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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang: (1) media pembelajaran, (2) media 

pembelajaran interaktif, (3) web, (4) pembelajaran interaktif berbasis web, (5) 

materi garis dan sudut, (6) teori pengembangan, (7) penelitian yang relevan. 

2.1 Media Pembelajaran 

Media adalah komponen dari sumber belajar yang berisi materi 

instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Hamdani, 2011). 

Menurut Sadiman dalam (Kustandi & Sutjipto, 2016) pembelajaran adalah usaha 

terencana yang dilakukan untuk memanipulasi sumber belajar agar terjadi 

aktivitas belajar oleh siswa. Agar proses pembelajaran berjalan lancar maka 

diperlukan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat 

dianjurkan untuk mempertinggi kualitas pengajaran (Sudjana & Rivai, 2010). 

Menurut Musfiqon (2012) media pembelajaran merupakan alat bantu 

berupa fisik maupun nonfisik yang dapat digunakan sebagai perantara guru 

dengan siswa dalam memahami materi agar lebih efektif dan efisien. Adapun 

pengertian media pembelajaran menurut Hamdani (2011) adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran. Dengan adanya media pembelajaran 

dimaksudkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada 

siswa, sehingga dapat mempertinggi efektifitas dan efisien dalam mencapai tujuan 

pembelajaran (Pratomo & Irawan, 2015). 

Manfaat penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

yaitu : 1) memperjelas penyajian pesan dan informasi dari guru ke siswa; 2) 

meningkatkan perhatian siswa; 3) dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu; 4) memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa terhadap peristiwa-

peristiwa di sekitar mereka dan terjadinya interaksi langsung dengan guru, 

masyarakat, dan lingkungan (Kustandi & Sutjipto, 2016). Manfaat lain media 

pembelajaran menurut  Kemp dan Dayton dalam Hamdani (2011) yaitu : 1) 

penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan; 2) proses pembelajaran jelas 

dan menarik; 3) lebih interaktif; 4) waktu dan tenaga lebih efisien; 5) dapat 
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meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; 6) proses belajar dapat dilakukan 

dimana dan kapan saja; 7) media pembelajaran dapat menumbuhkan sikap positif 

terhadap materi dan proses pembelajaran, dan 8) peran guru lebih produktif. 

 Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas : 1) media audio, yaitu 

media yang memiliki unsur suara dan hanya dapat didengar, seperti radio dan 

rekaman suara; 2) media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak 

memeiliki unsur suara, seperti gambar, foto, dan lukisan; 3) media audio visual, 

yaitu media yang mengandung unsur suara serta gambar, seperti video dan film; 

4) orang (people), yaitu orang yang menyimpan informasi, seperti guru, 

instruktur, konselor, dan lain-lain; 5) bahan (materials), yaitu suatu format yang 

digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, 

film, dan slide; 6) alat (device), yaitu perangkat keras untuk menyajikan bahan 

pembelajaran, seperti komputer, radio, televisi, dan VCD/DVD; 7) teknik 

(technic), yaitu cara yang digunakan orang untuk memberikan pembelajaran, 

seperti ceramah, diskusi, seminar, dan permainan; 8) latar (setting), yaitu 

lingkungan yang berada di dalam maupun luar sekolah, baik yang sengaja 

dirancang untuk pembelajaran maupun tidak, seperti ruang kelas, aula, taman, 

kebun, pasar, kantor, dan sebagainya (Hamdani, 2011). Sedangkan menurut 

Kustandi & Sutjipto (2016) macam-macam penggunaan media adalah : 1) media 

berbasis manusia, seperti guru, tutor, dan kegiatan kelompok; 2) media berbasis 

cetakan, seperti buku teks, jurnal, majalah, buku panutan, dan lembaran lepas; 3) 

media berbasis visual, seperti buku, charts, grafik, peta, gambar, dan film bingkai; 

4) media berbasis audio visual, seperti video, film, dan televisi; 5) media berbasis 

komputer, seperti pembelajaran berbasis komputer dan video interaktif. 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bawa 

media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dan digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Media dapat berupa perangkat lunak serta perangkat keras. Manfaat 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran antara lain dapat meningkatkan 

hasil belajar, meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, serta lebih 

interaktif. 
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2.2 Media Pembelajaran Interaktif 

Pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif bertujuan untuk 

memudahkan proses pembelajaran dan menumbuhkan kekreatifan serta inovasi 

guru dalam mendesain proses pembelajaran (Saluky, 2016). Penggunaan media 

pembelajaran interaktif mempunyai manfaat, antara lain pembelajar dapat belajar 

secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil, lebih 

efektif untuk menjelaskan materi sehingga siswa mendapatkan pengalaman 

belajar yang menarik, dan lain-lain (Pujawan, 2012). Kehadiran media 

pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran membuat suasana 

pembelajaran yang berbeda, karena materi yang dulunya diajarkan dengan metode 

ceramah yang monoton dapat divariasikan dengan tayangan yang memuat teks, 

suara, gambar bergerak, dan video (Putri & Sibeua, 2014). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bawa 

media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang mengkaitkan teks, 

suara, gambar bergerak, dan video yang bertujuan memudahkan dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif dapat 

menarik minat siswa untuk belajar. Media ini menjadikan siswa berinteraksi 

langsung dan berperan aktif dalam proses pembelajaran dan terjadinya 

komunikasi dua arah antara pengguna dan media.  

