
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) meliputi semua teknologi 

yang kita gunakan untuk mengumpulkan, memproses, melindungi dan 

menyimpan informasi. Ini mengacu pada perangkat keras dan perangkat 

lunak (Program komputer). 

1. Perangkat Keras 

 Perangkat keras komputer atau disebut juga hardware menurut  

Gorana (2011) merupakan seluruh perangkat komputer yang dapat di lihat 

secara fisik atau dapat diraba secara nyata yang berfungsi untuk 

mendukung proses komputerisasi dan saling bekerja sama untuk mencapai 

tujuan dalam sistim komputer. 

 Pada umumnya terdapat 3 bagian utama dalam perangkat keras 

komputer yaitu bagian perangkat input, proses dan perangkat output. 

Setiap bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, dan jika 

salah satu bagian tersebut menemui kendala, tentu saja akan 

mempengaruhi kinerja komputer. 

 

 

 

 

 

Perangkat Input proses Perangkat Output 
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Prinsip kerja komputer: data dimasukkan ke komputer melalui 

perangkat input, lalu diproses dan disimpan dalam unit sistem, dan akhirnya 

ditampilkan oleh output alat. Contohnya : mouse, printer, pc ( personal 

computer), processor, harddisk. 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak adalah bagian yang tidak berwujud karena dari sini 

perbedaan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Karena disebut 

sebagai perangkat lunak (software), maka sifatnya juga berbeda dengan 

perangkat keras (hardware), jika hardware merupakan perangkat yang 

nyata yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dan dipegang secara 

langsung, maka software tidak dapat dipegang dan dilihat fisik bentuknya. 

Software memang tidak nampak secara fisik  atau berwujud benda, namun 

software dapat dioperasikan dan dijalankan (Luther dalam Munir 2012). 

Contohnya :cabri 3D, geogebra, autograph dan adobe flash cs6. 

a) Adobe Flash CS6 

Adobe Flash adalah salah satu produk/software dari Adobe 

(dahulu bernama Macromedia sebelum dibeli oleh perusahaan 

Adobepada akhir tahun 2005). Sehingga nama Macromedia Flash 

berubah menjadi Adobe Flash. Adobe flash cs6 merupakan sebuah 

aplikasi standar authoring tool professional yang digunakkan untuk 

membuat animasi dan bitmap yang dapat membuat media pelajaran 

yang menarik. 
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Adobe flash cs6 menyediakan berbagai macam fitur untuk 

membuat animasi semakin menarik dan dapat mengolah teks ataupun 

objek 3 dimensi yang membuat hasilnya menarik ( Chris Grover 

2012). 

1. Tampilan ProgramAdobe flash CS6 

Mengenal Meski berbeda versi tetapi dari segi tampilan 

program, Adobe Flash CS6  masih memiliki tampilan yang sama 

dengan versi sebelumnya. Untuk memudahkan beberapa tampilan 

yang dapat menyesuaikan kebutuhan dalam project Anda. 

Panel-panel yang tampak pada program dapat diatur 

ulang posisinya dengan mengeserkannya.  Selanjutnya, Anda 

dapat membuat workspace baru dari tampilan tersebut.  

Berikut ini fungsi dari masing-masing bagian pada program. 

a. Menuberisi control untuk berbagai fungsi seperti 

membuat, membuka, dan menyimpan file, copy, paste, dan 

lain-lain. 

b. Stageadalah area persegi empat yang merupakan tempat 

dimana kita membuat objek atau animasi yang akan 

dimainkan. 

c. Toolboxberisi koleksi untuk membuat atau menggambar, 

memilih dan memanipulasi isi stage dan timeline. Toolbox 

dibagi menjadi empat, yaitu Tools, View, Colors dan 

Options. Beberapa tool mempunyai bagian option. 

