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PENGEMBANGAN SOAL OPEN-ENDED MATERI ALJABAR BERBASIS 

E-LEARNING 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan desain pengembangan soal open-ended 

pada materi aljabar dan mengetahui kelayakan produk. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan (R&D). Tahapan penelitian yang dilakukan 

terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap perencanaan dan pegumpulan data dengan dengan 

wawancara. Kedua, tahap perencanaan pembuatan akun schoology sebagai guru serta 

pembuatan kelas online membutuhkan e-mail. Ketiga, tahap pengembangan meliputi 

pembuatan video pendahuluan dan materi aljabar bab persamaan dan fungsi kuadrat, 

contoh soal, soal latihan, dan kunci jawaban dari soal latihan. Pada tahap 

pengembangan pembuatan video menggunakan bantuan aplikasi video scribe, 

selanjutnya di unggah kedalam akun schoology. Keempat, tahap uji coba produk 

dilaksanakan di SMK Negeri 1 Selo Kabupaten Boyolali. Pengembangan memperoleh 

hasil validasi oleh ahli materi diperoleh skor rata-rata 4,758 termasuk kategori sangat 

valid, hasil validasi oleh ahli media 4,5, hasil validasi oleh guru diperoleh skor rata-

rata 4,217 termasuk kategori sangat valid, hasil validasi oleh pengguna (siswa) 

diperoleh skor rata-rata 4,049 termasuk kategori sangat valid. 

Kata kunci: pengembangan, open-ended, schoology, aljabar 

Abstract 

The research is to produce design development open-ended question of algebra and to 

know worthinwss product. This research uses research and development (R & D) 

methods. The stages of the research carried out consisted of 4 stages. First, the 

planning stage and data collection by interview. Second, the planning stage of making 

schoology accounts as teachers and making online classes requires e-mail. Third, the 

development stage includes the making of preliminary videos and the algebraic 

material of the equation and quadratic functions, examples of questions, practice 

questions, and key answers to practice questions. In the development phase of making 

videos using the help of the video scribe application, then uploaded into the schoology 

account. Fourth, the product testing phase was carried out at Selo 1 State Vocational 

School Boyolali Regency. Development obtained the results of validation by material 

experts obtained an average score of 4,758 including very valid categories, the results 

of validation by media experts 4.5, the results of validation by the teacher obtained an 

average score of 4,217 including very valid categories, the results of validation by 

users (students) were obtained an average score of 4.049 including a very valid 

category. 

Keywords: development, open-ended, schoology, algebra 
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1. PENDAHULUAN

Pada tulisannya (Suprayitno, 2018) bahwa nilai Ujian Nasional (UN) matematika 

mengalami penurunan. Penurunan di sekolah negeri rata-rata nilai tahun 2018 untuk 

negeri 53,42. Sedangkan pada UNBK tahun 2017 56,27. Pada tahun 2018 Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) mengurangi soal berbobot mudah tapi 

diganti soal berbobot sedang. Hasilnya masih banyak yang belum bisa menjawab soal 

berbobot sedang-sulit. Hasil analisis Kemendikbud, kemampuan peserta didik di 

indonesia mayoritas ini kemampuannya hanya menjawab soal-soal yang (tingkat 

kesulitannya) mudah ke bawah atau menengah ke bawah. Sebagaimana yang perlu 

diingatkan bahwa Ujian Nasional (UN) ini menguji apa yang seharusnya diajarkan 

secara standar bukan yang sungguh-sungguh diajarkan. 

Siswa belum bisa menjawab soal berbobot sedang-sulit yang dimasukan ke 

dalam UN oleh Kemendikbud. Dalam pengembangan soal berbobot sedang-sulit 

kemendikbud menggunakan soal model High Order Thinking Skills (HOTS). Soal 

HOTS mencakup beberapa bentuk soal dan salah satunya merupakan soal bentuk 

open-ended. Ketika siswa dihadapkan soal bentuk open-ended akan menghasilkan 

berbagai proses penyelesaian soal. Proses penyelesaian bergantung pada pengalaman 

dan pengetahuan matematika masing-masing individu. Akan tetapi kemampuan 

peserta didik Indonesia belum bisa menjawab soal bentuk open-ended. Dibutuhkan 

pelatihan yang rutin untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa. Dimulai dari mata 

pelajaran matematika pada materi aljabar yang sering kali dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Perlunya pemahaman yang mendalam matari aljabar karena materi ini 

sudah ada dari kelas VII sampai ke perguruan tinggi.  

