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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan produk Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” 

matematika berbasis guided discovery dan berorientasi pada pendidikan karakter 

menggunakan model pengembangan ADDIE dengan melewati beberapa tahap 

yaitu (1) Analysis (Analisis), (2) Design (Desain), (3) Development 

(Pengembangan), (4) Implementation (Implementasi) dan (5) Evaluation 

(Evaluasi). Berikut akan diuraikan hasil dari masing-masing tahap pengembangan 

tersebut. 

 Tahap Analysis (Analisis) 

Tahap ini adalah tahap awal persiapan sebelum merancang untuk 

membuat media pembelajaran. Sebelum merancang media analisis kebutuhan 

siswa, kurikulum, karakteristik siswa dan rencana kerja perlu dilakukan agar 

media yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Hasil 

dari analisis-analisis tersebut diuraikan sebagai berikut. 

a. Analisis Kebutuhan 

Observasi dilakukan di SMP Negeri 1 Yogyakarta dengan 

menggunakan lembar analisis kebutuhan (Lampiran 15) dengan 

wawancara singkat serta lembar observasi (Lampiran 11-12). Lembar 

analisis kebutuhan diisi oleh guru matematika di SMP Negeri 1 

Yogyakarta. Setelah mengisi lembar analisis, guru diwawancarai secara 
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singkat seputar jawaban guru, dengan tujuan untuk mengetahui lebih 

mendalam permasalahan yang ada dan kebutuhan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut dari sudut pandang guru. Sedangkan  

siswa SMP Negeri 1 Yogyakarta kelas VIII F dan IX D mengisi lembar 

observasi. Adapun hasil yang diperoleh dari lembar analisis kebutuhan 

serta lembar observasi yang diisi oleh guru dan siswa yaitu: 

1) Kendala yang ada saat pembelajaran matematika yaitu ketika siswa 

mengalami kesulitan dalam memodelkan matematika dan 

memvisualisasikan materi matematika yang abstrak dan kendala 

tersebut dapat diatasi dengan penggunaan teknologi komputer. 

2) Siswa dan guru tertarik menggunakan media pendukung seperti 

komputer dalam pembelajaran matematika, namun sekolah tidak 

memiliki pakar dalam pengembangan media pembelajaran, meskipun 

sekolah memiliki fasilitas yang cukup untuk dilaksanakannya 

pembelajaran dengan bantuan komputer. 

3) Pada pembelajaran matematika seperti geometri, untuk 

memvisualisasikan objek dari kehidupan nyata membutuhkan bantuan 

teknologi komputer agar pembelajarannya menjadi lebih mudah 

dimengerti dan menarik. 

4) Siswa yang memiliki karakter baik hanya 17%, padahal karakter 

menjadi salah satu tujuan pembelajaran pada Kurikulum 2013. 

5) Proses pembelajaran yang dilakukan guru selama ini sudah 

menggunakan alat bantu komputer, yaitu guru menggunakannya 
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dengan alat bantu proyektor sehingga siswa hanya menyimak dari 

tempat duduk masing-masing, tidak berinteraksi langsung dengan 

komputer. Oleh sebab itu dibutuhkan media pembelajaran matematika 

dengan bantuan komputer yang interaktif, sehingga siswa dapat 

terlibat aktif secara langsung. 

6) Siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran 

matematika, dan menurut siswa pembelajaran matematika dengan 

bantuan komputer dapat membantu mengatasi kesulitan tersebut dan 

siswa sangat antusias apabila pembelajaran matematika menggunakan 

bantuan komputer yang interaktif. 

Dari hasil lembar analisis kebutuhan yang diisi oleh guru 

matematika dan respon siswa tersebut maka kesimpulannya yang dapat 

diambil yaitu bahwa beberapa kendala yang diperoleh dalam pembelajaran 

matematika dapat diatasi salah satunya dengan belajar menggunakan alat 

bantu komputer. Komputer sangat dibutuhkan oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika, namun sekolah belum memiliki pakar dalam 

pengembangan pembelajaran berbasis komputer tersebut, padahal fasilitas 

sekolah sudah cukup untuk mendukung pembelajaran matematika dengan 

bantuan komputer. Oleh sebab itu, pengembangan pembelajaran 

matematika dengan bantuan komputer sangat dibutuhkan (Asmaranti & 

Andayani, 2018: 155). Selain itu pada proses pembelajaran juga 

dibutuhkan suatu hal yang dapat melatih karakter positif siswa. Dengan 

demikian dibutuhkan pengembangan pembelajaran matematika berbasis 
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komputer yang membantu siswa aktif dan interaktif dengan unsur 

pendidikan karakter. 

b. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum diperoleh dari diskusi langsung dengan guru 

yang mengajar mata pelajaran matematika kelas VIII di SMP Negeri 1 

Yogyakarta. Hasil diskusi dengan guru diperoleh bahwa pada pelajaran 

geometri siswa mengalami kesulitan dalam memvisualisasikannya serta 

siswa juga mengalami kesulitan dalam memodelkan masalah geometri 

dalam bentuk matematika. Pada pelajaran geometri “Bangun Ruang Sisi 

Datar” di kelas VIII guru mengatakan bahwa sangat diperlukannya alat 

bantu seperti komputer.  

Berdasarkan hasil diskusi tersebut peneliti mengkaji silabus, 

kompetensi  pencapaian beserta indikator dan pendekatan/metode/model 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum SMP Negeri 1 Yogyakarta 

menggunakan kurikulum 2013. Pada kurikulum ini siswa dituntut terlibat 

secara aktif dalam belajar dan pembelajaran berpusat pada siswa. Salah 

satu pendekatan yang menuntut siswa terlibat aktif dan cocok digunakan 

pada pembelajaran matematika dengan kurikulum 2013 adalah guided 

discovery. Seperti pendapat beberapa ahli bahwa guided discovery dapat 

membantu siswa terlibat aktif, mandiri, dan cocok untuk pembelajaran 

matematika yang belajarnya secara terstruktur (Jong & Joolingen, 1998; 

Uno & Mohamad, 2014: 30; Westwood, 2008: 28; Yuliani & Saragih, 

2015). 
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Pengembangan Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” 

yang dikembangkan disesuaikan dengan aturan kurikulum 2013. 

“MATIKTOK” dikembangkan menggunakan pendekatan guided 

discovery yang menuntut siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan 

kompetensi pencapaian yang sesuai dengan kurikulum 2013 pada materi 

bangun ruang sisi datar. Berikut Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar 

(KD), Indikator dan tujuan pembelajaran pada “MATIKTOK”. 

1) Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
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2) Kompetensi Dasar (KD) 

3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan limas) 

4.9  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok,  prisma, dan 

limas), serta gabungannya. 

3) Indikator Pembelajaran 

3.9.1 Membedakan sifat-sifat antar bangun ruang sisi datar  

3.9.2 Menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas  

3.9.3 Menentukan luas permukaan gabungan kubus, balok, prisma, 

dan limas 

3.9.4 Menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas  

3.9.5 Menentukan volume gabungan kubus, balok, prisma, dan 

limas 

5.9.1 Menemukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus, balok, prisma, dan limas 

5.9.2 Merancang penyelesaian masalah terkait luas permukaan 

gabungan kubus, balok, prisma, dan limas 

5.9.3 Menemukan solusi dari masalah yang berkaitan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas 

4) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran kelompok menggunakan CBM 

“MATIKTOK”, diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, 
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memiliki sifat religius, jujur, kerja keras, teliti dan rasa ingin tahu, 

serta siswa dapat: 

(1) mengidentifikasi ciri-ciri kubus, balok, prisma, dan limas 

(2) membedakan sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas 

(3) menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas 

(4) menentukan luas permukaan gabungan kubus, balok, prisma, dan 

limas 

(5) menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

(6) menentukan volume gabungan kubus, balok, prisma, dan limas 

(7) menemukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus, balok, prisma, dan limas  

(8) merancang penyelesaian masalah terkait luas permukaan 

gabungan kubus, balok, prisma, dan limas 

(9) menemukan solusi dari masalah yang berkaitan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas 

Bersasarkan uraian tersebut maka dianalisis kebutuhan kurikulum 

seperti yang disajikan pada Tabel 18. Pada Tabel 18 diperoleh bahwa 

Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai dalam pembelajaran 

matematika pada kelas VIII adalah bangun ruang sisi datar yaitu mengenai 

luas permukaan dan volume pada bangun ruang sisi datar seperi kubus, 

balok, prisma, dan limas. 
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Tabel 18. Analisis kebutuhan kurikulum 

 Kebutuhan Yang disajikan pada media 

K
I Siswa memiliki 

karakter-
karakter yang 
positif, memiliki 
rasa ingin tahu 
tentang ilmu, 
teliti dalam 
melakukan 
segala hal. 

Disetiap frame diberi kotak karakter, untuk 
menekankan karakter yang ingin disampaikan 
pada frame tersebut. 
Beberapa frame terdapat kalimat perintah 
memuat penekanan untuk karakter yang ingin 
dilatih seperti “ayo cari tahu”. 
Soal cerita yang disajikan pada beberapa frame 
menggunakan cerita yang menunjukkan sikap 
baik seseorang. 
Beberapa animasi mengandung unsur karakter 
yang ingin dilatih. 

K
D

, I
nd

ik
at

or
, d

an
 T

uj
ua

n 
Pe

m
be

la
ja

ra
n 

Siswa mampu 
membedakan 
dan menentukan 
luas permukaan 
dan volume 
bangun ruang 
sisi datar 

Disetiap materi, siswa diberikan kotak 
identifikasi masalah untuk melatih 
kepemahaman siswa terhadap soal/masalah 
yang disajikan 
Materi disajikan dengan interaktif, sehingga 
siswa sendiri yang menentukan cara mencari 
luas permukaan dan volume suatu bangun 
ruang sisi datar 
Setiap materi diberikan animasi bangun ruang 
yang terkait. 

Siswa mampu 
menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan luas 
permukaan dan 
volume bangun 
ruang sisi datar 

Diberikan soal-soal latihan mengenai luas 
permukaan dan volume bangun ruang sisi datar 

Siswa terlibat 
aktif dalam 
pembelajaran 

Setiap materi disajikan dengan langkah guided 
discovery, sehingga siswa sendiri yang akan 
menemukan konsep materi. 
Media pembelajaran dibuat interaktif, 
contohnya pada langkah mengolah data, siswa 
harus menjawab dengan 
memilih/menginputkan jawaban, dan setiap 
jawaban ada respon benar/salah yang diberikan. 
Jawaban yang diinput siswa saat pembelajaran 
harus benar, jika jawaban siswa masih salah, 
maka siswa tidak dapat lanjut ke langkah 
berikutnya pada pembelajaran. 

Berikut salah satu contoh pembelajaran materi luas permukaan 

balok menggunakan alur pembelajaran guided discovery pada 

“MATIKTOK”. Dalam pembelajaran luas permukaan balok, mula-mula 
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siswa akan diberikan stimulus sebagai apersepsi dalam pembelajaran 

seperti Gambar 15. 

 

Gambar 15. Contoh Apersepsi 

Pemberian apersepsi bertujuan untuk mengingatkan siswa kembali 

mengenai materi yang telah dipelajari sebelumnya yang berkaitan dengan 

materi selanjutnya. Sebelum mempelajari materi luas permukaan balok, 

siswa diingatkan kembali materi luas permukaan balok yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

Setelah diberi apersepsi, siswa diberi pertanyaan yang berkaitan 

dengan balok, disini siswa diberi kesempatan untuk mencari tahu 

mengenai balok tersebut, hal ini untuk memastikan bahwa siswa 

mengetahui bentuk bangun ruang balok. Apabila siswa salah dalam 

menjawab pertanyaan maka, akan ada respon yang menyatakan jawaban 

siswa salah, dan siswa tidak bisa lanjut ke frame selanjutnya. 

Secara lebih jelas bentuk pertanyaan yang diberikan kepada siswa 

seperti Gambar 16. 
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Gambar 16. Contoh Pertanyaan Terkait Materi 

Pada Gambar 16, siswa diberi pertanyaan untuk memastikan bahwa siswa 

benar-benar mengetahui bangun balok terlebih dahulu sebelum masuk ke 

materi. 

Siswa yang telah diberi apersepsi dan diberi stimulus pertanyaan 

terkait balok, maka dilanjutkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

langkah guided discovery. Mula-mula siswa diberi permasalahan yang 

berkaitan dengan luas permukaan balok, dan siswa diberi kotak 

identifikasi masalah seperti Gambar 17. 

