
Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

 

A. Kelemahan Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

Terdapat beberapa persoalan yang menjadi kelemahan pembelajaran 

berbasis ICT diantaranya sebagai berikut: 

1. Penggunaan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal 

perlu pendamping guna menjelaskan penggunaannya. Hal ini dapat 

disiasati dengan pembuatan modul pendamping yang menjelaskan 

penggunaan dan pengoperasian program. 

2. Butuh keahlian khusus untuk bisa mengoperasikannya. 

3. Program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas 

siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan 

kreativitas siswa. 

4. Teknologi yang sangat cepat berubah, sangat memungkinkan 

perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan 

ketinggalan zaman. 

5. Perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan zaman. 

6. File mudah terkena virus, sehingga rawan untuk hilang ataupun 

rusak. 

7. Bergantung dengan keadaan listrik. Apabila listrik padam, maka 

proses pembelajaran terganggu. 

8. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga 

tidak semuanya dapat diterapkan. 

B. KelebihanMedia Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan  untuk 

kegiatan produksi audio visual. Pada tahun-tahun belakangan, komputer 

mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan 

dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan 

dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan 

pembelajaran. Beberapa kelebihan tersebut antara lain: 

1. Menarik dan menyenangkan bagi siswa. 



2. Efektif dan Efisien. 

3. Materi telah terstruktur sesuai Lesson Plan yang kita buat. 

4. File yang dibuat mudah di-share-kan dan bisa menjadi rangkuman 

bahan belajar dirumah bagi siswa. 

5. Mempermudah mengkomunikasikan bahan pelajaran ke orang tua 

sehingga dapat membantu orang tua dalam mendampingi anak 

belajar di rumah. 

6. Memvisualisasikan konsep-konsep abstrak. 

7. Mempermudah memahami materi-materi yang sulit. 

8. Mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual. 

9. Menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format 

(multimedia) sehingga menjadi lebih menarik, dan terbaru (up to 

date) dari berbagai sumber,  

10. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pebelajar dan materi 

pembelajaran,  

11. Mengakomodir perbedaan kecepatan dan gaya belajar siswa,  

12. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga,  

13. Mendukung perubahan peran guru ke arah yang positif sebagai 

fasilitator dan mediator, dari posisi semula sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan, 

14. Meningkatkan keterampilan individu penggunanya.  

Penggunaan media harus didasarkan pada pertimbangan bahwa media 

tersebut dapat memfasilitasi terjadinya proses belajar atau meningkatkan 

pemahaman materi pembelajran. 

C. Contoh Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

Media pembelajaran berbasis ICT identik dengan media elektronik. 

Berikut beberapa contohnya, antara lain: 

1. OHP 

Media pembelajaran yang digunakan untuk mengaktifkan siswa 

adalah melalui OHP, Overhead Projector (OHP), yang diterjemahkan 

projector lintas kepala adalah projector yang dipergunakan untuk 



memprojeksikan objek diam yang tembus cahaya (transparan). 

Projeksi diterima oleh layar atau alternatifnya, sebagai misal dinding.  

Objek yang dimaksud adalah  filem transparansi (misal: pofinil 

asetat) yang diberi tulisan atau gambar, sehingga bila diprojeksikan, 

pada layar akan tergambar bayangan tulisan atau gambar yang adapada 

filem transparansi. Sesekali objek dapat berupa benda yang tidak 

tembus cahaya, akan tetapi mempunyai bentuk tertentu yang bila 

diprojeksikan akan dapat memvisualisasikan suatu gagasan. 

2. Komputer 

Seiring perkembangannya yang semakin canggih, maka sampai 

saat ini banyak dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang 

kehidupan. Salah satu manfaat komputer adalah dalam bidang 

pendidikan misalnya multimedia. Pemanfaatan multimedia, proses 

pembelajaran lebih bermakna, karena mampu menampilkan teks, 

suara, video, gerak, gambar, dan mampu menampilkan kepintaran 

yang dapat menyajikan proses interaktif. 