Pada tren internet 2018, jumlah situs web pada 2018 ada lebih dari 1,24 miliar 

web di seluruh dunia. Statistik lalu lintas intrernet ada 4.156.932.140 pengguna 

internet pada desember 2017. Asia mencatat hampir separuh dari pengguna internet 

dunia. Kecepatan internet di seluruh dunia berada di puncak tertinggi selama ini. 

Indonesia merupakang top nomor satu penggunaan Virtual Private Network (VPN) 

dan privasi data memiliki kekuatan yang kuat untuk dapat terkoneksi ke jaringan 

publik.  
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Gambar 1 Tampilan Top Market VPN 

Hal ini selaras dengan isi dalam RAKERNAS kemenristekdikti 2018 revolusi 

industri 4.0 berjalan secara eksponensial. Kemungkinan miliaran manusia akan 

terhubung mobile devices, dengan kemampuan dan kekuatan untuk memproses 

menyimpan dan mengakses pengetahuan melalui internet, sangat tidak terbatas 

Fenomena sekarang internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari 

semua kalangan mulai anak-anak sampai dewasa. Perilaku masyarakat sudah 

tergantung dengan internet mulai dari jual beli, taksi online, tiket online, hampir semua 

keinginan mudah di dapatkan dengan online jadi masyarakat hanya perlu duduk dan 

menunggu pesanannya datang. Terbukti bahwa Indonesia menjadi pengunjung internet 

paling banyak di dunia. Untuk itu di dunia pendidikan Indonesia khususnya 

matematika membutuhkan inovasi baru dari yang dulunya menggunakan sistem 

pembelajaran dengan tatap muka menuju pembelajaran yang berbasis internet yang 

dapat diakses dimana saja. Sehingga memungkinkan siswa dapat berlatih soal-soal 

bentuk open-ended dimana saja dan kapan saja melalui bantuan internet. 

Pengembangan penelitian menggunakan konsep penggabungan hasil soal 

open-ended dari video scribe ke dalam aplikasi schoology sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pin-Chang Chen, Chen-

Feng Wu, Tsung-Yun Liu (2015) menyimpulkan diantaranya cara menggabungkan 

multimedia dan platform pengejaran digital dalam pengajaran matematika membuat 

hasil belajar lebih baik.  
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Pemilihan soal open-ended pada materi aljabar bab persamaan dan fungsi 

kuadrat didukung penelitian terdahulu oleh  Maya Nurlita (2015) menyimpulkan 

diantaranya berdasarkan  hasil  pekerjaan  siswa  dalam menyelesaikan  soal  

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dilihat dari keberagaman solusi 

menunjukkan rata-rata  kemampuan  berpikir  kreatif  siswa. Didukung Henry 

Kurniawan, Ratu Ilma Indra Putri, dan Yusuf Hartono (2018) dalam penelitiannya 

menghasilkan serangkaian pertanyaan terbuka tentang luas permukaan material dan 

volume sinar. Presentase pemahaman konsep kemampuan yang muncul adalah 

71,59%, kemampuan penalaran 57,66%, kemampuan pemecahan masalah 60,33%, 

dan kemampuan komunikasi 52,93%.  

Penggunaan e-learning oleh penelitian yang dikembangkan oleh Gita Ade 

Pradana, Darsono, dan Erlina Rufaidah (2018) menyimpulkan bahwa e-learning 

melalui media shoology dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran sejarah. Perbedaan dengan penelitian ini dalam pelajaran yang di pilih 

yaitu matematika. Didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adele B. L. 

Mailangkay (2016) menyimpulkan semakin intensif e-learning dimanfaatkan, maka 

mutu belajar siswa akan semakin meningkat pula. 

Beberapa ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut: (a) merupakan upaya sadar 

dan disengaja; (b) pembelajaran harus membuat siswa belajar; (c) tujuan harus 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan; (d) pelaksanaannya 

terkendali, baik isi, waktu, proses, maupun hasilnya (dalam Siregar dan Nara: 2004, 

13).  