Pengembangan Media Pembelajaran... Hanif Alfianandi, FKIP UMP, 2018



9 
 

 

Contohnya, ketika Selection tool dipilih, Option snap, 

smouth, straigten, rotate dan scale akan muncul di bagian 

options. 

d. Timelineadalah tempat kita dapat membuat dan 

mengontrol objek dan animasi. 

e. Panelsberisi control fungsi yang dipakai dalam flash, yaitu 

untuk mengganti dan memodifikasi berbagai property 

objek atau animasi secara cepat dan mudah. 

f. Properties merupakan window yang digunakan untuk 

mengatur property dari objek yang kita buat. 

g. Components digunakan untuk menambahkan objek untuk 

web application yang nantinya di publish ke internet. 

Mengenal Toolbox 

Toolboxmerupakan bagian dari flash yang memiliki 

peranan yang sangat penting. Di dalamnya terdapat berbagai 

tool yang dapat digunakan untuk menggambar suatu objek atau 

memodifikasi objek tersebut. Nama beserta fungsi dan gambar 

akan dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Selection tooluntuk memilih dan memindahkan objek. 

b. Subselect tool untuk memilih titik-titik pada suatu garis 

dalam objek. 

c. Free Transform tooldigunakan untuk memperbesar, 

memperkecil atau memutar (rotate) objek yang kita buat 

serta dapat mengubah bentuk objek menjadi bentuk lain. 

d. Gradient Transfrom tooluntuk mengatur posisi gradient 

pada objek. 

e. Linetool untuk membuat garis. 

f. Lasso tool untuk memilih sebagian dari objek atau objek 

yang tidak teratur. Jika Selection tool hanya bisa memilih 

keseluruhan dari objek, sedangkan Lasso tool bisa 

memilih apa pun yang terdapat dari objek yang digambar. 

g. Pen tool untuk menggambar kurva dan garis yang dapat 

dimanipulasi dengan Subselect tool. 

Gambar 2.1 
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h. Text  tool digunakan untuk menuliskan kalimat atau kata-

kata. 

i. Oval tooluntuk membuat lingkaran atau oval. 

j. Rectangle tool untuk menggambar persegi atau kotak 

k. Pensil tool untuk menggambar suatu bentuk teratur. 

l. Brush tool seperti kuas dengan warna tertentu dapat 

membuat bentuk yang bebas. 

m. Ink Bottle tool untuk menambah atau mengubah warna 

garis di pinggir suatu objek. 

n. Paint Bucket tool untuk memberi atau mengubah warna 

pada suatu bidang (fill). 

o. EyeDropper tool untuk mengidentifikasi warna atau garis 

dalam sebuah objek. 

p. Eraser tool untuk menghapus area yang tidak diinginkan 

dari objek. 

q. Hand Tooluntuk menggeser layer atau tampilan pada 

stage. 

r. Zoom tooluntuk memperbesar atau memperkecil tampilan 

pada stage. 

s. Stroke Color untuk mewarnai bingkai yang berada di 

pinggir objek. 

t. Fill Color untuk mewarnai bidang objek. 
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u. Swap Colors untuk memilih stroke color atau fill color 

secara bergantian. 

v. No Color untuk mengosongkan warna. 

w. Default Colors untuk menentukan warna sekitar  baik 

untuk stroke atau fill. 

x. Black & White,  digunakan untuk memberi warna objek 

dan warna border / garis dengan warna hitam putih. 

 

2. Mengenal Timeline dan Frame 

Timeline terdiri atas Layer, Frame dan Playhead. 

Fungsinya adalah sebagai tempat pengaturan timing atau waktu 

animasi dan penggabungan objek-objek dari masing-masing layer 

lihat gambar berikut ! 

  

 

a. Frame adalah kotak-kotak berurutan dalam timeline, di frame 

inilah nantinya akan menentukan animasi apa yang akan dibuat 

Gambar 2.2 
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atau dari frame awal sampai ke frame yang diinginkan untuk 

membentuk suatu pergerakan animasi. 

b. Keyframe ditandai dengan titik hitam pada frame, ini berarti 

bahwa ada objek pada frame tersebut. 

c. Blank Keyframe ditandai dengan frame yang putih atau 

kosong. Ini berarti bahwa tidak ada objek. 

d. Action Frame ditandai dengan huruf  „a‟ di atas titik hitam, ini 

berarti bahwa ada action script pada frame tersebut. 

e. Sound Frameditandai dengan gelombang suara pada frame, ini 

berarti bahwa ada suara yang dimasukan pada frame tersebut. 

f. Motion tween frame ditandai dengan warna ungu dengan 

panah diantara dua frame. 

g. Shape tween frame ditandai dengan warna hijau dengan panah 

diantara dua frame. 

h. Playhead ditandai dengan warna merah yang terletak di atas 

frame, ini berfungsi untuk menjalankan animasi yang bisa 

langsung dilihat pada stage. 

B. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari kata latinMedium yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar.Oleh karena itu media berarti penghubung 

antar dua pihak, yaitu antar pengantar pesan dengan penerima pesan atau 

informasi. 
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Media adalah sesuatu yang terletak ditengah-tengah, jadi suatu perantara 

yang menghubungkan semua pihak yang membutuhkan suatu hubungan 

(Bretz dalam Anitah 2008).Media  adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar(Gagne dalam 

Sadiman 1993). Dari definisi Bretz dan Gagne dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan,perhatian dan minat serta perhatian siswa. 

 

1. Macam-macam media pembelajaran 

Dilihat dari sifatnyamenurut Sanjaya (2012) : 

a. Media Auditif  

Media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape 

recorder, kaset dan rekaman suara. 

b. Media Visual 

Media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung 

unsur suara seperti lukisan, gambar, dan berbagai media grafis. 

c. Media Audio Visual 

Media yang mengandung unsur suara dan gambar dan 

dianggap lebih baik dan menarik sebab mengandung dua unsur 

tersebut. Contohnya rekaman video, slide suara. 

Dilihat dari teknik pemakaian : 
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1) Dilihat dari cara pemakaiannya, media ini membutuhkan alat 

proyeksi seperti contohnya proyektor dikarenakan akan menampilkan 

gambar dan suara yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

LCD juga digunakan untuk memproyeksikan komputer atau laptop. 

Tanpa alat ini tidak akan efektif.  

2) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, 

radio dan berbagai bentuk media grafis lainnya. 

 

 

 

Menurut Anitah (2008) : 

a) Alat peraga 

Alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk 

memperjelas pelajaran yang disajikan dan digunakan untuk 

menunjukan sesuatu yang rill sehingga memperjelas pengertian 

pembelajaran.  

b) Alat pelajaran 

Alat pelajaran yang digunakan dalam media pembelajaran 

antara lain misalnya papan tulis, penghapus, penggaris, buku tulis 

dan lain-lain. 

c) Audio Visual  

Di jaman modern ini banyak metode pembelajaran yang 

menggunakan alat elektronik dan hanya sebagian kecil masih 
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menggunakan alat seperti papan tulis. Audio visual adalah salah 

satu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran contohnya 

yaitu dengan menggunakan radio, tape recorder, film, televisi, 

komputer, laptop, dll. Dengan menggunakan alat peraga 

pembantu seperti laptop dapat langsung melihat gambar atau 

materi yang akan disampaikan oleh pengajar. Metode audio visual 

juga dapat mempermudah siswa dalam proses belajar. 

 

 

 

2. Bentuk-bentuk multimedia : 

Bentuk-bentuk multimedia menurut Sanjaya ( 2012 ) 

a) Multimedia linier 

Multimedia linier adalah multimedia yang bersifat kuensial atau 

berurutan. Setiap siswa atau pemakai media ini menggunakannya 

sesuai dengan urutan atau tahap sesuai dengan materi yang ditentukan. 

Contohnya TV dan film. 

b) Multimedia Interaktif  

Multimedia Interaktif adalah multimedia yang tidak bersifat 

berurutan sehingga siswa tidak perlu menggunakan tahapan atau 

urutan yang telah ditentukan. Dalam hal ini siswa dapat memilih topik 

mana yang akan dibahas dan dipelajari terlebih dahulu. Apabila 

terdapat ketidakjelasan dalam satu materi yang telah dibahas maka 

Pengembangan Media Pembelajaran... Hanif Alfianandi, FKIP UMP, 2018



17 
 

 

materi tersebut dapat diulang dan dijelaskan kembali karena tidak 

menggunakan tahapan atau urutan seperti multimedia linier.  

