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ABSTRAK 
Mentari Ningrum : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Pada Materi Hubungan Antar 

Satuan Waktu, Antar Satuan Berat, Antar Satuan Panjang Siswa Kelas IV SDN Burengan 2 Kota 

Kediri tahun ajaran 2016/2017, skripsi, PGSD, FKIP UN PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangai oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran saat guru 

menjelaskan materi pada siswa.  Padahal peran media pembelajaran sangat penting bagi siswa yaitu 

agar siswa lebih tertarik dalam mempelajari materi sehingga pembelajaran lebih berkesan. 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis Web 

pada materi hubungan antar satuan waktu, antar satuan berat, antar satuan panjang siswa kelas IV 

Sekolah Dasar. Media pembelajaran Web sebagai salah satu media pembelajaran berbasis komputer.  

Model pengembangan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Web adalah model 

ADDIE yang merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development , Implementation, and  

Evaluation. 

Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu kemampuan menentukan hubungan antar satuan waktu, 

antar satuan berat, antar satuan panjang siswa kelas IV SDN Burengan 2 Kota Kediri mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil rata-rata nilai post test (setelah menggunakan 

media pembelajaran berbasis Web) lebih tinggi yaitu sebesar 80,6 dibandingkan dengan rata-rata nilai 

pre test (sebelum  menggunakan media pembelajaran berbasis Web) yaitu sebesar 67,6. Selain itu, 

respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis Web baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan 

validasi pengguna berupa kuisioner dengan skor 87,4. 

 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Web, model ADDIE 
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I. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu 

pembelajaran pokok yang harus dipelajari 

oleh siswa. Pembelajaran matematika di 

SD merupakan dasar yang akan digunakan 

pada jenjang pendidikan yang tinggi yaitu 

SMP dan SMA. 

Menurut Ibrahim dan Suparni 

(2008 : 2), “ Matematika disebut ilmu 

deduktif, sebab dalam matematika tidak 

menerima generalisasi yang berdasarkan 

pada observasi, eksperimen, coba-coba 

(induktif) seperti halnya ilmu pengetahuan 

alam dan ilmu-ilmu pengetahuan 

umumnya. Kebenaran generalisasi 

matematika harus dapat dibuktikan secara 

deduktif “. Dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa matematika adalah 

ilmu pasti yang tidak dapat diubah-ubah. 

Matematika merupakan ilmu yang dalam 

proses berpikirnya tidak berdasarkan pada 

observasi, eksperimen atau coba-coba. 

Dalam setiap pembelajaran 

matematika diharapkan mampu 

memberikan kemampuan kepada peserta 

didik. Kemampuan umum yang diharapkan 

pada pembelajaran matematika di SD 

menurut Ibrahim dan Suparni (2008 : 36), 

1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah, 2) 

menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, 3) 

memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh, 

4) mengkomunikasikan gagasan 

dengan symbol, tebel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah, 5) memiliki 

sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 

dan minat dalam mempelajarai 

matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa 

kemampuan yang diharapkan pada mata 

pelajaran matematika adalah memahami 

konsep, menggunakan penalaran dalam 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 01 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Mentari Ningrum | 13.1.01.10.0216 
FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

berpikir, memecahkan masalah 

matematika, penggunaan simbol, serta 

menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan. 

Selain kemampuan secara umum 

yang telah diuraikan di atas, pembelajaran 

matematika juga diharapkan mampu 

memberikan kemampuan khusus. Dalam 

mata pelajaran matematika kelas 4 SD 

siswa diharapkan memiliki kemampuan  

mengenal, menjelaskan hubungan, serta 

memecahkan masalah dengan 

menggunakan pemikiran yang logis dalam 

konsep bilangan, geometri dan 

pengukuran. 

Dari kemampuan tersebut 

didapatkan tujuan pembelajaran 

matematika di kelas 4 SD, yaitu 

membekali peserta didik / siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, kritis dan 

kreatif dalam mengaplikasikan konsep 

bilangan, geometri dan pengukuran pada 

kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai 

tujuan pembelajaran matematika tersebut 

diperlukan adanya acuan untuk guru dalam 

mengajar. Acuan tersebut sudah diatur 

dalam kurikulum. Di dalam kurikulum 

terdapat Kompetensi Dasar (KD) yang 

harus dicapai oleh setiap peserta didik 

dalam setiap jenjang pendidikan. Salah 

satu KD yang harus dicapai siswa kelas 4 

SD pada mata pelajaran matematika yaitu, 

menentukan hubungan antarsatuan waktu, 

antarsatuan berat, antarsatuan panjang. 

Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut 

guru perlu mengembangkan indikator yang 

sesuai dengan kompetensi dasar tersebut. 