Didalam (Dwiyogo: 2016, 156) menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka 

dilakukan dengan adanya kehadiran fisik pengajar yang melakukan presentasi materi 

secara fisik tetapi tidak melakukan komunikasi elektronik. Ini merupakan tipe kelas 

tatap muka di kelas secara tradisional. Pengajar atau instruktur dan pembelajar secara 

fisik hadir di kelas setiap saat penyajian materi pembelajaran. Komunikasi antara 

pembelajar dan pengajar terjadi di kelas secara bersama-sama, dalam waktu dan 

tempat yang sama. Pembelajaran ini dimasukan sebagai e-learning karena walaupun 

pembelajaran lebih didominasi oleh kegiatan tatap muka, namun sudah menggunakan 

media elektronik sebagai kegiatan penyampaian ini pembelajaran, misalnya melalui 
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slide PowerPoint, klip video, dan multimedia untuk memberikan penjelasan dan 

contoh-contoh isi pembelajaran. 

 Dalam buku Suherman (2003, 123) problem yang diformasikan memiliki 

multijawaban yang benar disebut problem tak lengkap atau disebut juga problem open-

ended atau problem terbuka. Contoh penerapan problem open-ended dalam kegiatan 

pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau 

pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan 

berorientasi pada jawaban (hasil) akhir. Siswa dihadapkan dengan problem open-

ended tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan 

pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian bukanlah hanya 

ada satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau 

banyak. Sifat keterbukaan dari problem itu dikatakan hilang apabila guru hanya 

mengajukan satu alternatif cara dalam menjawab masalah. 

Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya 

memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar 

meliputi variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. 

Peneliti memilih materi aljabar pada bab persamaan dan fungsi kuadrat kelas XI APH 

1 SMK Negeri 1 Selo. 

Didalam bukunya (Rusman: 2013, 136) e-learning dalam kegiatan 

pembelajaran. Kata e-learning terdiri daridua bagian, yaitu e’ merupakan singkatan 

dari ‘electronica’ dan ‘learning’ yang berarti ‘pembelajaran’. Jadi e-learning berarti 

pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi dalam 

pelaksanaan e-learning menggunakan perangkat komputer atau perangkat elektronik 

lainnya. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas. 

Menurut buku tulisan dari (Lamatenggo da Hamzah: 2010, 110) pemanfaatan 

e-learning dalam pembelajaran tidak lepas dari jasa internet. Karena teknik 

pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap, jelas akan mempengaruhi 

keberadaan guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran lebih bermakna 

bagi peserta didik.  

Schoology merupakan situs yang menggabungkan antara jejaring sosial dan 

LMS (Learning Management System) berbasis web untuk berinteraksi sosial sekaligus 
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belajar. E-learning ini juga memberikan akses pada pengajar dan siswa untuk absensi, 

pengumpulan tugas, latihan soal dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun 

dan dimanapun serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau 

perkembangan belajar siswa di sekolah. Pengembangan ini bertujuan untuk 

menjelaskan desain pengembangan soal open ended materi aljabar bab persamaan dan 

fungsi kuadrat.  

2. MATODE

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and 

development. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Selo yang beralamat di Jl. 

Ki Hajar Saloka 125, Selo, Kabupaten Boyolali. Subjek penelitian ini adalah ahli 

media, ahli materi, guru matematika, dan pengguna (siswa). Sementara objek 

penelitian ini adalah kelayakan media pembelajaran pengembangan soal open-enden 

berbasis e-learning menggunakann aplikasi schoology pada materi aljabar 

Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan model Borg dan Gall 

yang dimodifikasi menjadi 4 langkah pengembangan, yaitu (1) Penelitian dan 

pengumpulan data (research and information). Peneliti meninjau kebutuhan peserta 

didik pada proses pembelajaran tatap muka dengan melakukan wawancara kepada 

guru mata pelajaran matematika; (2) Perencanaan (planning). Menyusun rencana 

penelitian, hal pertama yang dilakukan oleh penelitia dalam membuat akun schoology 

sebagai instructor (guru), kemudian mengunggah soal open-ended materi aljabar; (3) 

