

Media dikatakan efektif jika memenuhi unsur sebagai berikut. 

1) Kevalidan

Kevalidan mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu

instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Besaran yang

mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang

diukur (Matondang, 2009). Valid pada dasarnya menunjuk kepada derajat

fungsi pengukurannya suatu tes, atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu

tes (Suryabrata, 2000). Hal tersebut diperjelas bahwa, kevalidan berkenaan

dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga

betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai (Sudjana, 2004).

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan diatas disimpulkan secara

garis besar bahwa, kevalidan adalah ketepatan suatu alat ukur untuk menilai

fakta atau keadaan sesungguhnya.

2) Kepraktisan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kepraktisan diartikan sebagai suatu

yang bersifat praktis atau efisien. Kepraktisan dalam evaluasi pendidikan

merupakan kemudahan-kemudahan yang ada pada instrument evaluasi baik

dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi/ memperoleh hasil,

maupun kemudahan dalam menyimpannya (Arikunto, 2010).
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3) Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam waktu tertentu, 

dengan kata lain hasil perubahan tingkah laku dalam waktu tertentu 

(Haryoko, 2009). Definisi tersebut sejalan dengan yang diungkapkan 

bahwa, hasil belajar merupakan gambaran tentang pencapaian siswa setelah 

melalui pembelajaran (Sutrisno, 2016). Dari penjelaskan tersebut jelas 

bahwa, hasil belajar merupakan suatu bukti perubahan tingkah laku atau 

hasil yang telah dicapai setelah melalui suatu proses pembelajaran. 