Komputer juga dapat digunakan untuk menginstal software yang 

bisa digunakan untuk membantu proses pembelajaran, misalnya Macro 

Media Flash yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika yang menarik, geogebra, serta beberapa software lain. 

Media komputer dan LCD Proyektor merupakan media rancangan 

yang mana di dalam penggunaannya sangat diperlukan perancangan 

khusus dan di desain sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. 

Perangkat keras (hardware) yang difungsikan dalam menginspirasi 

media tersebut adalah menggunakan satu unit komputer lengkap yang 

sudah terkoneksikan dengan LCD Proyektor. 

3. Power Point 

Power Point atau Microsoft Office Power Point adalah sebuah 

program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh 

Microsoft. Power Point dapat digunakan untuk mempresentasikan 

materi matematika dengan tampilan lebih menarik. 



4. Internet 

Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan adalah 

internet, selain untuk browshing dan chatting, internet juga dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Aplikasi dalam internet yang digunakan dalam pengembangan media 

pembelajaran  salah satu contohnya adalah blog dan e-learning.  

D. Macam-macam Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasidan komunikasi 

mengimbangi juga media pembelajaran berbasis ICT dalam dunia 

pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan memanfaatkan 

semaksimal mungkin dengan adanya kemajuan tersebut, sehingga peserta 

didik tidak merasa bosan dalam belajar. Para pakar mengemukakan 

macam-macam media pembelajaran berbasis ICT, secara garis besarnya 

sebagai berikut: 

1. Teknologi komputer 

Media pembelajaran berbasis komputer atau biasa disebut 

pembelajaran berbantuan komputer (computer assited 

instructional/CAI) adalah salah satu media pembelajaran yang sangat 

menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif 

diwujudkan dalam bentuk, diantaranya program computer-assited 

learning (CAL), konferensi komputer, surat elektronik mail (email), 

dan komputer multimedia yang kemudian disebut media pembelajaran 

interaktif. Pembelajaran melalui CAI bersifat offline, sehingga dalam 

penggunaannya tidak tergantung pada adanya akses ke internet. 

Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan 

seluruh kemampuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh 

media, yaitu: teks, grafis, gambar, photo, audio, video, dan animasi. 

Seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan 

melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Salah 

satu keunggulan media komputer ini yang tidak dimiliki oleh berbagai 



media lain, ialah kemampuannya untuk memfasilitasi 

interaktifitaspeserta didik dengan sumber belajar yang ada pada 

komputer. 

2.  Teknologi multimedia 

Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi 

multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player 

video, dan sebagainya. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan 

dari banyak media atau setidaknya terdiri lebih dari satu media. 

Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan 

CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses 

gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi tingi. 

3. Teknologi telekomunikasi 

Berikut ini yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon 

seluler, dan faximile. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang 

semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon selulerdan 

faximile saja namun macam-macam seperti handphone, e-mail, 

facebook, twitter dan sebagainya. Namun seiring perkembangannya 

semakin pesat, teknologi komunikasi dituntut agar mampu 

memberikan manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan. 

4. Teknologi jaringan komputer 

Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, 

wifi, dan sebagainya. Selain itu, terdiri dari perangkat lunak 

pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti WEB, e-mail, html,java, 

PHP, aplikasi berbasis data dan lain-lain. 

 Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi unruk 

pembelajaran adalah pengembangan e-dukasi.net yang berbasis 

internet. E-dukasi.net adalah portal pendidikan yang menyediakan 

bahan belajar, fasilitas komunikasi, dan interaksi antar komunitas 

pendidikan. Situs atau portal pembelajaranyang dikembangkan ini 

dilengkapi fasilitas-fasilitas penyedia bahan belajar yang meliputi 

seluruh mata pelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan, bimbingan 



belajar, bimbingan dan penyuluhan atau konsultasi, tutorial, remedial, 

e-mail, forum, diskusi, mailing list, dan sebagainya. 