2.3 Web 

Salah satu media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat dijadikan 

sebagai penunjang proses pembelajaran adalah media pembelajaran berbasis web 

(Rhomdani, 2016). Karakteristik utama yang menjadi potensi besar media 

pembelajaran berbasis web yaitu menyajikan multimedia,  menyimpan, mengolah, 

dan menyajikan hyperlink (Saluky, 2016). Penggunaan media pembelajaran web 

memberikan beberapa keuntungan, yaitu: 1) siswa dapat memperluas dan 

meningkatkan pengetahuan, 2) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

karena tidak hanya mendengarkan penjelasan guru tetapi juga melakukan aktifitas 

lain, misalnya mengamati dan mencoba 3) media pembelajaran berbasis web 

menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat menambah materi 

pembelajaran (Darusalam, 2015). 
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Media pembelajaran dikatakan efektif apabila adanya respon positif dari 

siswa yang di tunjukkan dari angket yang diberikan setelah melakukan 

pembelajaran dengan media pembelajaran (Nur’aini, Chamisijatin, & Nurwidodo, 

2013). Sedangkan menurut Dewi (2011) suatu media pembelajaran dikatakan 

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

mendapatkan pembelajaran dengan media pembelajaran berbantuan komputer 

tuntas; 2) Adanya  respon positif yang ditunjukan dari angket respon yang 

diberikan setelah pembelajaran. Berkaitan dengan konsep belajar tuntas 

Kurniawan (2014) mengungkapkan keriteria sebagai berikut : 1) 81% - 100% 

kriteria ketuntasan sangat tinggi; 2) 61% - 80 % kriteria ketuntasan tinggi; 3) 41 

% - 60 % kriteria cukup 4) 21% - 40 % kriteria ketuntasan rendah; 5) 0% - 20% 

kriteria ketuntasan sangat rendah. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bawa web 

adalah salah satu alat yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dengan 

bantuan komputer. Pembelajaran menggunakan web dapat meningkatkan 

keaktifan siswa karena tidak hanya mendengarkan tetapi mengamati dan 

mencoba. Media pembelajaran dikatakan efektif jika tes hasil belajar siswa 

menunjukkan tuntas dengan persentase      serta adanya respon positif siswa 

yang baik. 

2.4 Pembelajaran Interaktif Berbasis Web 

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa sebagai 

pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengkondisikan terjadinya proses 

pembelajaran (Musfiqon, 2012). Kehadiran media pembelajaran interaktif dalam 

proses pembelajaran sangat dibutuhkan dikarenakan beberapa faktor seperti faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor sosial yang mempengaruhi belajar. Untuk 

itu guru harus menggunakan media yang tepat dan interaktif untuk merangsang 

dan meningkatkan minat belajar siswa yang selama ini hanya memusatkan pada 

perhatian guru (teacher centered)  dan siswa kurang serius dalam belajar 

(Simamora & Panjaitan, 2015). Menurut Asrul (2015) komponen komunikasi 

dalam media interaktif adalah hubungan antara manusia (user) dan komputer 

(software). 
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Menurut Suyanto (2003) media pembelajaran saat ini sangat beragam, 

mulai dari media konvensional misalnya buku dan alat peraga tradisional sampai 

dengan media modern audio visual, alat peraga modern, multimedia, dan web. 

Media pembelajaran berbasis web memiliki keunggulan seperti : 1) memperjelas 

penyajian pesan; 2) mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan indera; 3) 

mengatasi sifat pasif siswa; 4) mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa (Sari & Sipahutar, 2014). Web dapat dijadikan sebagai media 

interaktif apabila dalam penyajiannya memunculkan aktivitas multimedia 

(Darmawijoyo, 2011). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bawa 

media pembelajaran interaktif berbasis web yaitu dalam pelaksanaannya 

menggunakan komputer, dalam penyajiannya menggunakan aktivitas multimedia, 

serta dikemas dalam sebuah web agar siswa dapat belajar secara mandiri dan aktif. 

2.5 Materi Garis dan Sudut 

Materi Garis dan Sudut adalah salah satu materi matematika tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII. Berdasarkan kurikulum 2013 

berikut adalah kompetensi dasar  pada materi garis dan sudut : 

3.12 Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, cara melukis sudut, 

membagi sudut, dan membagi garis. 

4.12 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis. 

Materi garis dan sudut SMP terdiri dari dua yaitu materi garis dan materi 

sudut. Materi garis meliputi kedudukan garis, membagi garis, dan perbandingan 

ruas garis. Sedangan materi sudut meliputi pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan 

hubungan antar sudut. 