 

Gambar 17. Contoh Langkah Identifikasi Masalah  
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Pada Gambar 17 dapat dilihat bahwa ada permasalahan yang diberikan, 

lalu diberikan kotak identifikasi yang harus diisi siswa. Kotak identifikasi 

digunakan untuk memberi kesempatan kepada siswa agar siswa dapat 

menginputkan apa yang siswa ketahui terkait masalah yang diberikan. 

Pada langkah identifikasi bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman 

siswa terhadap permasalahan yang diberikan. Jadi siswa diberi kesempatan 

untuk memahami permasalahan yang diberikan. 

Langkah selanjutnya yaitu, setelah siswa mengetahui 

permasalahan yang diberikan, dan mengetahui kemungkinan yang menjadi 

solusi dari permasalahan tersebut, siswa lanjut ke langkah investigasi. 

Pada langkah investigasi siswa diberi stimulus agar siswa mengumpulkan 

data yang kira-kira diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Adapun contoh langkah investigasi dapat dilihat pada Gambar 18. 

Pada langkah investigasi ini diberikan animasi jaring-jaring balok, 

sehingga siswa dapat menentukan unsur-unsur jaring-jaring balok. Hal ini 

penting diketahui siswa untuk membantu siswa menentukan luas 

permukaan balok. Dalam menginvestigasi, siswa diberi kesempatan untuk 

mencari informasi terkait materi dari berbagai sumber. 
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Gambar 18. Contoh Langkah Investigasi 

Setelah mampu menginvestigasi, siswa dibimbing untuk 

menyelesaikan masalah secara urut. Apabila siswa salah menjawab pada 

setiap langkah yang disediakan, maka siswa tidak dapat meneruskan 

langkah selanjutnya. Jadi pada langkah mengolah data ini, siswa benar-
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benar dibimbing hingga siswa menemukan jawaban sebagai solusi. Pada 

tahap mengolah data, siswa diberi dua kali permasalahan yang serupa, 

sehingga siswa juga menyelesaikan permasalahan dalam mengolah data 

dengan langkah yang serupa. Tujuan dari mengolah data lebih dari satu 

kali ini yaitu agar siswa menemukan pola untuk menyelesaikan 

permasalahan yang serupa nantinya. Penyelesaian masalah dalam 

mengolah data, siswa harus menjawab dengan benar. Apabila siswa masih 

salah dalam menjawab, maka siswa tidak akan bisa lanjut ke langkah 

selanjutnya. Siswa dibimbing terarah sehingga dapat menemukan jawaban 

yang sesuai diharapkan. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 19. 

 

 

Gambar 19. Contoh Langkah Mengolah Data 
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Setelah siswa mampu mengolah data hingga menemukan jawaban, 

siswa diberi kesempatan untuk menyimpulkan dari apa yang diperoleh, 

dalam menyimpulkan siswa dibimbing terarah agar jawaban sesuai yang 

diinginkan. Pada Gambar 20 dapat dilihat contoh frame pada langkah 

menyimpulkan. 

 

Gambar 20. Contoh Langkah Menarik Kesimpulan 

Langkah menarik kesimpulan inilah yang menjadi langkah terakhir pada 

pembelajaran guided discovery yang difasilitasi pada MATIKTOK. 

Langkah verifikasi dan generalisasi akan diteruskan oleh guru namun 

tanpa menggunakan MATIKTOK. Secara lengkap untuk materi yang 

lainnya pembelajaran bangun ruang sisi datar menggunakan MATIKTOK 

dapat dilihat pada Lampiran 67. 

c. Analisis Karakteristik Siswa 

Analisis  karakter  siswa yang diperoleh dari diskusi dengan guru 

mata pelajaran matematika kelas VIII bahwa siswa berada pada rentang 

usia 12-14 tahun. Pada usia ini siswa sedang mengenal baik atau buruk 

suatu perilaku dan melatih perilaku berupa kebaikan. Namun, dari hasil 
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observasi hanya ada 17% siswa yang memiliki karakter sikap yang baik 

(Lampiran 9). Selain itu, hasil lembar observasi terhadap siswa dan guru 

matematika menunjukkan bahwa siswa sering menggunakan teknologi 

seperti handpone dan laptop/komputer. Siswa dapat mengoperasikan 

laptop/komputer dengan baik dan siswa sangat antusias apabila belajar 

matematika menggunakan alat bantu komputer. Jadi, dari temuan tersebut 

menunjukkan bahwa siswa saat ini sedang dekat dengan teknologi dan 

karakter siswa perlu dibina agar semakin baik. 

d. Analisis Rencana Kerja 

Adapun rencana kerja pada penelititan ini adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun tujuan pengembangan 

Tujuan pengembangan Computer Based Media (CBM) 

“MATIKTOK” adalah untuk memudahkan siswa dalam memahami, 

memvisualisasikan materi bangun ruang sisi datar (geometri) dan 

melatih karakter sikap siswa dengan mengorientasikan pendidikan 

karakter siswa pada “MATIKTOK” 

2) Membuat  desain produk 

Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” didesain dengan alur 

pembelajaran menggunakan pendekatan guided discovery dan 

berorientasi pendidikan karakter. “MATIKTOK” dapat digunakan 

pada semua jenis komputer/laptop. “MATIKTOK” dibuat dengan 

menggunakan software Adobe Flash Professional CS6 dan dipublish 

dalam format swf. “MATIKTOK” disesuaikan dengan langkah 
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pembelajaran pendekatan guided discovery oleh sebab itu 

“MATIKTOK” memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi masalah, 

investigasi, mengolah data, menyimpulkan, memverivikasi serta 

menggeneralisasikan suatu konsep materi. “MATIKTOK” didesain 

untuk memfasilitasi karakter religius, jujur, kerja keras, teliti, dan rasa 

ingin tahu. Kotak karakter, kalimat-kalimat perintah ajakan, dan soal 

cerita dalam “MATIKTOK” yang akan membantu memperkuat 

karakter siswa. “MATIKTOK” terdiri dari beberapa materi dan 

latihan soal. Setiap memahami materi dan pengerjaan latihan soal 

siswa diberi waktu sesuai yang telah ditentukan. Proses memahami 

materi siswa dibimbing untuk menemukan suatu konsep sesuai 

dengan tujuan pembelajaran guided discovery. 

3) Validasi produk. 

Kevalidan produk akan dibuktikan oleh expert judgement (ahli) dari 

segi materi dan media menggunakan angket. 

4) Implementasi 

Implementasi dilaksanakan di salah satu kelas VIII SMP Negeri 1 

Yogyakarta pada tahun ajaran 2018/2019 di semester genap. 

5) Menguji kepraktisan dan keefektifan produk 

Kepraktisan produk akan dibuktikan melalui angket penilaian media 

dari guru dan siswa setelah menggunakan “MATIKTOK” dalam 

proses pembelajaran, serta dari observasi observer mengenai 

keterlaksanaan pembelajaran. Sedangkan keefektifan produk 



114 

 

diperoleh dari pretes dan postes hasil tes pemahaman dan penilaian 

karakter siswa. 

6) Evaluasi. 

Memperbaiki apa yang menjadi kendala di lapangan saat 

menggunakan “MATIKTOK” dalam pembelajaran. 

 Tahap Design (Desain) 

Pada tahap ini  produk didesain dan disesuaikan dengan temuan yang 

diperoleh pada tahap analisis. “MATIKTOK” didesain berdasarkan alur 

pembelajaran guided discovery dengan memfasilitasi tahapan identifikasi 

masalah, investigasi, mengolah data dan kesimpulan sementara. Langkah 

verifikasi dan generalisasi akan diteruskan di kelas tanpa menggunakan media 

“MATIKTOK”. “MATIKTOK” berisi materi dan latihan soal. Secara rinci 

dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

Gambar 21. Desain struktur menu “MATIKTOK” 

Gambar 21 menunjukkan desain struktur menu pada “MATIKTOK” yang 

berisi materi dan evaluasi. Materi akan mengikuti alur pembelajaran guided 

discovery sehingga siswa dibimbing menemukan konsep secara mandiri. 

Dengan demikian disetiap materi untuk menemukan konsepnya siswa akan 

MATIKTOK

MATERI

Luas 
Permukaan Volume

EVALUASI

Latihan 1 

Luas permukaan 
kubus dan balok

Latihan 2

Luas permukaan 
prisma dan limas

Latihan 3

Volume kubus 
dan balok

Latihan 4

Volume 
prisma dan 

limasKubus 
Balok 
Prisma 
Limas 
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melalui tahapan guided discovery. Selain itu setiap frame pada “MATIKTOK” 

ada kotak karakter yang menekankan karakter siswa. Karakter siswa yang 

ditekankan pada “MATIKTOK” yaitu religius, jujur, kerja keras, teliti, dan rasa 

ingin tahu. Pembelajaran pada “MATIKTOK” setiap materi dan latihan 

soalnya diberi waktu maksimal selama 20 menit. Setelah mengerjakan latihan 

soal, skor perolehan siswa langsung ditampilkan di akhir pengerjaan. Selain 

media “MATIKTOK” instrumen yang disiapkan yaitu Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), soal pretest, soal posttest, angket karakter awal dan 

angket karakter akhir, sedangkan instrumen yang dibutuhkan dalam 

pengembangan “MATIKTOK” yaitu lembar validitas media oleh ahli materi 

dan media, lembar respon guru dan siswa, serta soal pemahaman dan penilaian 

karakter siswa. 

Media “MATIKTOK” divalidasi oleh 4 orang validator, adapun 

instrumen yang divalidasi validator berbeda-beda. Berikut disajikan data 

instrumen yang divalidasi oleh validator pada Tabel 19. 

Tabel 19. Instrumen yang Divalidasi oleh Validator 

Validator Yang divalidasi 
Wahyu Setyaningrum, S.Pd., M.Ed Media dari sudut pandang ahli media 

Angket guru dan siswa,  
RPP 

Dr. Ali Mahmudi, M.Pd. Media dari sudut pandang ahli materi 
Angket guru dan siswa 
Soal tes pemahaman 
Angket Karakter 

Dr. Drs. Sugiman, M.Si. Soal tes pemahaman 
Angket Karakter 
RPP 

Ezi Apino, M.Pd Media dari sudut pandang ahli media 
Media dari sudut pandang ahli materi 
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 Tahap Development (Pengembangan) 

Pada tahap pengembangan, media pembelajaran mulai dikembangkan 

sesuai rancangan/desain yang telah dibuat sebelumnya. Media diberi nama 

“MATIKTOK” yang memiliki kepanjangan “MAtematika Teknologi 

Interaktif KomunikaTif berOrientasi pada pendidikan Karakter”. 

“MATIKTOK” dikembangkan dengan bantuan beberapa software yaitu adobe 

flash professional CS6 sebagai software utama dan dalam pengembangan 

media dibantu oleh software seperti geogebra, adobe photoshop 7.0 dan 

snipping tool untuk membantu dalam mengedit gambar untuk dijadikan 

gambar dan animasi pada “MATIKTOK”.  

Tampilan awal “MATIKTOK” memuat 3 menu pilihan yaitu “about”, 

“petunjuk”, dan “start” seperti Gambar 22. 

 

Gambar 22. Tampilan Awal “MATIKTOK” 

Menu “about” menampilkan selayang pandang yang berisi identitas 

“MATIKTOK” berapa lama proses pembuatan “MATIKTOK”, identitas yang 

mengembangkan “MATIKTOK” dan informasi seputar “MATIKTOK”. Menu 

“petunjuk” berisi petunjuk dalam penggunaan “MATIKTOK”. Sedangkan 



117 

 

menu “start” adalah menu untuk memulai pelajaran. Ketika menu “start” 

diklik maka siswa akan diberi pendahuluan terlebih dahulu mengenai isi 

“MATIKTOK”, lalu siswa akan dibimbing untuk berdo’a terlebih dahulu 

sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdo’a siswa diberi peringatan 

mengenai aturan waktu yang diberikan ketika mempelajari materi dan 

mengerjakan latihan soal. Adapun aturan yang ditekankan mengenai 

peringatan waktu dalam pembelajaran ini yaitu seperti Gambar 23. 

 

Gambar 23. Peringatan Waktu Pembelajaran dengan “MATIKTOK” 

Peringatan bahwa ada batasan waktu masing-masing kegiatan yang 

diberikan yaitu selama 20 menit. Apabila siswa belum menyelesaikan 

pembelajaran namun waktu telah berjalan selama 20 menit maka frame akan 

kembali ke menu utama (frame yang berisi menu-menu materi dan latihan). 