Dengan adanya teknologi internet ini sistem penyampaian dan 

komunikasi antara peseta didik dan guru, guru dengan guru atau 

peserta didik dengan peserta didik lain, dan peserta didik dengan 

sumber belajar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, baik 

secara bersamaan maupun tidak. 

E. Tujuan Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT 

Model-model pembelajaran terprogram, baik program linear maupun 

branching (bercabang) sangat mewarnai penngembangsn perangkat lunak 

dalam sistem pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan komputer 

sebagai media pengajaran dikenal dengan nama pengajaran dengan 

bantuan komputer (computer-assisted instruction/CAI atau computer 

assisted learning/CAL). 

Dilihat dari situasi belajar dimana komputer digunakan untuk tujuan 

menyajikan isi pelajaran, bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan, antara 

lain sebagai berikut:    

1. Tutorial 

Program pengajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru 

sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi atau 

pesan berupa suatu konsep disajikan di layar komputer dengan teks, 

gambar, atau grafik. Pada saat yang tepat, siswa diperkirakan telah 

membaca, menginterpresentasi, dan menyerap konsep itu, suatu 

pertanyaan atau soal diajukan. Jika jawaban siswa benar, komputer 

akan melanjutkan penyajian informasi atau konsep berikutnya. Jika 

jawaban salah, maka komputer dapat kembali ke informasi konsep satu 

dari beberapa penyajian informasi konsep remedial. Perpindahan 

kesalahan yang dibuat oleh siswa. 

2. Drills and Practice (latihan) 

Bentuk interaksi ini digunakan untuk melatih siswa menggunakan 

konsep, aturan (rules) atau prosedur yang telah diajarkan sebelumnya. 



Melalui serangkaian konsep dari konsep dan pengetahuan yang 

diajarkan sebelumnya, siswa diberi kesempatan berlatih agar terampil 

dalam menerapkan konsep dan pengetahuan tersebut.  

Hal penting yangharus diperhatikan agar dapat memanfaatkan 

bentuk interaksi ini dalam merancang media pembelajaran adalah 

memberi ganjaran (reward) yang kontinyu. Hadiah diberikan pada 

setiap siswa yang dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pemberian 

poin yang positif (positif reward) terhadap prestasi belajar akan 

memberikan kemungkinan lebih besar bagi siswa untuk mengulangi 

keberhasilan yang telah dicapai. Hal ini dikenal dengan istilah 

reinforcement atau pengukuhan terhadap hasil belajar. Konsep 

pemberian positif reward dan pengukuhan perlu dipertimbangkan 

dalam merancang media interaktif berbentuk praktik dan latihan. Hal 

lain yang diperluakan dalam merancang media pembelajaran interaktif 

yaitu konsep mastery learning. Konsep ini siswa dapat mempelajari 

pengetahuan dan ketrampilan yang lebih tinggi hanya apabila mereka 

telah berhasil menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang tentunya 

lebih rendah tingkatannya. 

Program interaktif yang bertujuan memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan praktik dan latihan dapat dirancang dalam 

bentuk permaian (game). Dalam program interaktif seperti ini siswa 

harus mempelajari aturan yanga ada (repetitive) dan terlibat dalam 

sebuah permainan yang berisi pelatihan yang berulang-ulang untuk 

menguasai ketrampilan dan kecakapan tertentu. 

3. Simulasi 

Dalam interaksi berbentuk simulasi siswa dihadapkan pada suatu 

situasi buatan dari yang menyerupai kondisi dan situasi yang 

sesungguhnya. Program-program pembelajaran interaktif berbentuk 

simulasi memungkinkan bagi pemakainya untuk melakukan latihan 

nyata tanpa harus ada resiko yang sebenarnya. Sebuah program 

simulasi komputer untuk penerbang (pilot) dirancang sama seperti 



ruang kemudi (cockpit) yang sesungguhnya. Semua instrument yang 

tersedia sama seperti yang ada di dalam ruang kemudi pesawat 

terbang. Dalam program simulasi ini pilot seolah-olah dapat 

menaikkan atau menurunkan pesawat tanpa harus menghadapi resiko 

jatuhnya pesawat.  