3. Fungsi dan Manfaat media pembelajaran 

Media dapat memberikan keuntungan (munir 2012) antara lain : 

a. Lebih komukatif 

Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudah 

dipahami pengguna dari pada dengan cara lain. 

b. Mudah dilakukan perubahan 

  Mudah dalam diperbaharui mengikuti perubahan yang ada. 

 

c. Interaktif 

Terjadinya interaksi dua arah yang saling aktif. 

d. Lebih leluasa menuangkan kreatifitas 

Pengembang media dapat menuangkan kreatifitasnya agar 

informasi lebih komunikatif. 

C. Pendekatan konstruktivisme 

Konstruktivisme pertama kali diperkenalkan oleh Giambatista vico 

tahun 1710 seorang sejarawan italia berkata : Tuhan adalah pencipta alam 

semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan”. Dia menjelaskan bahwa 

“mengetahui” berarti “mengetahui bagaimana membuat sesuatu”. Ini berarti 

bahwa seseorang baru mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-

unsur apa yang membangun sesuatu itu yang dikutip oleh (Suparno dalam 

Adisusilo 2012). 
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 Menurut Suparnodalam Trianto 2009 secara garis besar prinsip-

prinsip konstruktivisme yang diambil adalah (1) pengetahuan dibangun oleh 

siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial; (2) pengetahuan 

tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri 

untuk bernalar; (3) siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, 

sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, 

lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah; (4) guru berperan membantu 

menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan mulus. 

 

 

 Berikut ini akan dikemukakan ciri-ciri pembelajaran yang 

konstruktivis menurut menurut Siroj dalam Adisusilo (2012) yaitu :  

1.Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang 

telah ada sebelumnya . 

2.Belajar adalah merupakan penafsiran personal tentang dunia. 

3.Belajar merupakan proses yang aktif dimana makna dikembangkan 

berdasarkan pengalaman . 

4.Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan (negosiasi) makna melalui 

berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi 

atau bekerja sama dengan orang lain . 

5.Belajar harus disituasikan dalam latar (setting) yang realistik, penilaian 

harus terintegrasi dengan tugas dan bukan merupakan kegiatan yang 

terpisah. 
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Macam-Macam Konstruktivisme 

Konstruktivisme dibedakan menjadi dua yaitu konstruktivisme 

personal ( Piaget dalam Adisusilo 2012) dan konstruktivisme sosial 

(Vygotsky dalam Adisusilo 2012). 

A. Konstruktivisme personal 

Proses konstruktivisme yang dilakukan oleh seorang individu 

untuk membentuk skema pengetahuan, pengembangan skema dan 

mengubah skema dalam membentuk sebuah pengetahuan. 

Dalam proses pembentukan pengetahuan dapat terjadi seseorang 

tidak dapat mengasimilasikan pengalaman baru dengan skema yang telah 

dipunyai. Dalam keadaan seperti ini orang akan mengadakan akomodasi, 

yaitu (1) membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang 

baru, atau (2) memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan 

rangsangan itu. Misalnya, seorang anak mempunyai skema bahwa semua 

binatang harus berkaki dua atau empat. Skema ini didapat dari 

abstraksinya terhadap binatang-binatang yang pernah dijumpainya. Pada 

suatu hari ia datang ke kebun binatang, di mana ada puluhan bahkan 

ratusan binatang yang jumlah kakinya ada yang lebih dari empat atau 

bahkan tanpa kaki. Anak tadi mengalami bahwa skema lamanya tidak 

cocok dengan pengalaman yang baru, maka dia mengadakan akomodasi 

dengan membentuk skema baru bahwa binatang dapat berkaki dua, empat 

atau lebih bahkan ada yang tanpa kaki namun semua disebut binatang.  