Indikator yang dapat dikembangan dari 

kompetensi dasar di atas adalah:  

1) mengidentifikasi satuan waktu, 

2) mengidentifikasi satuan berat, 

3) mengidentifikasi satuan panjang, 

4) menghitung satuan waktu, 

5) menghitung satuan  barat, dan  

6) menghitung satuan panjang.  

Dari indikator yang telah dikembangkan di 

atas siswa diharapkan dapat menentukan 

hubungan antarsatuan waktu, antarsatuan 

berat, antarsatuan panjang dengan benar. 

Pada kenyataannya siswa kelas 4 

SDN Burengan 2 Kediri sebagian besar 

belum mampu menentukan hubungan 

antarsatuan waktu, antarsatuan berat, 

antarsatuan panjang. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai yang diperoleh sebagian besar 

siswa masih di bawah KKM yaitu 70. Data 

ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran matematika SDN 

Burengan 2 Kediri. 

Berdasarkan hasil wawancara 

didapatkan beberapa permasalahan yaitu, 

kurangnya ketertarikan siswa pada materi 

pengukuran, hal ini ditengarai oleh 

kurangnya media yang digunakan oleh 

guru. Guru hanya menggunakan buku 

diktat dan buku Lembar Kerja Siswa 
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(LKS) serta gambar tangga satuan yang 

diperoleh dari Google untuk menjelaskan 

materi. Hal tersebut tidak dapat 

mengimbangi keinginan siswa yang saat 

ini telah banyak terpengaruh oleh 

modernisasi teknologi. Padahal media 

pembelajaran sangat penting bagi guru 

dalam menjelaskan materi pembelajaran. 

Menurut Hamalik (1994 : 6) dalam 

Arsyad, Azhar (2007 : 2) “Media sebagai 

alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar”. Dari kutipan 

tersebut dapat diartikan bahwa media 

merupakan alat yang digunakan guru 

dalam menjelaskan materi pembelajaran 

agar siswa lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan. Dengan demikian, 

pembelajaran yang tidak menggunakan 

media yang maksimal tidak dapat 

memberikan pengalaman yang menarik 

bagi siswa. Akibatnya, hanya sebagian 

kecil materi pembelajaran yang dapat 

diterima baik oleh siswa.  

Untuk mengatasi masalah tersebut 

diperlukan pengembangan media 

pembelajaran yang  sesuai dengan materi 

dan mamenuhi keinginan siswa dalam 

penggunaan teknologi saat ini. 

Perkembangan teknologi dapat 

dimanfaatkan sebagai alat yang dapat 

memberikan inovasi dalam perkembangan 

media yang dapat membantu dalam 

mencapai tujuan pembelajaran serta 

memenuhi tuntutan perkembangan zaman. 

Media yang dapat mewujudkan gambaran 

di atas adalah media pembelajaran berbasis 

Web. 

Media pembelajaran berbasis Web 

adalah media yang menggunakan 

perangkat komputer atau smartphone. 

Dengan demikian media pembelajaran 

berbasis Web termasuk dalam media 

pembelajaran berbasis komputer. Menurut 

Arsyad, Azhar (2007 : 96) “Peran 

komputer sebagai pembantu tambahan 

dalam belajar ; pemanfaatannya meliputi 

penyajian informasi isi materi pelajaran, 

latihan, atau kedua-duanya”. Dari kutipan 

tersebut dapat diartikan bahwa media 

pembelajaran berbasis Web adalah media 

pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang mudah 

digunakan, serta dapat diakses dimanapun 

dan kapanpun. Didalam media ini terdapat 

teks, gambar, video, serta suara dan 

bahkan komunikasi bisa dilakukan secara 

langsung. 

Berdasarkan uraian di atas 

dipilihlah judul skripsi Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Web 

Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Menentukan Hubungan Antarsatuan 

Waktu, Antarsatuan Berat, Antarsatuan 

Panjang Siswa Kelas 4 SDN Burengan 2 

Tahun 2016 / 2017. 
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II. METODE 

Terdapat tiga jenis model 

pengembangan yaitu model prosedural, 

model konseptual, dan model teoritik. 

Model prosedural adalah model yang 

bersifat deskriptif serta menunjukkan 

langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk. Model konseptual 

adalah model yang bersifat analitis yang 

menyebutkan komponen-komponen 

produk, menganalisis komponen secara 

rinci, dan menunjukkan hubungan antar 

komponen yang akan dikembangkan. 

Model teoritik adalah model yang 

menggambar kerangka berpikir yang 

didasarkan pada teori-teori yang relevan 

dan didukung oleh data empirik.   