Sedangkan apabila siswa sedang mengerjakan latihan soal namun waktu telah 

berjalan selama 20 menit maka otomatis pengerjaan latihan soal siswa 

diberhentikan dan frame akan lompat ke frame akhir dengan menampilkan skor 

yang telah diperoleh pada latihan soal tersebut. 
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Frame selanjutnya setelah peringatan aturan yang harus selalu diingat 

yaitu frame yang memfasilitasi siswa untuk mengisi data seperti nama 

kelompok, nama siswa, kelas, dan nama sekolah. Nama siswa tidak boleh 

kosong, minimal ada satu nama yang diisi agar bisa lanjut untuk memulai 

“MATIKTOK”. Apabila nama siswa tidak terisi minimal satu nama, dan siswa 

mengklik tombol next, maka akan keluar peringatan seperti pada Gambar 24.  

 

Gambar 24. Tampilan Ketika Nama Siswa Kosong/Tidak Diisi 

Nama kelompok dan nama siswa yang telah diisi akan dimunculkan lagi di 

frame menu utama dan frame skor akhir seperti Gambar 25. Pada menu utama 

berisi beberapa pilihan sub-sub materi bangun ruang sisi datar seperti luas 

permukaan kubus, balok, prisma dan limas serta volume kubus, balok, prisma 

dan limas. Selain materi, menu utama juga berisi pilihan beberapa latihan soal. 

Ada 4 latihan soal yang difasilitasi. Latihan soal 1 adalah latihan soal terkait 

materi luas permukaan kubus dan balok. Latihan soal 2 berisi latihan-latihan 

soal terkait materi luas permukaan prisma dan limas. Latihan soal 3 dan 4 berisi 

soal terkait volume, latihan soal 3 berisi soal-soal mengenai volume kubus dan 
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balok sedangkan latihan soal 4 berisi latihan soal mengenai volume prisma dan 

limas. Adapun frame menu utama dapat dilihat pada Gambar 26. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Frame Penginputan Identitas Diri dan Frame yang Menampilkan 
Nama Siswa dan Nama Kelompok 

 

 

Gambar 26. Frame Menu Utama 

Setiap latihan terdiri dari 5 buah soal dengan bentuk pilihan ganda. 

Nomor soal yang telah dijawab tidak bisa diulangi kembali jawabannya. 

Perolehan 
SKOR 
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Sedangkan setiap materi akan mencangkup 4 dari 6 langkah guided discovery. 

Langkah yang difasilitasi yaitu identifikasi masalah, investigasi, mengolah data 

dan menyimpulkan. Dua langkah selanjutnya verivikasi dan generalisasi akan 

berlangsung di dalam kelas dibantu oleh guru. Oleh sebab itu “MATIKTOK” 

dikembangkan bukan sebagai media pengganti pembelajaran namun sebagai 

media pendukung/alat bantu dalam pembelajaran. 

“MATIKTOK” juga dikembangkan dengan memfasilitasi karakter-

karakter yang penting untuk dilatih dalam diri siswa seperti religius, jujur, kerja 

keras, teliti, dan rasa ingin tahu. Karakter yang ingin ditekankan bisa 

disampaikan lewat permasalahan dalam soal, kalimat perintah, dan kotak 

karakter. Beberapa tampilan untuk penekanan karakter dapat dilihat pada 

Gambar 27, Gambar 28 dan Gambar 29. 

 

Gambar 27. Contoh permasalahan dalam soal cerita yang menekankan pada 
karakter positif religius. 

Pada gambar 27 ditunjukkan bahwa permasalahan yang diberikan pada soal 

bercerita tentang seseorang yang bersyukur atas prestasi yang diperoleh. 

Menunjukkan rasa syukur ini merupakan salah satu indikator untuk siswa 
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bersikap religius. Jadi soal tersebut menekankan kepada karakter religius 

siswa. 

 

Gambar 28. Contoh kalimat perintah dalam “MATIKTOK” yang 
menekankan pada karakter teliti 

Gambar 28 merupakan salah satu contoh kalimat perintah pada suatu frame. 

Kalimat perintah ini menekankan pada karakter teliti. Terdapat kata “TELITI” 

yang menjadi highlight pada kalimat perintah tersebut, tujuannya menekankan 

kepada siswa untuk teliti. Adanya highlight dengan kalimat perintah tersebut 

maka siswa akan lebih berhati-hati dalam membaca permasalahan yang 

diberikan. 

 

Gambar 29. Contoh kotak karakter yang menekankan pada karakter teliti dan 
rasa ingin tahu. 

Gambar 29 merupakan kotak karakter yang berisi karakter-karakter yang 

sedang ditekankan pada frame. Setiap langkah pembelajaran pasti ada kotak 

karakter, kotak karakter ini bertujuan untuk memberi kesadaran kepada 

pengguna mengenai karakter yang sedang ditekankan pada frame tersebut. Jadi 
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“MATIKTOK” yang dikembangkan selain memperhatikan alur pembelajaran 

juga memperhatikan karakter yang akan ditekankan. 

Setelah media “MATIKTOK” dikembangkan, “MATIKTOK” 

dibuktikan kevalidannya oleh validator ahli media dan materi. Valid atau 

tidaknya suatu media “MATIKTOK” jika dipandang dari ahli media dilihat 

dari kualitas konten, kesesuaian desain pembelajaran, motivasi, gambaran 

desain, interaksi penggunaan, aksesbilitas, kegunaan dan penyesuaian standar. 

Sedangkan “MATIKTOK” diuji kevalidannya oleh ahli materi dilihat dari 

kualitas isi dan tujuan materi serta kualitas instruksionalnya.  

 Tahap Implementation (Implementasi)  

Media “MATIKTOK” apabila telah valid maka bisa digunakan di kelas 

dengan skala besar, namun sebelum diujikan ke skala yang besar 

“MATIKTOK” diujikan pada skala kecil yaitu 6 orang siswa yang dipilih 

secara acak. Enam orang siswa yang terpilih diberi kesempatan untuk belajar 

menggunakan “MATIKTOK” kemudian siswa memberi saran, kesan, dan 

pesan setelah menggunakan “MATIKTOK”. Uji coba skala kecil dapat dilihat 

pada Gambar 30. 

    

Gambar 30. Uji Coba Skala Kecil 
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Beberapa kesan dan saran yang diberikan siswa pada uji coba skala kecil dapat 

dilihat pada Gambar 31. 

 

Gambar 31. Kesan dan Saran Siswa untuk “MATIKTOK”  
Pada Uji Coba Skala Kecil 

Kesan dan saran yang membangun dari siswa ditinjau kembali sebagai 

perbaikan “MATIKTOK” yang lebih baik. Setelah “MATIKTOK” diperbaiki 

berdasarkan skor penilaian per butir aspek dan kesan/saran yang diberikan, 

maka selanjutnya “MATIKTOK” digunakan pada skala yang besar pada proses 

pembelajaran. “MATIKTOK” digunakan oleh guru sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran matematika pada materi bangun ruang sisi datar.  

Pada kegiatan implementasi untuk skala besar, guru mengajar 

menggunakan bantuan “MATIKTOK” dan pengembang sebagai observer 

untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran. Di akhir seluruh kegiatan guru dan 

siswa yang telah menggunakan “MATIKTOK” diminta mengisi angket 
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penilaian media, dan menuliskan kesan dan saran yang membangun untuk 

“MATIKTOK”. Adapun rincian setiap pertemuan implementasi 

“MATIKTOK” dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan ke-1 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Maret 2019. 

Pada pertemuan pertama didahului dengan kegiatan memberikan soal 

pemaham (pretes) dan angket penilaian karakter siswa (pretes) guna untuk 

melihat kemampuan awal siswa dalam pemahaman konsep pada materi 

bangun ruang sisi datar, dan untuk mengetahui karakter awal siswa 

sebelum belajar menggunakan “MATIKTOK”. Pretes dilakukan sebelum 

memulai pertemuan dalam proses pembelajaran. Pretes dilaksanakan pada 

pukul 09.35-10.55 WIB. Pretes diberikan kepada siswa yang menjadi 

subjek penelitian yaitu kelas VIII E. Pretes yang diberikan dikerjakan oleh 

siswa secara individu dan dilarang untuk membuka  buku paket/buku 

catatan dan sejenisnya. Selain itu siswa juga dilarang untuk bekerjasama 

dengan teman. Pada saat pretes yang membantu mengawasi siswa adalah 

guru PPG yang sedang praktik mengajar di kelas tersebut lalu disusul 

dengan guru mata pelajaran matematika untuk kelas tersebut. Pada hari 

tersebut sebenarnya jumlah jam pelajaran matematika adalah 3 jam 

pelajaran atau 3 x 40 menit = 120 menit. Namun 2 jam pelajarannya 

digunakan untuk pretes, dan selanjutnya 1 jam pelajaran digunakan 

sebagai pertemuan pertama dalam penggunaan media “MATIKTOK” 
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dalam pembelajaran. Adapun kegiatan pada pretes dapat dilihat pada 

Gambar 32. 

 

Gambar 32. Kegiatan Pretes 

Setelah kegiatan pretes dilanjutkan pada kegiatan pembelajaran 

pertama yang dilaksanakan pada 1 jam terakhir pada jam pelajaran 

matematika yaitu pukul 10.55-11.35. Pada pertemuan ini sebelum 

menggunakan “MATIKTOK” dalam proses pembelajaran, secara singkat 

guru memperkenalkan media pembelajaran “MATIKTOK” seperti, 

kegunaannya yang sebagai alat bantu dalam pembelajaran materi bangun 

ruang sisi datar, desain “MATIKTOK” yang menggunakan pendekatan 

guided discovery dan berorientasi pada pendidikan karakter guna 

membantu siswa dalam melatih/mengingatkan karakter baik yang harus 

diperhatikan.  

Selain itu guru juga menjelaskan secara singkat gambaran 

“MATIKTOK” seperti waktu yang ditentukan, materi dan latihan soal 

yang akan dibahas. Setelah menjelaskan/memperkenalkan “MATIKTOK” 

secara singkat, maka proses pembelajaran dalam dilangsungkan. Pada 
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pertemuan ini siswa mempelajari materi luas permukaan kubus dan balok, 

setelah itu dilanjutkan mengerjakan latihan 1 yaitu latihan yang berisi soal-

soal mengenai luas permukaan kubus dan balok. Sebelum memulai 

pembelajaran guru menyampaikan apersepsi mengenai unsur-unsur kubus 

dan balok. Setelah itu diikuti guru memberikan motivasi dan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran menggunakan bantuan 

“MATIKTOK” dan beberapa proses guided discovery difasilitasi lewat 

“MATIKTOK”. Kegiatan siswa belajar dengan bantuan “MATIKTOK” 

dapat dilihat pada Gambar 33. 

 

Gambar 33. Kegiatan Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ada beberapa kegiatan yang tidak 

terlaksana. Dalam pelaksanaannya siswa tidak mencari informasi lebih 

lanjut dari buku/sumber lainnya mengenai yang diinvestigasi dan enggan 

mencatat atas apa yang diperoleh disetiap frame. Seharusnya dalam 

menginvestigasi siswa mencari tahu informasi lebih lanjut dari sumber-

sumber terpecaya mengenai yang diinvestigasi, dan siswa mencatat apa 
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yang diperoleh disetiap frame sebagai catatan kecil. Namun karena pada 

pertemuan pertama hanya membahas luas permukaan kubus dan balok 

yang dianggap mudah oleh siswa maka siswa tidak mencari informasi 

yang mendukung mengenai luar permukaan kubus dan balok. 

Pada pertemuan ini selain dikarenakan materi yang dianggap 

mudah oleh siswa, ada beberapa kegiatan tidak terlaksana dikarenakan 

kekurangan waktu. Sehingga pada pertemuan pertama tidak ada 

perwakilan siswa/kelompok yang maju mempresentasikan hasil diskusi 

latihan soal yang telah dikerjakan. Jadi, setelah siswa mengerjakan soal, 

guru langsung membahas bersama-sama dengan siswa, lalu disimpulkan.  

Pertemuan pertama ini guru juga tidak sempat memberi pekerjaan 

rumah kepada siswa dikarenakan kehabisan waktu. Waktu hanya 40 menit 

namun mampu menyelesaikan pembelajaran mengenai luas permukaan 

kubus dan balok serta latihan soal 1 mengenai luas permukaan kubus dan 

balok tersebut. Hal tersebut karena materi ini dianggap mudah oleh siswa, 

rata-rata siswa hanya menghabiskan untuk mempelajari 2 materi dangan 

waktu 15 menit, lalu mengerjakan latihan luas permukaan kubus dan balok 

juga rata-rata hanya 15 menit.  

b. Pertemuan ke-2 

Pertemuan ini berlangsung pada hari Kamis, 28 Maret 2019. Pada 

pertemuan kali ini menggunakan jam pelajaran olahraga, yaitu pada pukul 

07.15-08.35 WIB (2 jam pelajaran). Seperti pertemuan sebelumnya, pada 

pertemuan kali ini pembelajaran diajarkan oleh guru mata pelajaran 
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matematika dengan bantuan “MATIKTOK”. Sub materi yang dipelajari 

pada pertemuan kali ini yaitu luas permukaan prisma dan limas. Adapun  

kegiatan siswa dapat dilihat pada Gambar 34. 