2.6 Teori Pengembangan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D). 

Metode penelitian dan pengembangan Research and Development adalah metode 

yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji keefektifan produk tertentu 

(Sugiyono, 2017). Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Sugiyono (2017) terdiri dari 10 tahap yaitu : 1) potensi dan masalah; 2) 

pengumpulan data; 3) desain produk; 4) validasi produk; 5) revisi desain; 6) uji 

coba produk; 7) revisi produk; 8) uji coba pemakaian; 9) revisi produk; 10) 
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pembuatan produk masal. Tahapan yang digunakan diadaptasi mengikuti prosedur 

pengembangan Sugiyono karena menurut peneliti langkah ini lebih efektif. Tetapi 

penelitian ini hanya terbatas pada langkah nomor 7 yaitu revisi produk, karena 

keterbatasan waktu dan biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Bagan Langkah-langkah Pengembangan Media Interaktif Berbasis Web 

 

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2017) : 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan masalah dalam penelitian harus 

ditunjukkan dengan data empirik. 

2. Pengumpulan Data 

Selanjutnya pengumpulan informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk yang dapat mengatasi masalah. Pada tahap 

ini diperlukan metode penelitian tergantung dari permasalahan dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

3. Desain Produk 

Desain produk diwujudkan dalam gambar atau bagan yang dapat 

digunakan sebagai pegangan untuk pembuatannya. 

 

 

 

1. potensi dan 

masalah 

2. pengumpulan data 3. desain produk 

7. revisi produk 6. uji coba 

produk 

5. revisi desain 

 

4. validasi produk 
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4. Validasi Produk 

Validasi merupakan suatu langkah pengujian terhadap isi dari media 

pembelajaran. Validasi dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar 

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang sudah dirancang. 

5. Revisi Desain 

Setelah divalidasi kemudian dilakukan revisi desain untuk memperbaiki 

kelemahan desain dari produk tersebut. 

6. Uji Coba Produk 

Pengujian bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah hasil dari 

media pembelajaran tersebut efektif dalam proses pembelajaran. 

7. Revisi Produk 

Setelah di uji coba maka dapat diketahui keefektifan dari media 

pembelajaran tersebut. Selanjutnya apabila ditemukan kekurangan pada uji 

coba maka diperlukan revisi produk. 

2.7 Penelitian yang Relevan 

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya sebagai berikut : 

a. Penelitian yang Relevan dengan Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif 

1. Menurut hasil penelitian Nanda Putri Amalia pada tahun 2015 dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Pendekatan Inquiry 

pada Materi Geometri untuk Kelas X SMA menyatakan bahwa diperoleh 

kesimpulan bahwa media yang dikembangkan termasuk dalam kriteria baik 

dengan rata-rata skor 3.96 dan dapat diujicobakan dengan beberapa perbaikan. 

Respon oleh guru dan siswa memberikan hasil bahwa media yang 

dikembangkan termasuk dalam kriteria baik dengan skor dari guru 3.84 dan 

skor dari siswa 3.83. Oleh karena itu, dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

media pembelajaran interaktif berbasis inquiry pada materi geometri untuk 

kelas X SMA yang dikembangkan oleh peneliti layak untuk digunakan 

sebagai salah satu media pembelajaran matematika. 
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b. Penelitian yang Relevan dengan Pengembangan Media Pembelajaran

Berbasis Web

1. Menurut hasil penelitian Danang Setyadi dan ABD. Qohar pada tahun 2017

dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Web

pada Materi Barisan dan Deret menyatakan bahwa media pembelajaran web

yang telah dikembangkan memiliki kelebihan : 1) tampilan media

pembelajaran sederhana namun elegan; 2) memiliki keanekaragaman materi

yang lengkap sebagai bahan ajar siswa secara mandiri; 3) latihan soal yang

menarik mampu membangkitkan minat siswa untuk belajar matematika. Hasil

penelitian ini mendukung kemungkinan pengembangan media pembelajaran

berbasis web yang dapat menarik minat siswa dalam belajar.

2. Menurut hasil penelitian Endar Hartono pada tahun 2012 dengan judul

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web pada Materi Bangun

Ruang Sisi Datar Kelas VIII SMPN 1 Bantul, menyatakan bahwa produk

media pembelajaran yang telah dikembangkan mempunyai kualitas Sangat

Baik (SB) dengan skor keidealan 102,05 dari skor maksimal 125 dengan

persentase keidealannya 81,64 % dan berdasarkan tes hasil belajar siswa yang

dinilai berdasarkan hasil pre-test dan post-test didapat nilai rata-rata tes

meningkat dari 50,36 (pre-test) menjadi 85,18 (post-test). Dengan ini website

tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya pada

materi bangun ruang sisi datar (BRSD) sehingga website tersebut efektif

untuk pembelajaran.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis web yang memuat 

multimedia interaktif yang dapat membantu pemahaman siswa. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah 

pengembangan media pembelajaran interaktif serta keefektifan media 

pembelajaran interaktif berbasis web pada materi garis dan sudut kelas VII SMP. 