Model prosedural dipilih karena 

dalam pembuatan media pembelajaran 

berbasis Web terdapat langkah-langkah 

yang harus diikuti secara teratur dan 

berurutan mulai dari tahap awal hingga 

tahap akhir, sehingga produk yang 

dihasilkan akan sesuai dengan yang 

diinginkan serta dapat digunakan 

semaksimal mungkin. Jika salah satu tahap 

tidak diikuti dengan baik maka produk 

yang dihasilkan tidak dapat digunakan 

dengan baik. 

Terdapat berbagai cara atau 

pendekatan untuk menyusun 

mengembangkan sebuah produk. Cara atau 

pendekatan yang digunakan untuk 

menyusun langkah-langkah dalam 

mengembangkan media pembelajaran 

berbasis WEB adalah pendekatan ADDIE 

yang dikemukakan oleh Robert Maribe 

Branch. 

Pendekatan ADDIE dipilih karena 

langkah-langkah yang yang disajikan 

sesuai untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis Web, antara lain 

adalah karena pendekatan ADDIE 

menyajikan langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dan revisi secara terus 

menerus dalam setiap tahapan yang dilalui, 

sehingga produk yang dihasilkan menjadi 

produk yang valid dan reliable, serta 

pendekatan ADDIE merupakan 

pendekatan yang sederhana tetapi 

implementasinya sistematis. 

ADDIE merupakan singkatan dari 

Analysis, Design, Development , 

Implementation dan Evaluation. Sugiono 

(2015 : 38 ) menyatakan bahwa, “Robert 

Maribe Brach (2009) mengembangkan 

Intructional Design (Desain Pembelajaran) 

dengan pendekatan ADDIE, yang 

merupakan perpanjangan dari Analysis, 

Design, Development , Implementation dan 

Evaluation”. 

Analysis berkaitan dengan kegiatan 

analisis terhadap situasi kerja atau situasi 

subjek penelitian serta lingkungan  

sehingga dapat ditentukan produk apa yang 

perlu dikembangkan. Design merupakan 
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kegiatan perancangan produk sesuai 

dengan yang dibutuhkan. Development 

adalah kegiatan pembuatan dan pengajuan 

produk. Implementasi adalah kegiatan 

menggunakan produk, dan Evaluation 

adalah kegiatan menilai setiap langkah 

kegiatan dan produk yang telah dibuat. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Dalam penelitian pengembangan ini 

untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran 

berbasis Web yaitu dengan memberikan 

soal pre test dan post test kepada siswa. 

Kemampuan siswa dalam menetukan 

hubungan antar satuan berat, waktu dan 

panjang dapat diukur dengan mengacu 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata 

pelajaran matematika SDN Burengan 2 

Kota Kediri yaitu 70. Adapun hasil pre test 

dan post test pada uji coba luas yaitu 

sebagai berikut. 

Untuk mencari rerata nilai pre test 

dan post test menggunakan rumus 

 ̅   
                

 
  

Keterangan : 

 ̅ = Rerata nilai 

X = Nilai mentah yang dimiliki 

subjek 

N = Banyaknya subjek yang 

memiliki nilai 

 

Rerata nilai pre test adalah sebagai 

berikut : 

 ̅   
                

 
  

 ̅  

 
                                                                                

  
 

  

 ̅  
    

  
  

 ̅       

 

Rerata nilai post test adalah sebagi 

berikut : 

  ̅   
                

 
  

 ̅  

 
                                                        

  
 

  

 ̅  
    

  
  

 ̅       

 

Perbandingan kedua test tersebut 

adalah sebagai berikut : 

   > / < / =    

Keterangan : 

   = rerata nilai tes awal (pre test) 

   = rerata nilai tes akhir (post test) 

Hasil perbandingan : 

   …..    

67,7 < 80,6 

 

Media pembelajaran berbasis Web 

dapat meningkatkan kemampuan 
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kemampuan menentukan hubungan antar 

satuan waktu, antar satuan berat, dan antar 

satuan panjang karena nilai    lebih besar 

daripada nilai   . 

B. Kesimpulan 

 Kemampuan siswa sebelum 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis Web dapat dilihat dari hasil pre 

test. Rata-rata hasil pre test yang telah 

dilakukan siswa adalah 67,7 . Hasil yang 

diperoleh adalah di bawah rata-rata. 

Sedangkan kemampuan siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis Web dapat dilihat dari hasil post 

test. Rata-rata hasil post test yang telah 

dilakukan siswa adalah 80,6 . Hasil yang 

diperoleh adalah di atas rata-rata. 

 Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setelah  menggunakan 

media pembelajaran berbasis Web siswa 

mampu menentukan hubungan antarsatuan 

waktu, antarsatuan berat, antarsatuan 

panjang. 
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