 

Gambar 34. Kegiatan Pertemuan Kedua 

Urutan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran seperti dimulai dengan mengucapkan salam, 

berdo’a, memberikan apersepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Setelah itu siswa mulai belajar dengan kelompoknya, 

dengan bimbingan guru. Proses kegiatan identifikasi masalah, investigasi, 

mengolah data, menyimpulkan, verifikasi, dan generalisasi berjalan 

dengan baik. Namun hanya saja pada salah satu kegiatan verifikasi tidak 

terlaksana yaitu presentasi perwakilan kelompok untuk membahas hasil 

diskusi. Jadi dua pertemuan diawal (pertemuan pertama dan kedua) 

kegiatan presentasi perwakilan kelompok dalam membahas hasil diskusi 

tidak terlaksana. Pembahasan terkait hasil diskusi hanya dibahas langsung 

secara bersamaan oleh guru. Selain itu guru juga tidak memberikan 
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pekerjaan rumah mengenai luas permukaan prisma dan limas, dikarenakan 

siswa belum mengerjakan latihan 2 mengenai luas permukaan prisma dan 

limas itu sendiri. 

c. Pertemuan ke-3 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 April 

2019 pada pukul 10.00-11.20 (2 jam pelajaran). Sub materi yang dipelajari 

yaitu mengenai volume kubus. Namun sebelum masuk ke materi volume 

kubus, siswa diminta untuk mengerjakan latihan 2, berisi soal soal 

mengenai luas permukaan prisma dan limas yang sudah dibahas materinya 

pada pertemuan kedua. Jadi pertemuan ketiga ini terdiri dari 2 kegiatan. 

Kegiatan pertama yaitu siswa mengerjakan latihan soal yang ada di 

“MATIKTOK” yaitu soal latihan 2 (latihan soal mengenai luas permukaan 

prisma dan limas). Pada kegiatan pertama siswa diberi kesempatan untuk 

mengerjakan latihan soal dengan maksimal waktu 20 menit.  

 

Gambar 35. Kegiatan Pertemuan Ketiga 
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Setelah siswa dalam kelompok mengerjakan latihan tersebut, guru 

meminta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjaannya seperti 

pada Gambar 35. Kemudian guru mengklarifikasi jawaban yang telah 

disimpulkan oleh siswa hingga siswa dan guru memperoleh kesimpulan 

akhir mengenai luas permukaan prisma dan limas. Akhir dari kegiatan 

pertama yaitu guru membuat kesimpulan secara general mengenai konsep 

luas permukaan suatu bangun ruang sisi datar. 

Kegiatan kedua untuk pertemuan ketiga ini yaitu mengenai volume 

kubus. Seperti biasanya kegiatan sebelum memasuki materi, guru 

mengawali dengan menyampaikan apersepsi dengan mengingatkan unsur-

unsur kubus. Namun sayangnya guru lupa memberikan motivasi siswa 

terkait materi yang dipelajari, dan guru langsung menyampaikan tujuan 

pembelajaran saat itu. Setelah itu siswa dalam kelompok diberi 

kesempatan mempelajari materi volume kubus menggunakan 

“MATIKTOK” dengan waktu maksimal 20 menit. 

Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana saat pembelajaran pada 

pertemuan ketiga yaitu siswa enggan mencari informasi dari buku/sumber 

lain, karena siswa merasa telah memahami kubus. Selain itu siswa juga 

enggan mencatat mengenai apa yang diperoleh dari “MATIKTOK” terkait 

volume kubus, karena siswa menganggap materi tentang kubus sudah 

mereka pahami sejak di bangku sekolah dasar sama halnya ketika siswa 

mempelajari materi luas permukaan kubus. Pada pertemuan kali ini juga 

guru lupa memberikan pekerjaan rumah, sehingga siswa tidak diberikan 
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pekerjaan rumah terkait materi luas permukaan prisma dan limas serta 

volume balok. 

d. Pertemuan ke-4 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 April 

2019. Pertemuan keempat dilaksanakan pada jam pelajaran olahraga, pada 

pukul 07.15-08.35 (2 jam pelajaran). Pertemuan kali ini siswa akan 

mempelajari materi volume balok, dan akan mengerjakan soal latihan 3 

mengenai volume kubus dan balok. Pada pertemuan kali ini ada beberapa 

kegiatan yang tidak terlaksana namun tidak begitu menjadi hambatan 

dalam proses pembelajaran. Guru lupa mengingatkan siswa untuk mengisi 

identitas pada “MATIKTOK”, namun demikian siswa tetap mengisi tanpa 

diingatkan karena kegiatan seperti ini sudah menjadi kebiasaan ketika 

diawal menggunakan “MATIKTOK”.  Selain itu, sama halnya seperti 

materi luas permukaan kubus dan balok, serta volume kubus, pada materi 

volume balok siswa juga enggan mencari informasi tambahan yang terkait 

dengan volume balok. Kegiatan ini tidak dilaksanakan siswa karena siswa 

merasa materi mengenai volume kubus dan balok adalah materi yang 

mudah, dan mereka sudah mengetahui materi tersebut sejak di bangku 

sekolah dasar. Kegiatan pada pertemuan keempat dapat dilihat pada 

Gambar 36. 

 



132 

 

 

Gambar 36. Kegiatan Pertemuan Keempat 

e. Pertemuan ke-5 dan ke-6 

Pada pertemuan ke-5 dan ke-6 dilaksanakan dalam satu hari yaitu 

pada hari Senin, 8 April 2019 pada pukul 10.00-11.40. Seharusnya pada 

hari Senin untuk mata pelajaran matematika hanya ada 2 jam pelajaran 

yaitu dari pukul 10.00-11.20, namun ada kelebihan waktu 20 menit 

menggunakan waktu bimbingan konseling. Pada tangal 8 April 2019 ini 

adalah pertemuan terakhir dalam proses pembelajaran. Pertemuan ke-5 

dan ke-6 dilaksanakan pada satu hari menimbang masih ada 2 bab lagi 

yang harus dipelajari setelah bab bangun ruang sisi datar ini, namun waktu 

yang ada untuk mempelajari itu semua tinggal sedikit. 

Materi yang dipelajari yaitu tentang volume prisma dan limas serta 

latihan mengenai volume prisma dan volume limas. Pertemuan kali ini 

dilaksanakan dalam waktu 100 menit, sehingga ada satu kegiatan yang 

penting yang tidak terlaksana yaitu tidak ada perwakilan kelompok yang 

maju mempresentasikan hasil diskusi dan latihannya, jadi hasil diskusi dan 

latihan dibahas guru secara bersama-sama dengan waktu yang terbatas. 

Pekerjaan rumah yang diberikan gurupun kali ini berbeda yaitu guru 
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memberikan link google form, dimana ada soal mengenai volume prisma 

dan limas pada link google form tersebut. Adapun kegiatan pertemuan 

kelima dan keenam dapat dilihat pada Gambar 37. 

 

Gambar 37. Kegiatan Pertemuan Kelima dan Keenam 

f. Postes 

Pasca pertemuan adalah kegiatan setelah pertemuan dalam proses 

pembelajaran menggunakan “MATIKTOK” selesai. Pasca pertemuan 

dilaksanakan pada hari Rabu, 10 April 2019 pada pukul 09.35-11.35. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada pasca pertemuan yaitu pada 

pukul 09.35-10.55 siswa diberikan soal postes pemahaman mengenai 

bangun ruang sisi datar untuk melihat kemampuan pemahaman siswa 

setelah mempelajari materi bangun ruang sisi datar menggunakan 

“MATIKTOK” seperti pada Gambar 38. 
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Gambar 38. Siswa Mengerjakan Postes Kemampuan Pemahaman  

Setelah dilaksanakannya postes kemampuan siswa guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk istirahat sejenak di 

bangkunya masing-masing sembari peneliti mempersiapkan berkas yang 

akan dibagikan selanjutnya. Pada pukul 11.05 siswa diberikan lagi angket 

penilaian karakter, untuk melihat karakter siswa setelah belajar 

menggunakan “MATIKTOK”. Instrumen postes kemampuan pemahaman 

dan angket penilaian karakter siswa sama dengan instrumen pretesnya. 

Tidak ada perbedaan soal diantara postes dan pretes. Pada kegiatan pra 

pertemuan ini siswa melaksanakan postes dengan diawasi oleh guru. 

Setelah siswa mengisi angket penilaian karakter maka dilanjutkan foto 

bersama antara peneliti dan siswa seperti pada Gambar 39. 

 

Gambar 39. Foto Bersama dengan Siswa 
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 Tahap Evaluation (Evaluasi)  

Berdasarkan hasil validasi dan uji coba yang dilakukan, maka diperoleh 

nilai kevalidan, kepraktisan dan keefektifannya dengan proses analisis data.  

Analisis data bertujuan untuk melihat kualitas “MATIKTOK” yang telah 

dikembangkan. Menganalisis data kevalidan, kepraktisan dan keefektifan ini 

merupakan bagian dari tahap evaluasi (evaluation) dalam proses 

pengembangan produk. Pada tahap ini “MATIKTOK” dievaluasi berdasarkan 

hasil yang diperoleh dari penilaian dan saran validator, penilaian guru dan 

siswa, serta dapat dievaluasi dari hasil belajar siswa setelah menggunakan 

“MATIKTOK”. Penilaian validator untuk membuktikan kevalidan 

“MATIKTOK” dari segi ahli materi dan media. Penilaian media dari guru dan 

siswa nantinya dapat melihat praktis atau tidaknya “MATIKTOK”, sedangkan 

keefektifannya “MATIKTOK” dilihat dari hasil belajar siswa dan hasil 

penilaian karakter siswa. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

Produk yang dikembangkan dikatakan berhasil jika valid, praktis, dan 

efektif. Produk awal yang dikembangkan diuji kevalidannya oleh ahli materi dan 

media. Validasi bertujuan untuk melihat layak atau tidaknya suatu produk yang 

dikembangkan. Produk divalidasi oleh tiga orang ahli, adapun instrumen produk 

yang diujikan yaitu media “MATIKTOK”, angket guru dan siswa, RPP, soal tes 

pemahaman, dan angket karakter. Selain itu validator juga memberikan saran 

sebagai masukan yang membangun untuk produk yang lebih baik. Setelah produk 
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dinyatakan valid, produk bisa diteruskan untuk diujicobakan pada skala kecil dan 

skala besar. 

Pada skala kecil “MATIKTOK” diujikan terhadap 6 orang siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 1 Yogyakarta yang dipilih secara acak yang berasal dari kelas yang 

berbeda. Tiga orang siswa berasal dari kelas VIII G dan tiga orang lainnya berasalah 

dari kelas VIII F. Enam orang siswa diminta belajar menggunakan “MATIKTOK” 

secara perorangan setelah itu siswa diminta untuk memberikan saran sebagai 

masukan yang membangun untuk perbaikan “MATIKTOK” sebelum diuji cobakan 

ke skala yang lebih besar.  

Pelaksanaan uji coba skala besar dilaksanakan di kelas VIII E SMP Negeri 

1 Yogyakarta yang diikuti oleh 29 siswa. Uji coba seharusnya dilaksanakan 

sebanyak 8 pertemuan yang terdiri 1 pertemuan di awal untuk pre test, 6 pertemuan 

untuk proses pembelajaran, dan 1 pertemuan di untuk post test, namun karena 

keterbatasan penelitian terhadap waktu yang ada maka uji coba dilaksanakan hanya 

sebanyak 6 pertemuan yang dimulai dari tanggal 27 Maret 2019 sampai 10 April 

2019. Enam pertemuan tersebut empat diantaranya dilaksanakan pada jam mata 

pelajaran matematika, sedangkan dua pertemuan dilaksanakan pada mata pelajaran 

penjaskes. Beberapa pertemuan menggunakan jam pelajaran penjaskes menjadi 

solusi yang baik untuk mengejar ketertinggalan materi dengan waktu yang sedikit. 