B. Konstruktivisme Sosial 
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Teori konstruktivisme di dalam bidang pendidikan terdiri dari dua 

aliran besar yaitu konstruktivisme sosial (KS) dan konstruktivisme 

personal (KP). Konstruktivisme sosial dan konstruktivisme personal 

sama-sama berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil rekayasa 

manusia sebagai individu. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan 

pandangan mengenai peranan individu dan masyarakat dalam proses 

pembentukan ilmu pengetahuan itu. 

Pendukung konstruktivisme sosial berpendapat bahwa di samping 

individu, kelompok di mana individu berada, sangat menentukan proses 

pembentukan pengetahuan pada diri seseorang. Melalui komunikasi 

dengan komunitasnya, pengetahuan seseorang dinyatakan kepada orang 

lain sehingga pengetahuan itu mengalami verifikasi, dan penyempurnaan. 

Selain itu, melalui komunikasi seseorang memperoleh informasi atau 

pengetahuan baru dari masyarakatnya. 

C. Konstruktivisme dan pengetahuan 

Konstruktivisme adalah aliran filsafat pengetahuan yang 

berpendapat bahwa pengetahuan (knowledge) merupakan hasil konstruksi 

(bentukan) dari orang yang sedang belajar. Maksudnya setiap orang 

membentuk pengetahuannya sendiri. Kukla dalam Adisusilo 2012 secara 

tegas menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang adalah 

konstruktivis. Pengetahuan bukanlah “sesuatu yang sudah ada di sana” 

dan tinggal mengambilnya tetapi merupakan suatu bentukan terus 

menerus dari orang yang belajar dengan setiap kali mengadakan 
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reorganisasi karena adanya pemahaman yang baru (Fosnot dalam 

Adisusilo 2012) 

Pengetahuan bukan suatu barang yang dapat dipindahkan begitu 

saja dari pikiran seseorang (dalam kasus ini pendidik) kepada orang lain 

atau siswa. Bahkan ketika pendidik bermaksud memindahkan konsep, 

ide, nilai, norma, keterampilan dan pengertian kepada siswa, pemindahan 

itu harus diinterpretasikan dan dibentuk oleh siswa sendiri. Tanpa 

keaktifan siswa dalam membentuk pengetahuan, pengetahuan seseorang 

tidak akan terjadi. 

 

 

 

a. Pengaruh konstruktivisme terhadap proses dan makna belajar  

1) Makna belajar 

Kegiatan belajar menurut Adisusilo (2012) adalah 

kegiatan yang aktif, di mana siswa membangun sendiri 

pengetahuan, keterampilan dan tingkah lakunya. Siswa 

mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari. Siswa sendiri 

lah yang bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Mereka 

sendiri yang membuat penalaran dengan apa yang 

dipelajarinya, dengan cara mencari makna, membandingkan 

dengan apa yang telah ia ketahui dengan pengalaman dan 

situasi baru. 
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2) Pengaruh konstruktivisme terhadap proses mengajar 

Belajar bukanlah kegiatan dimana siswa 

memindahkan pengetahuan tetapi membangun sendiri 

pengetahuannya. Menurut prinsip konstruktivisme, seorang 

pendidik mempunyai peran sebagai mediator dan fasilitator 

yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan 

baik (Suparno dalam Adisusilo). 

D. MODEL PENGEMBANGAN THIAGARAJAN 

Model pengembangan perangkat Four-D Model disarankan oleh 

Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974). 

Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu Define, Design, Develop, 

dan Disseminate atau diadaptasikan menjadi model 4-D, yaitu pendefinisian, 

perancangan, pengembangan, dan penyebaran.  

Tahap I: Define (Pendefinisian) 

Tahap define adalah tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan 

syarat-syarat pembelajaran. Tahap define ini mencakup lima langkah pokok, 

yaitu analisis ujung depan (front-end analysis), analisis siswa (learner 

analysis), analisis tugas (task analysis), analisis konsep (concept analysis) 

dan perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional objectives). 

1.  Analisis awal- akhir (front-end analysis) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis ujung depan bertujuan 

untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam 

pembelajaran, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan ajar. 
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Dengan analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan dan 

alternatif penyelesaian masalah dasar, yang memudahkan dalam 

penentuan atau pemilihan bahan ajar yang dikembangkan. 