Sejumlah aplikasi komputer telah berhasil menciptakan simulasi 

dalam mata pelajaran kimia, matematika, dan fisika. Simulasi pada 

mata pelajaran kimia telah memungkinkan siswa melakukan percobaan 

kimia tanpa menghadapi resiko terkena langsung bahan kimia yang 

beracun.  

Beberapa program simulasi dilengkapi dengan petunjuk tentang 

cara penggunaannya dalam bentuk bahan penyerta (learning guide). 

Namun banyak pula program lain yang tidak dilengkapi dengan bahan 

penyerta. Interaksi dalam bentuk simulasi dapat dirancang sedemikian 

rupa untuk memberi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar 

siswa setelah mengikuti program simulasi. 

4. Permainan instruksional 

Saat ini banyak permainan komputer (computer game) yang 

hanya menekankan pada unsur rekreasi semata. Interaksi berbentuk 

permainan akan bersifat instruksional apabila pengetahuan dan 

ketrampilan yang terdapat di dalamnya bersifat akademik dan 

mengandung unsur pelatihan (training). Sebuah bentuk permainan 

disebut instruksional apabila di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran 

(instruksional objective) yang harus dicapai „ ( Benny A. Pribadi dan 

Tita Rosita, htt://202.159.118.43/jsi/82benny.htm).  

Contoh permainan yang bersifat instruksional yaitu permainan 

dalam membuat keputusan (decision making game) pada bidang studi 

manajemen. Dalam permainan ini orang yang paling banyak membuat 

keputusan dapat menguntungkan perusahaan adalahpemenangnya. 

Sama halnya dengan program interaktif lain, permainan harus 



mempunyai tingkat kesulitan tertentu dan memberikan umpan balik 

terhadap tanggapan yang dikemukakan oleh siswa.  

Dalam program berbentuk permainan harus ada aturan (rule) yang 

dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan orang yang keluar 

sebagai pemenang. Penentuan pemenang dalam permainan ditentukan 

berdasarkan skor yang dicapai kemudian dibandingkan dengan prestasi 

belajar standar yang harus dicapai. 

5. Penemuan  

Penemuan atau discovery adalah istilah yang digunakan untuk 

menggantikan istilah pendekatan induktif dalam proses belajar. Dalam 

interaksi ini siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat 

trial and eror dalam memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya 

dengan tutorial, bentuk penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan.  

Dalam program yang berbentuk penemuan, siswa dapat mencari 

informasi dan membuat kesimpulan dan sejumlah informasi yang telah 

dipelajarinya. Dari proses belajar yang dilakukan siswa dapat 

menemukan konsep dan pengetahuan baru yang belum pernah 

dipelajari sebelumnya. 

6. Pemecahan masalah 

Bentuk interaksi seperti ini memberi kemungkinan terhadap siswa 

untuk melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Siswa 

dituntut untuk berfikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Program-program interaktif berbentuk pemecahan 

masalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan 

permasalahan yang ada di dalamnya.  

Umpan balik tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam 

program pembelajaran yang berbentuk interaktif. Umpan balik dapat 

dipergunakan oleh siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilannya 

dalam memecahkan masalah.  



Program-program berbentuk pemecahan masalah biasanya berisi 

beberapa soal atau masalah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

kesulitan yang dikandungnya di dalamnya. Siswa dapat mencoba 

memecahkan masalah yang tingkatanya lebih sulit setelah berhasil 

memecahkan masalah dengan tingkat yang lebih rendah. Seperti dalam 

mata kuliah sains dan teknologi atau mata kuliah non eksakta (ilmu 

sosial). 
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