Sebelum menggunakan jam pelajaran penjaskes terlebih dahulu guru mata pelajaran 

matematika berdiskusi dengan guru penjaskes terkait hal tersebut. Adapun 

pelaksanaan uji coba “MATIKTOK” seperti yang disajikan pada tabel 20. 
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Tabel 20. Pelaksanaan Uji Coba “MATIKTOK” 

Hari, tanggal Pukul Kegiatan 
Rabu, 27 Maret 2019 09.35 – 10.55 Pre Test (pemahaman dan karakter) 
Rabu, 27 Maret 2019 10.55 – 11.35 Pertemuan ke-1 
Kamis, 28 Maret 2019 07.15 – 08.35 Pertemuan ke-2 
Senin, 1 April 2019 10.00 – 11.20 Pertemuan ke-3 
Kamis, 4 April 2019 07.15 – 08.35 Pertemuan ke-4 
Senin, 8 April 2019 10.00 – 11.40 Pertemuan ke-5 dan ke-6 
Rabu, 10 April 2019 09.35 – 11.35 Post Test (pemahaman dan karakter) 
Senin, 15 April 2019 Angket Siswa 
Selasa, 10 dan 16 April 2019 Angket Guru 

“MATIKTOK” digunakan guru mata pelajaran matematika sebagai alat bantu 

dalam proses pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar. Siswa dalam 

kelompok yang beranggotakan 3-4 orang menggunakan satu buah laptop yang 

sudah difasilitasi “MATIKTOK”.  

Hasil dari uji coba “MATIKTOK” diperoleh data kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan. Data inilah yang dianalisis untuk menentukan praktis dan 

efektifnya suatu produk yang dikembangkan. Berikut uraian masing-masing aspek 

yang telah disebutkan. 

 Analisis Data Kevalidan 

Data kevalidan perangkat pembelajaran diperoleh dari empat validator. 

Perangkat pembelajaran yang dibuktikan kevalidannya yaitu media 

“MATIKTOK”,  angket penilaian guru, angket penilaian siswa, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen tes pemahaman dan angket penilaian 

karakter siswa. Namun tidak semua validator membuktikan kevalidan semua 

perangkat pembelajaran, adapun rincian validator-validator yang memvalidasikan 

perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 19. 
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a. “MATIKTOK” 

Kualitas “MATIKTOK” ditinjau dari kevalidan dinilai oleh tiga orang 

validator. Validator 2 akan menilai dari segi ahli materi, Validator 1 akan 

menilai dari segi media, dan Validator 4 akan menilai dari segi ahli materi dan 

media. Kevalidan “MATIKTOK” akan dibuktikan dari sudut pandang ahli 

materi dan ahli media. Validasi dari sudut pandang ahli materi ditinjau dari dua 

aspek yaitu mengenai kualitas isi dan tujuan, serta kualitas instruksional, 

sedangkan penilaian validasi untuk “MATIKTOK” dari sudut pandang media 

akan dibuktikan kevalidannya mengenai kualitas konten, kesesuaian desain 

pembelajaran, motivasi, gambaran desain, interaksi pengguna, aksesbilitas, 

kegunaan dan penyesuaian gambar. Adapun hasil penilaian ahli terhadap 

kevalidan “MATIKTOK” dari sudut pandang ahli materi dengan 27 butir 

pernyataan dirincikan pada Tabel 21. Sedangkan hasil dari sudut pandang ahli 

media terhadap kevalidan “MATIKTOK” dengan 28 butir pernyataan dapa 

dilihat pada Tabel 22.  

Tabel 21. Rekapitulasi Penilaian Kevalidan “MATIKTOK” dari Sudut 
Pandang Ahli Materi 

Aspek Skor Penilaian 
Validator 2 Validator 4 

Kualitas isi dan tujuan 56 59 
Kualitas instruksional 52 55 

Total 108 114 
Rata-rata  111 

Kategori Kevalidan Valid 

Berdasarkan kategori kevalidan “MATIKTOK” pada Tabel 11 , untuk rata-rata 
kevalidan 111 memenuhi kategori valid. 
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Tabel 22. Rekapitulasi Penilaian Kevalidan “MATIKTOK” dari Sudut 
Pandang Ahli Media 

Aspek Skor Penilaian 
Validator 1 Validator 4 

Kualitas konten 15 17 
Kesesuaian desain pembelajaran 11 13 
Motivasi 4 5 
Interaksi Penggunaan 35 36 
Aksesbilitas 12 11 
Kegunaan 13 13 
Penyesuaian standar 15 15 

Total 109 115 
Rata-rata  112 

Kategori Kevalidan Valid 

Pada Tabel 22 diperoleh rata-rata kevalidan “MATIKTOK” dari sudut 

pandang ahli media yaitu 112, dan berdasarkan kategori kevalidan 

“MATIKTOK” oleh ahli media pada Tabel 12 rata-rata kevalidan tersebut 

memenuhi kategori valid. Rata-rata skor dari kedua validator menunjukkan 

bahwa “MATIKTOK” dibuktikan masuk dalam kategori valid dari sudut 

pandang ahli materi dan ahli media. Telah disebutkan di Bab 3 jika 

“MATIKTOK” dikategorikan valid maka sudah tidak perlu perbaikan yang 

berarti. Dengan demikian, kualitas produk pengembangan berupa Computer 

Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning 

berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP dianggap 

valid dan layak dari sudut pandang ahli materi dan media. Data hasil validasi 

oleh validator terhadap “MATIKTOK” secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 20 dan Lampiran 25.  
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b. Angket Penilaian Guru 

Angket penilaian guru digunakan untuk melihat kepraktisan 

“MATIKTOK” dari segi penilaian guru. Sebelum angket diberikan kepada 

guru, maka angket dibuktikan terlebih dahulu kevalidannya. Angket penilaian 

guru dibuktikan kevalidannya oleh dua orang validator. Butir pernyataan pada 

angket berisi tentang kemenarikan, mudah digunakan dan kualitas isi 

“MATIKTOK”. Setiap butir dilihat apakah valid atau tidak valid. Dari hasil 

validasi angket penilaian guru ada beberapa butir pernyataan yang harus 

diperbaiki dan diubah. Butir pernyatan nomor 11 kalimat harus diperbaiki 

karena ada kata yang membuat kalimat ambigu. Sedangkan pada butir 

pernyataan nomor 19 kalimat kurang sesuai dengan indikator maka harus 

diubah sesuai yang disarankan validator. 

c. Angket Penilaian Siswa 

Angket penilaian siswa sama halnya dengan angket penilaian guru, 

hanya saja angket penilaian siswa untuk melihat kepraktisan “MATIKTOK” 

dari sudut pandang siswa. Butir pernyataan pada angket penilaian siswa berisi 

tentang kemenarikan, mudah digunakannya “MATIKTOK”. Angket penilaian 

siswa dibuktikan kevalidannya oleh dua orang validator. Hasil dari validasi 

tersebut yaitu ada beberapa butir pernyataan yang kalimatnya harus diperjelas, 

karena masih banyak yang belum jelas/ambigu. Selain itu ada 1 butir 

pernyataan yang kurang sesuai dengan indikator yang diinginkan. Oleh sebab 

itu beberapa butir harus diperbaiki sesuai dengan saran validator. Adapun butir 

butir yang harus diperbaiki yaitu butir pernyataan nomor 8, 11, dan 13 kalimat 
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harus diperjelas serta butir nomor 16 harus diganti sesuai dengan saran 

validator karena kurang sesuai dengan indikator yang diinginkan. 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) divalidasi oleh dua orang validator. 

Adapun beberapa aspek yang ditinjau sebagai penilaian kevalidannya yaitu 

aspek identitas, rumusan, tujuan dan indikator pembelajaran, pemilihan materi, 

pemilihan metode pembelajaran, pemilihan sumber dan media belajar, serta 

bahasa. Hasil rekapitulasi penilaian kualitas kevalidan RPP disajikan pada 

Tabel 23. 

Tabel 23. Rekapitulasi Penilaian Kevalidan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

Aspek Skor Penilaian 
Validator 1 Validator 3 

Identitas 9 9 

Rumusan, tujuan, dan 
indikator pembelajaran 13 13 

Pemilihan materi 8 7 

Pemilihan metode 
pembelajaran 20 20 

Pemilihan sumber dan 
media belajar 8 8 

Bahasa 14 12 

Total 72 69 
Rata-rata  70,5 

Kategori Kevalidan Valid 

Rata-rata skor 70,5 menunjukkan bahwa RPP masuk dalam kategori 

valid secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 31. Namun ada beberapa 

saran validator yang harus menjadi pertimbangan untuk memperbaiki RPP. 
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Saran dari kedua validator yaitu 1) indikator 3.9.7 seharusnya masuk kedalam 

kompetensi dasar 4 bukan di kompetensi dasar 3 (Gambar 40); 2) alokasi waktu 

untuk pembelajaran diperbaiki; 3) RPP belum mendetail setiap kegiatannya, 

sehingga belum terlihat kegiatan bermatematikanya; 4) jumlah anggota dalam 

kelompok jangan terlalu banyak karena pembelajaran dalam kelompok jadi 

tidak efektif dengan jumlah anggota yang banyak; 5) motivasi apa yang akan 

diberikan guru harus diperjelas (Gambar 41); 6) beberapa gambar jaring-jaring 

kurang tepat (Gambar 42).  

 

Gambar 40. Ketidak Sesuaian Indikator dan Kompetensi Dasar 

Pada Gambar 40 terlihat bahwa pada indikator 3.9.7 mengenai penyelesaian 

masalah lebih tepat jika masuk ke dalam Kompetensi Dasar 4.9 yang berisi 

tentang penyelesaian masalah. 

 

Gambar 41. Motivasi/Dorongan belum jelas 

Memotivasi siswa adalah salah satu kegiatan yang harus ada dalam 

pembelajaran. Guru memotivasi siswa agar siswa lebih bersemangat dalam 

mempelajari materi. Oleh sebab itu, saran dari validator yaitu sebaiknya 
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motivasi yang dirancang sudah dijelaskan secara detail  bagaimana cara 

memotivasi siswa. 

 

Gambar 42. Jaring-jaring yang Kurang Tepat 

Pada Gambar 42 terlihat bahwa jaring-jaring prisma yang kurang tepat. Kedua 

jaring-jaring jika di susun tidak membentuk prisma segitiga yang diharapkan. 

Saran-saran yang sudah disebutkan di atas yang akan menjadi panduan untuk 

memperbaiki RPP. 

e. Instrumen Tes Pemahaman 

Penilaian kualitas kevalidan instrumen tes pemahaman ditinjau dari 

beberapa butir pernyataan yaitu mengenai 1) kesesuaian soal dengan KD, 2) 

kesesuaian soal dengan indikator, 3) jika direvisi, butir soal masih relevan 

untuk mengukur hasil belajar, 4) gambar yang disajikan dengan jelas dan ada 

hubungan dengan masalah yang diinginkan, 5) butir soal yang tidak bergantung 

dengan butir soal sebelumnya, 6) kalimat yang digunakan sederhana dan 

mudah dimengerti oleh siswa, 7) kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda, 

8) waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Instrumen tes pemahaman terdiri dari 5 soal dan dibuktikan 
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kevalidannya oleh dua orang validator. Setiap validator akan menilai kualitas 

setiap soal dengan setiap butir pernyataan yang diberikan. 

Hasil dari analisis data penilaian kualitas kevalidan soal membuktikan 

bahwa setiap soal telah valid dan bahkan sangat valid namun masih ada saran 

perbaikan dari validator yang harus diperbaiki. Adapun rekapitulasi  penilaian 

kevalidan instrumen tes pemahaman dirincikan pada Tabel 24. Namun untuk 

melihat lebih jelasnya secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 54. 

Tabel 24. Rekapitulasi Penilaian Kevalidan Instrumen Tes Pemahaman 

 

Soal 
Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 

Validator 
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Total skor 8 5 8 4 8 7 8 5 8 7 
Rata-rata skor 6,5 6 7,5 6,5 7,5 

Kategori Sangat 
Valid Valid Sangat 

Valid 
Sangat 
Valid 

Sangat 
Valid 

f. Angket Penilaian Karakter Siswa 

Angket penilaian karakter siswa dibuktikan kevalidannya oleh dua 

orang validator. Adapun beberapa indikator yang menjadi acuan validator 

untuk membuktikan angket karakter siswa yaitu mengenai karakter religius, 

jujur, kerja keras, teliti, dan rasa ingin tahu. Berdasarkan hasil analisis penilaian 

kualitas kevalidan angket penilaian karakter siswa menurut validator kedua 

semua soal untuk menilai karakter siswa telah valid dan layak digunakan tanpa 

revisi, sedangkan menurut validator ketiga angket penilaian karakter siswa 

sudah layak digunakan setelah revisi karena ada beberapa soal yang harus 

diganti (tidak valid) seperti soal nomor 6, 12, dan 15. Ketiga soal ini harus 

diganti karena ketiga soal ini tidak menggambarkan situasi dikelas dan dalam 
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pembelajaran matematika. Jadi seharusnya soal yang digunakan untuk menilai 

karakter siswa harus disesuaikan dengan kejadian yang benar-benar terjadi 

dikelas, dan soal benar-benar merupakan kegiatan dalam pembelajaran 

matematika. 