2.  Analisis Siswa (learner analysis) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), analisis siswa merupakan telaah 

tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan desain pengembangan 

perangkat pembelajaran. Karakteristik itu meliputi latar belakang 

kemampuan akademik (pengetahuan), perkembangan kognitif, serta 

keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang berkaitan dengan 

topik pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih. Analisis 

siswa dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik siswa, antara 

lain: (1) tingkat kemampuan atau perkembangan intelektualnya, (2) 

keterampilan-keterampilan individu atau sosial yang sudah dimiliki dan 

dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. 

3.  Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep menurut Thiagarajan, dkk (1974) dilakukan untuk 

mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusunnya dalam 

bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang 

kritis dan yang tidak relevan. Analisis membantu mengidentifikasi 

kemungkinan contoh dan bukan contoh untuk digambarkan dalam 

mengantar proses pengembangan. 
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Analisis konsep sangat diperlukan guna mengidentifikasi 

pengetahuan-pengetahuan deklaratif atau prosedural pada materi 

matematika yang akan dikembangkan. Analisis konsep merupakan satu 

langkah penting untuk memenuhi prinsip kecukupan dalam membangun 

konsep atas materi-materi yang digunakan sebagai sarana pencapaian 

kompetensi dasar dan standar kompetensi. 

4.  Analisis Tugas (task analysis) 

Analisis tugas menurut Thiagarajan, dkk (1974) bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang akan dikaji oleh 

peneliti dan menganalisisnya kedalam himpunan keterampilan tambahan 

yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan yang 

menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. 

 

 

5.  Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran menurut Thiagarajan, dkk (1974) 

berguna untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas 

untuk menentukan perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut 

menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat 

pembelajaran yang kemudian di integrasikan ke dalam materi perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti. 

Tahap II: Design (Perancangan) 

Pengembangan Media Pembelajaran... Hanif Alfianandi, FKIP UMP, 2018



25 
 

 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 

Empat langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu: (1) penyusunan 

standar tes (criterion-test construction), (2) pemilihan media (media selection) 

yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan 

format (format selection), yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada 

dan menetapkan format bahan ajar yang akan dikembangkan, (4) membuat 

rancangan awal (initial design) sesuai format yang dipilih. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1.  Penyusunan tes  (constructing criterion-referenced test) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), penyusunan tes acuan patokan 

merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian 

(define) dengan tahap perancangan (design). Tes acuan patokan 

disusunberdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa, 

kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang 

dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif.  Penskoran 

hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman 

penskoran setiap butir soal. 

2.  Pemilihan media (media selection) 

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media 

pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, 

media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis 

tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan 

atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda, hal ini berguna 
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untuk membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Artinya, 

pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan 

ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada pembelajaran di kelas. 

3.  Pemilihan format (format selection) 

Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini 

dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, 

pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber 

belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, 

memudahkan dan membantu dalam pembelajaran matematika realistik. 

4.  Desain awal (initial design) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974) “initial design is the presenting 

of the essential instruction through appropriate media and in a suitable 

sequence.”  Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh 

perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum ujicoba 

dilaksanakan. Hal ini juga meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang 

terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan 

pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. 

Tahap III: Develop (Pengembangan) 

Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk 

pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah, yakni: (1) penilaian ahli 

(expert appraisal) yang diikuti dengan revisi, (2) uji coba pengembangan 

(developmental testing). 
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Tujuan tahap pengembangan ini adalah untuk menghasilkan bentuk akhir 

perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar 

ahli/praktisi dan data hasil ujicoba. Langkah yang dilakukan pada tahap ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Validasi ahli/praktisi (expert appraisal) 

Menurut Thiagarajan, dkk (1974), “expert appraisal is a technique 

for obtaining suggestions for the improvement of the material.” Penilaian 

para ahli/praktisi terhadap perangkat pembelajaran mencakup: format, 

bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, materi 

pembelajaran di revisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah 

digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang tinggi. 