Pengembangan draf produk (develop preliminary of product). Pemilihan 

pengembangan pembelajaran menggunakan aplikasi schoology serta bahan 

pembelajaran soal open-ended disajikan dengan video dan gambar. (4) Uji coba 

lapangan awal (prelimiary field testing). Selama uji coba diadakan pengamatan dan 

pengedaran angket kepada guru, pengguna (siswa), ahli materi, ahli media di SMK 

Negeri 1 Selo. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu 

data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan angket. Instrumen kelayakan media berupa angket dinilai menggunakan 

skala Likert. Dalam penelitian dan pengembangan, skala Likert digunakan untuk 
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mengukur sikap, presepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap 

potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses  membuat  

produk  dan  produk  yang  telah  dikembangangkan  atau diciptakan (Sugiyono 2015 

: 165). Alternatif jawaban dalam angket yaitu: SB (Sangat Baik) : 5, B (Baik) : 4, C 

(Cukup) : 3, K (Kurang): 2, SK (Sangat Kurang) : 1. Skor yang telah diperoleh 

kemudian dihitung skor rata-rata untuk tiap aspek penilaian dari seluruh validator. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dari meninjau kebutuhan peserta didik pada proses pembelajaran 

tatap muka dengan melakukan wawancara kepada guru di SMK Negeri 1 Selo. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika terdapat 

beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan SMK Negeri 1 Selo dalam 

rangka implementasi aplikasi media online dalam pembelajaran. Perlu diperhatikan 

pengembangan sarana dan prasarana sekolah, kesiapan pengajar dan kurikulum. Pada 

pembelajaran yang dilakukan kebanyakan siswa masih terdapat siswa yang tidak 

memperhatikan. Hal tersebut terjadi karena motivasi yang dimiliki siswa masih 

tergolong rendah. 

Menurut pendapat dari guru matematika bahwa pembelajaran yang dilakukan 

selama ini yang awalnya terfokus kepada guru sekarang sudah mulai ada perubahan 

karena menyesuaikan adanya tuntutan kurikulum 2013 tentang model-model 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sesekali guru memberikan soal open-ended 

dan ternyata siswa bisa menyelesaiakan soal tersebut dengan jawaban yang bervariasi. 

Guru mulai memperkenalkan media pembelajaran online hanya saja masih dalam 

sekala kecil. Seperti untuk mencari materi dari google. 

Tahap perencanaan peneliti mencari dan pengumpulkan contoh soal open-

ended dan di bandingkan dengan close-ended kemudian akan dikembangkan menjadi 

sebuah video. Peneliti memilih pembentukan video dengan menggunakan aplikasi 

video scribe. Video scribe adalah software yang dapat digunakan dalam pembuatan 

desain animasi tangan. 

Soal open-ended sendiri dimodifikasi dari contoh soal PISA, TIMS, open-

ended materi lain, dan dari soal close-ended di ubah menjadi soal open-ended. Seperti 
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contoh soal yang di pilih dari soal close-ended seperti pada materi SPLDV jika 

diketahui persamaan tiga variabel yaitu: 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 = −4 , 4𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑞𝑧 = 8 , dan 

𝑟𝑥 − 4𝑦 + 12𝑧 = 12. Tentukan nilai p, q, r ! 

Jawab: dari 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 = −4 dan 4𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑞𝑧 = 8 diperoleh 
𝑝

−1
=

4

2
 jadi

𝑝 = −2 

Kemudian jika dijadikan soal close-ended dalam materi aljabar menjadi 

“perhatikan persamaan kuadrat berikut ini 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0, 2𝑥2 + 𝑝𝑥 − 4 = 4, dan

−2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑞 = 𝑟. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai banyak

penyelesaian, Berapa nilai p, d, dan r?”.  

Penyelesaian: 

𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 

2𝑥2 + 𝑝𝑥 − 4 = 4 

−2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑞 = 𝑟

Berdasarkan persamaan pertama 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 ke persamaan kedua 2𝑥2 +

𝑝𝑥 − 4 = 4 terjadi hubungan persamaan pertama di kali 2 menjadi persamaan kedua. 

Sehingga di dapatkan nilai 𝑝 = 3 × 2 = 6 

Berdasarkan persamaan pertama 𝑥2 + 3𝑥 − 4 = 0 ke persamaan ketiga

−2𝑥2 − 6𝑥 + 𝑞 = 𝑟 atau −2𝑥2 − 6𝑥 + (𝑞 − 𝑟) = 0 terjadi hubungan persamaan

pertama di kali −2 menjadi persamaan ketiga. Sehingga di dapatkan nilai 𝑞 − 𝑟 =

−4 × −2 = 8. Maka kita dapat asumsikan nilai q dan r masing-masing sebagai 

berikut. 