 Analisis Data Kepraktisan 

Data kepraktisan diperoleh dari angket penilaian guru yang diisi oleh guru, 

angket penilaian siswa yang diisi oleh siswa, dan lembar observasi keterlaksanaan 

pembelajaran yang diisi oleh observer. Berikut deskripsi dari masing-masing 

sumber data kepraktisan. 

a. Angket Penilaian Guru 

Angket penilaian guru adalah lembar pedoman guru untuk menilai 

media “MATIKTOK” yang dikembangkan. Guru memberikan penilaian 

setelah menggunakan “MATIKTOK” dalam proses pembelajaran. Angket 

penilaian guru diisi oleh dua orang guru mata pelajaran matematika. Guru 

pertama adalah guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas yang 

sedang diuji cobakan, guru yang kedua adalah guru PPG yang sedang praktik 

di kelas yang diuji cobakan. Adapun rekapitulasil hasil penilaian guru terhadap 

“MATIKTOK” dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25. Rekapitulasi Penilaian Guru terhadap “MATIKTOK” 

 Skor Penilaian 
Guru 1 Guru 2 

Total Skor 110 99 
Rata-rata skor 104,5 
Kategori kepraktisan Praktis 
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Berdasarkan Tabel 13 penilaian yang diberikan oleh dua orang guru 

terhadap “MATIKTOK” dengan rata-rata skor 104,5 memenuhi kategori 

praktis. Berdasarkan penilaian dua orang guru terhadap “MATIKTOK” dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk pengembangan berupa Computer Based 

Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning 

berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP memenuhi 

kriteria praktis. Secara lengkap hasil penilaian guru terhadap “MATIKTOK” 

dapat dilihat pada Lampiran 62. 

Pada lembar penilaian “MATIKTOK” guru juga memberikan saran 

terhadap “MATIKTOK” yang dapat dilihat pada Gambar 43 dan Gambar 44. 

 

Gambar 43. Saran untuk “MATIKTOK” dari Guru 1 

 

Gambar 44. Saran untuk “MATIKTOK” dari Guru 2 

Pada Gambar 43 dan Gambar 44 dapat dilihat bahwa guru memberikan 

saran yang sangat membangun untuk “MATIKTOK” yaitu alur pada 

pembelajaran di “MATIKTOK” lebih dipermudah dan penekanan saat berdo’a 

sebaiknya dibuat lebih umum karena agama siswa di sekolah beragam. Salah 
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satu gurupun membuat kelemahan dari “MATIKTOK” yaitu pembelajaran 

dengan menggunakan “MATIKTOK” belum bisa diterapkan pada sekolah 

yang belum memiliki komputer dan siswa yang belum mengenal komputer 

secara baik. Dengan demikian, “MATIKTOK” yang telah memenuhi kriteria 

praktis lebih baik lagi kualitasnya jika di revisi sesuai saran yang diberikan. 

b. Angket penilaian Siswa 

Angket penilaian siswa adalah lembar pedoman siswa untuk menilai 

kualitas “MATIKTOK” dari segi kepraktisan. Siswa diberikan lembar 

penilaian setelah siswa menggunakan “MATIKTOK” dalam proses 

pembelajaran. Angket penilaian siswa diberikan kepada 29 siswa kelas VIII.E 

SMP Negeri 1 Yogyakarta. Adapun rekapitulasi hasil penilaian siswa terhadap 

“MATIKTOK” yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dilihat pada 

Tabel 26. 

Berdasarkan Tabel 14 penilaian siswa mengenai kualitas 

“MATIKTOK” ditinjau dari keparktisan dengan rata-rata skor 84,03 

memenuhi kategori praktis. Kesimpulan yang diperoleh dari penilaian 29 orang 

siswa terhadap “MATIKTOK” bahwa kualitas produk pengembangan berupa 

Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model guided 

discovery learning berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran 

matematika SMP memenuhi kriteria praktis. Jadi, “MATIKTOK” masuk 

kategori praktis dari penilaian siswa. Hasil analisis data penilaian siswa 

terhadap “MATIKTOK” lebih jelasnya disajikan pada Lampiran 62. 
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Tabel 26. Rekapitulasi Penilaian Siswa terhadap “MATIKTOK” 

Nama Siswa Total Skor 
Siswa 001 72 
Siswa 002 84 
Siswa 003 89 
Siswa 004 73 
Siswa 005 107 
Siswa 006 103 
Siswa 007 66 
Siswa 008 79 
Siswa 009 73 
Siswa 010 94 
Siswa 011 88 
Siswa 012 77 
Siswa 013 87 
Siswa 014 87 
Siswa 015 83 
Siswa 016 102 
Siswa 017 84 
Siswa 018 103 
Siswa 019 72 
Siswa 020 83 
Siswa 021 75 
Siswa 022 102 
Siswa 023 101 
Siswa 024 72 
Siswa 025 91 
Siswa 026 78 
Siswa 027 63 
Siswa 028 96 
Siswa 029 53 

Rata-rata skor 84.03 
Kategori Kepraktisan Praktis 

Pada lembar penilaian “MATIKTOK” siswa juga diminta memberikan 

kesan dalam menggunakan “MATIKTOK”. Dari 29 siswa ada 15 siswa yang 

menuliskan kesan positif, 6 siswa menuliskan kesan negatif, dan 8 siswa yang 
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tidak menuliskan kesan. Adapun contoh kesan positif yang diberikan siswa 

dapat dilihat pada Gambar 45. 

 

Gambar 45. Kesan Positif dari Siswa terhadap “MATIKTOK” 

Beberapa kesan positif yang diberikan siswa secara garis besar siswa 

menyatakan bahwa “MATIKTOK” menarik sehingga tidak membuat siswa 

bosan dalam pembelajaran serta “MATIKTOK” dapat membantu siswa dalam 

belajar matematika. Selain kesan positif, berikut contoh kesan negatif yang 

diberikan siswa terhadap “MATIKTOK” dapat dilihat pada Gambar 46. 

 

Gambar 46. Kesan Negatif dari Siswa terhadap “MATIKTOK” 

Siswa yang memberikan kesan negatif terhadap “MATIKTOK” dikarenakan 

tidak setuju jika pembelajaran matematika dilakukan secara berkelompok, 

karena masih ada beberapa anggota kelompok yang tidak terlibat dalam 

kegiatan diskusi kelompok tersebut. 
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Meskipun masih ada yang memberikan kesan negatif terhadap 

“MATIKTOK” namun “MATIKTOK” masih masuk dalam kategori praktis 

jika ditinjau dari penilaian siswa dan dari 29 orang siswa hanya 6 siswa yang 

memberi kesan negatif terhadap “MATIKTOK”. 

c. Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran adalah pedoman 

observer untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran tiap pertemuannya. 

Observer yang memberi penilaian keterlaksanaan pembelajaran hanya satu 

orang. Adapun rekapitulasi dari hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran 

seperti yang disajikan pada Tabel 27. 

Tabel 27.  Rekapitulasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

 Keterlaksanaan Pembelajaran 
Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 4 Pert 5 & 6 

Skor 21 22 21 23 24 
Total Skor 111 
Persentase Keterlaksanaan 
Pembelajaran 88,8% 

Kategori Kepraktisan Sangat Praktis 

Persentase keterlaksanaan pembelajaran yaitu 88,8%, maka dapat 

disimpulkan berdasarkan Tabel 15 bahwa proses pembelajaran menggunakan 

“MATIKTOK” dengan persentase 88,8% memenuhi kategori sangat praktis. 

Jika dilihat dari sudut pandang kegiatan yang hanya menggunakan 

“MATIKTOK” (aspek kegiatan 7-18) persentase keterlaksanaan pembelajaran 

kegiatan menggunakan “MATIKTOK” yaitu 88,3%, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan “MATIKTOK” tidak membebani 
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dalam proses pembelajaran. Rekapitulasi keterlaksanaan pembelajaran ditinjau 

dari kegiatan yang menggunaka “MATIKTOK” disajikan pada Tabel 28. 

Tabel 28.  Rekapitulasi Keterlaksanaan Pembelajaran yang 
Menggunakan “MATIKTOK” 

 Keterlaksanaan Kegiatan menggunakan 
“MATIKTOK” (Aspek 7-18) 

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 4 Pert 5 & 6 
Skor 10 11 10 10 12 
Total Skor 53 
Persentase Keterlaksanaan 
Pembelajaran 88,3% 

Kategori Kepraktisan Sangat Praktis 

 Analisis Data Keefektifan 

Data keefektifan diperoleh dari 29 orang siswa kelas VIII E SMP Negeri 1 

Yogyakarta. Data diperoleh dengan melihat hasil pengukuran kemampuan 

pemahaman dan karakter siswa. Instrumen tes pemahaman untuk mengukur 

pemahaman siswa sedangkan angket penilaian karakter untuk mengukur karakter 

siswa. Berikut deskripsi masing-masing data keefektifan dari masing-masing 

sumber data keefektifan. 

a. Instrumen Tes Pemahaman 

Instrumen tes pemahaman digunakan untuk memperoleh data 

kemampuan pemahaman siswa mengenai materi yang dipelajari. Data tes 

pemahaman diperoleh dari siswa sebelum belajar menggunakan 

“MATIKTOK” dan setelah siswa belajar menggunakan “MATIKTOK”. Dari 

hasil analisis data diperoleh nilai paired sample testnya yaitu 0,00 < 0,05 maka 

H0 ditolak. Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretes dan 

postes untuk kemampuan pemahaman siswa. Rata-rata nilai yang diperoleh 
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siswa saat pretes yaitu 36,37 dan postes yaitu 70,42 (𝜇𝑝𝑟𝑒 < 𝜇𝑝𝑜𝑠) adanya 

kenaikan nilai dari pretes ke postes , dan nilai N-Gainnya yaitu 0,54 sehingga 

jika ditinjau dari kemampuan pemahaman kenaikan yang terjadi masuk dalam 

kategori sedang. Dari data yang diperoleh dapat simpulkan bahwa 

“MATIKTOK” efektif jika ditinjau dari kemampuan siswa. 

b. Angket Penilaian Karakter Siswa 

Angket penilaian karakter untuk mengukur nilai karakter siswa dari segi 

religius, jujur, kerja keras, teliti, dan rasa ingin tahu. Data diperoleh dari siswa 

sebelum menggunakan “MATIKTOK” dan siswa setelah menggunakan 

“MATIKTOK” dalam pembelajaran. Hasil analisis data diperoleh nilai paired 

sample test untuk rata-rata nilai total antara pretes dan postes adalah 0,00 < 

0,05 maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai 

karakter pretes dan postes. Rata-rata nilai karakter pretes siswa yaitu 58,90 

sedangkan rata-rata nilai karakter postes siswa yaitu 61,97 (𝐾𝑅𝑝𝑟𝑒 < 𝐾𝑅𝑝𝑜𝑠) 

adanya kenaikan nilai karakter siswa sebelum menggunakan “MATIKTOK” 

dan setelah menggunakan “MATIKTOK”. Selain itu, nilai N-Gain yang 

diperoleh dari rata-rata nilai karakter siswa yaitu 0,19 ini berarti peningkatan 

rata-rata nilai karakter siswa antara pretes dan postes masuk dalam kategori 

rendah (hanya mengalami peningkatan yang sedikit). Walaupun 

“MATIKTOK” hanya mampu melatih karakter siswa hingga mengalami 

peningkatan yang sedikit, dapat disimpulkan “MATIKTOK” juga efektif 

ditinjau dari karakter siswa. 
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Analisis data dari intrumen tes pemahaman dan angket penilaian karakter 

yang telah dijelaskan di atas disajikan pada Gambar 47. 

 

Gambar 47. Analisis tes pemahaman dan penilaian karakter siswa 

Dari Gambar 47 juga dapat dilihat bahwa adanya kenaikan untuk nilai pretes dan 

postes dari kemampuan pemahaman dan karakter siswa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk pengembangan berupa Computer Based Media 

(CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning berbasis 

pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP memenuhi kriteria 

efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman dan karakter siswa. 