2.  Uji coba pengembangan (developmental testing) 

Ujicoba lapangan dilakukan untuk memperoleh masukan langsung 

berupa respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap 

perangkat pembelajaran yang telah disusun. Menurut Thiagarajan, dkk 

(1974)ujicoba, revisi dan ujicoba kembali terus dilakukan hingga diperoleh 

perangkat yang konsisten dan efektif. 

Tahap IV: Disseminate (Penyebaran) 

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap 

diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa 

diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Produsen dan 

distributor harus selektif dan bekerja sama untuk mengemas materi dalam 

bentuk yang tepat. Menurut Thiagarajan dkk, (1974), “the terminal stages of 
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final packaging, diffusion, and adoption are most important although most 

frequently overlooked.” 

E. Materi Segitiga 

 Dalam kurikulum 2013 salah satu materi pada pembelajaran 

matematika SMP adalah bangun datar segitiga yang diajarkan pada kelas 

VII semester genap. 

1) Kompetensi Inti 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

KI 2 :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4:  Mencoba, mengolah, dan menyaji 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. 

2) Kompetensi Dasar 

3.14  Manganalisis berbagai bangun datar segiempat (persegi, 

persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
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layang) dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi 

dan antar sudut. 

3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segiempat 

(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 

layang-layang) dan segitiga. 

4.14  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar 

segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, 

trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 

4.15  Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 

keliling segiempat (persegi, persegipanjang, belahketupat, 

jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 

3) Indikator 

3.14.1 Siswa dapat menganalisis berbagai bangun datar segitiga 

berdasarkan sisi dan sudut. 

3.14.2 Siswa dapat menganalisis berbagai bangun datar segitiga 

berdasarkan antar sisi dan antar sudut. 

3.15.1 Siswa dapat menurunkan rumus menentukkan keliling segitiga. 

3.15.2 Siswa dapat menurunkan rumus menentukkan luas segitiga. 

4.14.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun 

datar segitiga. 

4.15.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan luas. 
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4.15.2 Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan keliling. 

4) Jenis-Jenis segitiga 

a. Segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang disebut 

dengan bangun segitiga sebarang. 

 

 

 

Gambar 2.3 

b. Segitiga yang dua sisinya sama panjang disebut dengan segitiga 

sama kaki. 

 

 

 

Gambar 2.4 

c. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang disebut dengan segitiga 

sama sisi. 

 

 

 

Gambar 2.5 

d. Segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90° disebut dengan 

segitiga lancip. 
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Gambar 2.6 

e. Segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90° disebut dengan 

segitiga siku-siku. 

 

 

 

Gambar 2.7 

f. Segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90° disebut dengan 

segitiga tumpul. 

 

 

 

Gambar 2.6 

5) Sudut luar segitiga 

Sudut luar segitigaadalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga 

dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. 

 

 

 

 

 Gambar 2.7 

a˚ adalah sudut luar segitiga, b˚ adalah sudut dalam segitiga. 

a˚ b˚ 

C 

A 

B 
90˚ 

>90˚ 
C 

B 

A 
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6) Kongruen 

Dua bangun dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang 

bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian mempunyai panjang 

yang sama.Contoh : 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Segitiga yang kongruen segitiga ABD dan Segitiga BCD 

7) Sudut dalam segitiga 

Segitiga adalah suatu bangun datar yang bisa didapatkan dengan 

mengiris suatu segiempat dititik yang berhadapan. Sehingga sudut 

dalam suatu segitiga sama dengan setengah dari sudut dalam suatu 

segiempat. Sudut dalam suatu segiempat adalah 360 derajat. Sehingga 

sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

∠BDC adalah siku-siku maka ∠BDC = 90˚, 

∠CBD = 180˚ – (BCD + ∠BDC) 

= 180˚ – (30˚ + 90˚) 

= 180˚ – (120˚) 
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∠CBD = 60˚ 

8) Keliling dan luas segitiga 

 

 

 

Gambar 2.10 
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