C. Revisi Produk 

Produk direvisi sebanyak dua kali, yaitu ketika mendapatkan masukan dari 

validator setelah validasi produk, dan yang kedua setelah uji coba di lapangan. 

Revisi yang kedua ini berdasarkan temuan yang diperoleh saat proses pembelajaran 

menggunakan “MATIKTOK”. Adapun hal-hal yang direvisi pada produk yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Revisi Produk dari Hasil Validasi oleh Validator 

Produk yang diberikan kepada validator untuk proses validasi selain 

memperoleh data dari validator, produk juga diberi masukan/saran oleh dari 

validator. Masukan dan saran seperti inilah yang selanjutnya menjadi 

pertimbangan untuk memperbaiki “MATIKTOK”. Adapun perangkat 

pembelajaran yang direvisi karena mendapatkan saran dari validator yaitu 

sebagai berikut. 

a. Revisi “MATIKTOK” 

Adapun beberapa masukan yang menjadi bahan pertimbangan revisi 

“MATIKTOK” dari validator yaitu seperti. 

1) Memperbaiki kesalahan dalam pengetikan, ejaan sesuai dengan EYD 

2) Memperbaiki frame untuk menginput identitas diri, apabila identitas diri 

belum diisi seharusnya tidak bisa memulai pembelajaran 

3) Memperbanyak kemungkinan jawaban siswa ketika siswa dituntut untuk 

mengisi jawaban dengan cara menginput sesuatu 

4) Mengurangi animasi yang tidak berkaitan dengan materi 

5) Memperbaiki animasi sebagai respon jawaban 

6) Memperbaiki beberapa gambar bangun ruang sisi datar yang kurang tepat 

7) Memperjelas aturan pengisian jawaban, apakah harus urut, menggunakan 

huruf capital atau yang lainnya. 

8) Mengoperasionalkan tujuan pembelajaran 

9) Memperbaiki konsep yang diberikan, karena masih ada materi yang 

menyebabkan kesalahan penafsiran 
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10) Memperbaiki langkah dalam pembelajaran, ada materi yang 

pembelajarannya belum menunjukkan guided discovery. 

11) Memperbaiki tata letak konten dalam setiap frame. 

12) Membuat frame penginputan identifikasi masalah apabila belum diisi belum 

bisa lanjut ke frame selanjutnya 

Revisi “MATIKTOK” berdasarkan saran validator secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 66. 

b. Revisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Adapun revisi RPP berdasarkan dari beberapa masukan validator agar 

RPP menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut. 

1) Memperbaiki indikator 3.9.7, karena indikator tersebut lebih sesuai untuk 

KD 4.9 

2) Memperbaiki pembagian waktu tiap materi 

3) Memperjelas kegiatan bermatematikanya di dalam kelas pada kegiatan inti 

4) Mempertimbangkan jumlah anggota yang terlalu banyak didalam 

kelompok 

5) Memperjelas motivasi seperti apa yang diberikan guru dalam 

pembelajaran 

6) Memperjelas aturan penggunaan “MATIKTOK”, apakah dalam 

pengerjaan latihan soal siswa mengerjakan menggunakan “MATIKTOK” 

secara individu atau kelompok. 

Saran validator tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 29 dan Lampiran 30. 
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c. Revisi Penilaian Guru 

Beberapa masukan dari validator terhadap lembar penilaian guru , yang 

menjadi bahan revisi lembar penilaian guru adalah sebagai berikut. 

1) Memperbaiki maksud pernyataan agar tidak menimbulkan multi tafsir. 

2) Mengubah butir pernyataan nomor 19 sesuai dengan saran validator, 

karena butir pernyataan belum sesuai dengan indikator. 

3) Memperbaiki kata CBM  pada sub tujuan sebagai pengantar pengisian 

lembar penilaian menjadi “Computer Based Media (CBM)”. 

d. Revisi Penilaian Siswa 

Hal-hal yang direvisi pada lembar penilaian siswa berdasarkan saran 

validator yaitu sebagai berikut. 

1) Memperbaiki kalimat yang kurang jelas/ yang menimbulkan multi tafsir 

2) Mengubah butir pernyataan nomor 16 sesuai dengan saran validator, 

karena belum sesuai dengan indikator. 

e. Revisi Instrumen Tes Pemahaman Siswa 

Beberapa hal yang direvisi pada intrumen tes pemahaman siswa 

berdasarkan saran validator yaitu sebagai berikut. 

1) Memperbaiki kalimat soal sesuai dengan EYD 

2) Memperbaiki konteks soal nomor 2 dan 3 

3) Memperjelas maksud soal 

4) Memperbaiki rubrik penskoran yang lebih operasional 

5) Memperbaiki salah perhitungan pada kunci jawaban 
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6) Memperbaiki informasi gambar yang diberikan pada soal agar lebih masuk 

akal 

Saran validator untuk instrumen tes pemahaman siswa secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 52 dan Lampiran 53 

f. Revisi Angket Penilaian Karakter Siswa 

Angket penilaian karakter siswa direvisi sesuai dengan saran-saran 

validator. Adapun saran-saran validator yang menjadi revisis untuk angket 

penilaian karakter siswa yaitu sebagai berikut. 

1) Menghilangkan indikator “menunjukkan perilaku taat beragama” pada 

karakter religius. 

2) Memperbaiki kategori soal, seharusnya 1 soal untuk 1 indikator, bukan 1 

soal memenuhi banyak indikator. 

3) Mengubah beberapa pertanyaan karena kurang sesuai dengan keadaan di 

kelas atau pada saat pembelajaran matematika. 

Saran validator secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 58 dan Lampiran 

59 

2. Revisi Produk berdasarkan Temuan saat Uji Coba Produk di 

Lapangan 

Pada saat uji coba skala besar di kelas VIII E SMP Negeri 1 Yogyakarta, 

ada hal yang ditemukan yang menjadi revisi “MATIKTOK”. Temuan tersebut 

yaitu pada soal latihan 3 yaitu soal ke 5 karena ada informasi soal yang kurang 

seperti pada Gambar 48. 



158 

 

 

Gambar 48. Frame Latihan Soal 3 yang Belum Direvisi pada Soal Nomor 5 

Pada gambar 48 terlihat bahwa ada informasi soal yang tidak disampaikan. 

Pada soal tidak menyebutkan ukuran akuarium, sehingga soal tidak bisa 

diselesaikan. Pada saat pelaksanaan di kelas, pengembang langsung meralat 

soal nomor 5 dengan menambah informasi bahwa aquarium berukuran 0,5m di 

papan tulis. Hasil temuan tersebutlah setelah pelaksanaan tersebut, 

“MATIKTOK” langsung direvisi seperti Gambar 49. 

 

Gambar 49. Frame Latihan Soal 3 yang Telah Direvisi pada Soal Nomor 5 
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Pada gambar 49 terlihat bahwa soal telah direvisi, sehingga soal sudah 

memiliki informasi yang lengkap dan soal bisa diselesaikan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

D. Kajian Produk Akhir 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan bahwa pengembangan 

produk berupa Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model 

guided discovery learning berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran 

matematika SMP menggunakan model pengembangan ADDIE yaitu dengan 

tahapan Analysis (analisis), Design (desain), Development (pegembangan), 

Implementation (implementasi), dan Evaluation (evaluasi) (Sites & Green, 2014). 

Produk yang dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran “MATIKTOK” 

dengan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya yang mendukung seperti angket 

penilaian guru, angket penilaian siswa, RPP, instrumen tes pemahaman, dan angket 

penilaian karakter siswa. 

Tahap analisis dalam pengembangan produk, ada beberapa hal yang 

dianalisis yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum yang digunakan, analisis 

karakteristik siswa, dan analisis rencana kerja. Pada tahap analisis dilakukan 

dengan melakukan observasi ke beberapa sekolah di Yogyakarta dengan bantuan 

angket kebutuhan dan angket untuk mengukur karakter siswa, serta melakukan 

wawancara dengan guru matematika. Selain dilakukannya observasi, peneliti 

mengkaji teori yang relevan dengan pengembangan produk. 

Tahap desain dilakukan penyusunan rancangan media yang cocok untuk 

memenuhi kebutuhan yang diperoleh dari observasi sebelumnya. Produk didesain 
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sesuai dengan temuan yang diperoleh saat observasi. Produk didesain 

menggunakan alur pembelajaran guided discovery, namun hanya langkah 

identifikasi masalah, investigasi, mengolah data dan kesimpulan sementara yang 

difasilitasi produk. Langkah guided discovery selanjurnya verivikasi dan 

generalisasi tidak difasilitasi pada “MATIKTOK” hanya saja masih didalam proses 

pembelajaran yaitu lewat guru secara langsung. Oleh sebab itu setelah siswa 

mempelajari mater pada “MATIKTOK” dilanjutkan dengan guru membimbing 

untuk memverifikasi konsep yang diperoleh secara bersama-sama lalu konsep yang 

sudah diverivikasi digeneralisasikan.  

Selain memfasilitasi guided discovery pada “MATIKTOK”, 

“MATIKTOK” juga memfasilitasi beberapa karakter dengan cara salah satunya 

yaitu diberikan kotak karakter/unsur-unsur lain yang dapat membantu untuk 

melatih karakter siswa. Alur guided discovery learning digunakan untuk 

membimbing siswa agar menemukan konsep secara mandiri. Dengan demikian 

setiap materi melewati tahap guided discovery adapun rincian setiap alur guided 

discovery learning yang difasilitasi “MATIKTOK” dapat dilihat pada Tabel 29. 

Dapat dilihat pada Tabel 29 bahwa dalam setiap langkah guided discovery learning 

dapat memfasiliasi dalam melatih karakter siswa seperti kerja keras, teliti, dan rasa 

ingin tahu. Karakter religius dapat dilatih dengan soal/masalah cerita yang 

menunjukkan karakter baik siswa dari sudut religius serta pada “MATIKTOK” 

siswa diminta berdo’a sebelum memulai belajar dengan bantuan “MATIKTOK”.  
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Tabel 29. Implementasi Guided Discovery pada “MATIKTOK” 

Langkah guided 
discovery learning 

Implementasi pada 
“MATIKTOK” 

Tujuan 

Identifikasi Masalah Siswa diberikan ilustrasi 
soal/animasi/gambar lalu 
diberikan juga kotak identifikasi 
masalah, dimana kotak 
identifikasi masalah harus diisi 
oleh siswa.  

Melatih cara berfikir 
siswa dan membuat 
siswa terampil dalam 
menyelesaikan suatu 
permasalahan 

Investigasi Siswa diberi ilustrasi 
animasi/gambar/pernyataan yang 
terkait dengan permasalahan 
yang diberikan, dan siswa diberi 
kesempatan untuk mencari 
informasi terkait dari sumber 
manapun yang terpecaya. 

Meningkatkan rasa 
ingin tahu siswa 

Mengolah Data Siswa diberi kesempatan untuk 
menyelesaikan permasalahan 
dengan diberi pertanyaan-
pertanyaan atau pernyataan yang 
harus diisi siswa dengan cara 
menginput. 

Melatih ketelitian siswa 
dan kerja keras siswa, 
karena jika penyelesaian 
masih salah, maka siswa 
tidak akan bisa lanjut 
kelangkah selanjutnya 

Menyimpulkan Siswa diberi kesempatan untuk 
menyimpulkan apa yang 
diperoleh dengan cara memilih 
jawaban yang sesuai atau 
menginput jawaban yang benar 

Melatih siswa dalam 
menyimpulkan sesuatu 

Pada tahap pengembangan produk yang dikembangkan menggunakan 

software adobe flash lalu disimpan dalam bentuk swf. Jumlah frame pada 

“MATIKTOK” untuk materi luas permukaan kubus yaitu 11 frame, luas luas 

permukaan balok yaitu 10 frame, luas permukaan  prisma yaitu 10 frame, dan luas 

permukaan limas yaitu 9 frame. Sedangkan untuk volume kubus dan balok terdiri 

dari 7 frame, volume prisma terdiri dari 6 frame, dan volume limas terdiri dari 7 

frame Kemudian produk divalidasi oleh tiga orang validator. Saran dari validator 

dijadikan acuan untuk memperbaiki produk. Setelah produk dibuktikan valid, maka 

produk lanjut ke tahap implementasi yaitu uji coba. 
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Pada tahap implementasi, produk diuji cobakan terlebih dahulu ke 6 orang 

siswa yang dipilih secara acak. Lalu produk diuji cobakan pada skala yang lebih 

besar yaitu pada kelas VIII E SMP Negeri 1 Yogyakarta sebanyak 29 siswa. Pada 

tahap ini angket penilaian guru dan siswa serta instrumen tes dan penilaian karakter 

siswa diberikan untuk mendapatkan data kepraktisan dan kefektifan. 

Kualitas/kelayakan produk pengembangan dapat ditentukan berdasarkan 

aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan produk (Nieveen & Folmer, 

2013:161). Pada tahap evaluasi dilakukan untuk melihat kualitas produk yang 

dikembangkan dari data data yang telah diperoleh. Berikut penjelasan mengenai 

kualitas produk berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan tersebut. 

1. Kevalidan “MATIKTOK” 

Aspek kevalidan untuk melihat kelayakan produk yang dikembangkan. 

Penilaian untuk kevalidan diperoleh dari beberapa validator. Berdasarkan 

penilaian dari beberapa validator, produk pengembangan berupa Computer 

Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning 

berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP memenuhi 

kategori valid. Namun, meskipun telah memenuhi kategori valid, 

“MATIKTOK” tetap direvisi berdasarkan masukan dan saran dari validator 

hingga produk tersebut benar-benar layak.  

Menurut  Leacock dan Nesbit (2007), untuk membuktikan kevalidan 

dalam pengembangan “MATIKTOK” menggunakan indikator LORI 

(Learning Object Review Instrumen). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan valid dan layak digunakan 
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sesuai dengan indikator kevalidan. Hal ini sesuai dengan pendapat Plomp & 

Nieveen (2007: 127) yang menyatakan bahwa produk dinyatakan valid jika 

produk dikembangkan berdasarkan rasional teoritik yang kuat dan terdapat 

konsistensi internal antara komponen produk pengembangan. 

Terpenuhinya aspek kevalidan, dengan demikian Computer Based 

Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning 

berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP dinyatakan 

layak untuk digunakan. 

2. Kepraktisan “MATIKTOK” 

Aspek kepraktisan digunakan untuk mengetahui kemudahan pengguna 

dan kemenarikan “MATIKTOK”. Penilaian untuk kepraktisan “MATIKTOK” 

diperoleh dari guru dan siswa dengan pedoman lembar penilaian guru dan 

lembar penilaian siswa. Data kepraktisan selain diperoleh dari guru dan siswa, 

juga didasarkan pada hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh produk dapat digunakan siswa 

dengan mudah menggunakannya.  Selain itu siswa sangat tertarik untuk 

menggunakan “MATIKTOK” dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari Asmaranti & Andayani (2018: 155) bahwa siswa 

lebih tertarik belajar dengan media berbasis komputer daripada hanya belajar 

dengan buku pelajaran. Kemenarikan “MATIKTOK” dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, dan ini akan berpengaruh baik pada hasil belajar 

siswa. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa penggunaan media 

komputer dapat memberikan efek positif terhadap motivasi/minat belajar siswa 
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dan berpengaruh pada prestasi siswa (Ganguli, 1990; Sirait, 2016: 41; 

Asmaranti & Andayani, 2018: 154; Lagrange & Kynigos, 2014). Sehingga 

setelah menggunakan “MATIKTOK” motivasi siswa dalam belajar 

matematika semakin meningkat, dan kesenangan siswa dalam belajar 

matematika makin bertambah. Hal inilah yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

Hasil dari penilaian siswa dan guru “MATIKTOK” memenuhi kategori 

praktis. Kesan dan saran yang diberikan oleh guru dan siswa adalah kesan yang 

baik dalam menggunakan “MATIKTOK”. Pembelajaran matematika dengan 

bantuan “MATIKTOK” tidak menjadi hambatan atau kendala dalam proses 

pembelajaran. Sejalan dengan pendapat Kratochvil (2013: 64) bahwa 

pengajaran menggunakan e-learning mampu mendukung proses pembelajaran. 

Hal ini dapat ditunjukan dari hasil keterlaksanaan pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh dari observasi keterlaksanaan pembelajaran yang diisi oleh observer 

bahwa persentase keterlaksanaan pembelajaran yaitu 88,8%. Secara kualitatif 

persentase keterlaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa “MATIKTOK” 

sangat praktis dan tidak menjadi beban siswa dalam proses pembelajaran. 

Dari hasil penilaian guru, penilaian siswa, dan hasil obervasi 

keterlaksanaan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

produk berupa Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model 

guided discovery learning berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran 

matematika SMP memenuhi kategori praktis ditinjau dari penilaian siswa dan 
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guru, serta memenuhi kategori sangat praktis ditinjau dari keterlaksanaan 

pembelajaran. 

3. Keefektifan “MATIKTOK” 

Aspek keefektifan digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Keefektifan “MATIKTOK” dilihat dari meningkatnya 

kemampuan pemahaman siswa dan nilai karakter siswa. Jadi data keefektifan 

“MATIKTOK” diperoleh dari nilai pretes dan postes untuk tes pemahaman, 

dan penilaian karakter. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa adanya 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pretes dengan postes untuk 

pemahaman dan nilai karakter siswa. Rata-rata nilai postes lebih dari pretes 

artinya rata-rata siswa meningkat setelah belajar menggunakan 

“MATIKTOK”.  

Setelah belajar menggunakan “MATIKTOK” secara langsung memang 

tidak banyak terlihat perbedaan perilaku siswa, namun siswa menjadi lebih 

aktif dalam belajar, bekerja sama secara maksimal di dalam kelompok dengan 

menjaga jawaban kelompoknya masing-masing, dan lebih sering bertanya 

kepada guru ketika pembelajaran. Sebelumnya telah disebutkan bahwa dengan 

menggunakan “MATIKTOK” siswa diharapkan memiliki karakter religius, 

jujur, kerja keras, teliti, dan rasa ingin tahu yang baik. Fakta yang diperoleh 

sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu rata-rata siswa terhadap kelima 

karakter yang difasilitasi pada “MATIKTOK” masuk dalam kategori baik. 

Meskipun penilaian karakter siswa mengalami peningkatan dalam kategori 

rendah, ini diduga adanya beberapa faktor. Menurut Agboola dan Tsai (2012: 
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168) pendidikan karakter tidak dapat diperbaiki secara cepat karena beberapa 

faktor seperti masalah keluarga, sosial dan  budaya. Meskipun untuk penilaian 

karakter siswa tingkat peningkatannya masih dalam kategori rendah, tapi 

karakter siswa tetap meningkat antara siswa sebelum belajar menggunakan 

“MATIKTOK” dan setelah siswa belajar dengan bantuan “MATIKTOK”. Hal 

ini berarti dengan bantuan “MATIKTOK” dalam pembelajaran dapat 

membantu siswa memahami materi pembelajaran secara baik, sejalan dengan 

pendapat NCTM (2015: 1) bahwa teknologi dalam pembelajaran matematika 

mampu mendukung siswa dalam mempelajari konsep dan prosedur 

matematika, serta memberikan dampak yang baik dalam memahami materi 

pembelajaran matematika (Schmidt & Vandewater, 2008:77). Oleh sebab itu, 

teknologi menjadi hal yang penting di sekolah (Ozel, Yetkiner & Capraro, 

2010: 80).  

Dari hasil yang diperoleh secara keseluruhan pendidikan karakter dan 

prestasi belajar siswa memiliki hubungan. Karakter siswa meningkat dalam 

kategori tinggi, dan prestasi belajar siswa juga meningkat dalam kategori tinggi 

(Lampiran 64). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Durlak dkk. (2011), 

Fathurrohman dkk. (2013: 116), Katilmiş dkk. (2011), Nurhasanah dan Nida 

(2016) yang menyatakan bahwa apabila karakter siswa baik, maka prestasi 

belajar siswa juga akan membaik. Rata-rata karakter siswa setelah 

menggunakan “MATIKTOK” memiliki peningkatan yang sangat baik pada 

karakter kerja keras dan teliti. 79,31% siswa memiliki peningkatan yang sangat 
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baik pada karakter kerja keras dan 62,07% siswa memiliki peningkatan yang 

sangat baik juga pada karakter teliti (Lampiran 65). 

Secara rinci karakter yang diperoleh ada yang saling berhubungan dan 

ada yang tidak. Dari hasil yang diperoleh rata-rata siswa yang memiliki 

karakter religius yang baik dan sangat baik juga memiliki karakter jujur yang 

baik. Namun siswa yang memiliki karakter jujur yang baik dan sangat baik 

belum tentu memiliki karakter religius yang baik.  

Karakter religius siswa tidak ada hubungan dengan karakter rasa ingin 

tahu, karena hasil yang diperoleh bahwa ada siswa yang memiliki karakter 

religius kurang baik, ternyata memiliki karakter rasa ingin tahu yang baik. 

Karakter kerja keras juga tidak ada hubungan dengan keempat karakter lainnya, 

karena hasil yang diperoleh yaitu siswa yang memiliki karakter kerja keras 

yang sangat baik ternyata ada yang memiliki karakter yang sangat baik, baik 

dan ada yang memiliki karakter yang cukup baik pada keempat karakter 

lainnya. Selain itu hasil yang diperoleh bahwa siswa yang memiliki karakter 

kerja keras dan teliti yang cukup baik ternyata memiliki karakter religius yang 

kurang baik, dan siswa yang memiliki karakter teliti yang kurang baik memiliki 

karakter religius yang cukup baik. Hubungan setiap karakter lebih rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 65. Selain mengintegrasikan pendidikan karakter pada 

pembelajaran menjadi hal yang penting penting, alur pembelajaran yang 

digunakan juga penting untuk ditentukan. 

Alur pembelajaran yang digunakan pada “MATIKTOK” yaitu guided 

discovery, karena menurut beberapa ahli guided discovery cocok dalam 
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pembelajaran matematika sekolah menengah (Janssen et al., 2014; Westwood, 

2008; Yuliani & Saragih, 2015) dan membantu proses pembelajaran (Janssen 

et al., 2014; Odom et al., 2007). Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang 

diperoleh yaitu bahwa pengembangan produk berupa Computer Based Media 

(CBM) “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning berbasis 

pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP memenuhi kategori 

efektif, karena “MATIKTOK” mampu membantu pembelajaran matematika 

dengan meningkatnya nilai kemampuan pemahaman siswa dan karakter siswa. 

Meskipun menurut Pertiwi dan Marsigit (2017: 159) sulit untuk memetakan 

karakter dalam pembelajaran matematika, namun dengan “MATIKTOK” 

pembelajaran matematika berorientasikan pendidikan karakter dapat 

meningkatkan nilai karakter siswa. Beberapa penelitian juga menyatakan hal 

yang sama bahwa pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa (Chandrawati, 2010; Galbraith & Haines, 

1998; Ganguli, 1992; Roza, Yuanita, Saragih, & Alfajri, 2017; Yusuf, 2010), 

dan karakter (Ratnaningsih & Patmawati, 2016).  

 Dari ketiga aspek di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

produk berupa Computer Based Media (CBM) “MATIKTOK” dengan model 

guided discovery learning berbasis pendidikan karakter pada mata pelajaran 

matematika SMP berkualitas dengan memenuhi kategori valid, praktis, dan efektif. 

Sehingga “MATIKTOK” dengan model guided discovery learning berbasis 

pendidikan karakter pada mata pelajaran matematika SMP layak untuk digunakan. 
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E. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu. 

1. Pelaksanaan penelitian yang mendekati ujian nasional berbasis komputer 

membuat penelitian tidak bisa dilaksanakan dalam laboratorium komputer, 

dengan alasan laboratorium komputer sudah disterilkan untuk persiapan 

UNBK kurang lebih 2 minggu mendatang. Hal ini yang mengharuskan 

peneliti untuk menyiapkan laptop secara mandiri sebanyak jumlah 

kelompok yang akan dibentuk di kelas. 

2. Pelaksanaan penelitian yang mendekati ujian nasional juga yang membuat 

peneliti hanya memiliki waktu dalam pelaksanaan hanya beberapa kali 

pertemuan, ini dikarenakan materi setelah bangun ruang sisi datar masih 

ada dua materi lagi yaitu materi statistika dan peluang, sedangkan waktu 

yang dibutuhkan untuk mempelajari kedua materi tersebut hanya sedikit, 

dan akan makin sedikit karena beberapa pertemuan akan digunakan anak 

kelas IX Ujian Nasional Berbasis Komputer. Hal inilah yang menjadi 

alasan guru akhirnya meminjam waktu mata pelajaran olahraga, dan 

pertemuan ke 5 & 6 akhirnya digabung dalam satu waktu. 

3. Peneliti juga bertindak sebagai observer, dengan demikian penilaian 

keterlaksanaan pembelajaran hanya sebatas persepsi peneliti. 

 