Tabel 1. Nilai q dan r 

𝑞 − 𝑟 𝑞 𝑟 

8 10 2 

8 9 1 

8 8 0 

8 7 -1 

Dst. … … 

Semua kemungkinan nilai q dan r adalah benar jika memenuhi syarat 𝑞 − 𝑟 =

8. 

× 2

× −2
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Tahap pengembangan merupakan tahap penyusunan media mengggunakan 

aplikasi video scribe. Penyusunan ini sesuai dengan tahap kerangka yang di 

kembangkan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembuatan akun guru pada aplikasi schoology

Dalam pembuatan akun schoology saudara harus sudah mempunyai e-mail 

yang belum terdaftar di akun schoology. Langkah-langkah membuat akun guru 

pada aplikasi schoology sebagai berikut: (1) Melalui smartphone yaitu: (a) 

Download aplikasi schoology di play store; (b) Masuk dengan pilih sign up; (c) 

Pilih instructor; (d) Mengisi data diri; (e) Klik registe; (f) Selesai. (2)Langkah-

langkah melalui web schoology yaitu: (a) Masuk web schoology melalui link  

https://app.schoology.com/register.php ; (b) Pilih instructor; (c) Mengisi data diri; 

(d) Klik register; (e) Selesai 

b. Pembuatan Video

Hal kedua yang dilakukan peneliti yaitu membuat video pendahuluan 

menggunakan aplikasi video scribe. Langkah-langkah pembuatan sebagai berikut: 

(1) Buka aplikasi video scribe dengan email yang sudah di daftarkan; (2) Klik ikon 

tambah ; (3) Klik kemudian masukan background; (4) Untuk 

menambahkan gambar maka klik   akan muncul pilihan gambar. Carilah gambar 

yang diinginkan dengan mengeklik  ; (5) Kilik ikon  untuk memodifikasi 

tulisan kompetensi dasar baik warna, jenis tuliasan, dan animasi penulisan; (6) 

Buat buat indikator pencapaian kompetensi seperti pada langkah (4&5); (7) Buat 

animasi tujuan pembelajaran dengan cara mengulang langkah (4&5); (8) Langkah 

selanjutnya memasukan suara musik dengan menggunakan ikon ; (9) 

Selanjutnya simpan dalam bentuk video, klik ikon 

c. Mengupload ke schoology, langkah-langkah

Setelah video pendahuluan dan materi, video contoh soal, video soal 

latihan, dan video kunci jawaban latihan soal telah selesai dibuat. Pada tampilan 

muka kelas terdapat banyak pilihan. Maka untuk meng-upload video pertama 

dan kedua yaitu video pendahuluan dan materi, dan video contoh soal pilih 

https://app.schoology.com/register.php
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 (add materials) kemudian muncul tampilan dengan banyak pilihan 

jenis meng-upload file. Pada file video pertama dan kedua peneliti memilih ikon 

 selanjutnya muncul pilihan  pilih yang di lingkari 

merah yaitu file. Akan muncul file yang ada di folder milik peneliti. Pilih dan 

upload file. Menunggu untuk file ter-upload sempurna dan selanjutnya klik add. 

Berbeda dengan video yang ketiga karena video yang ketiga adalah 

mengupload tugas jadi pilih ikon (add assignment) pada tampilan pemilihan 

jenis file yang ingin di-upload dan isi dari nama tugas, meng-upload tugas, target 

tanggal pengumpulan tugas setelah terisi semua kemudian di submit. 

 Sebelum melakukan uji coba lapangan awal produk divalidasi oleh 3 dosen 

yaitu: pertama, oleh Mega Eriska Rosaria Purnomo, S.Pd., M.Pd. menjadi ahli materi 

selaku dosen matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari validasi oleh ahli 

materi menyarankan untuk menggabungkan video Mengajukan untuk ditambahkan 

contoh kontekstual yang ada di kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi 

persaman dan fungsi kuadrat. Hasil tambahan diberikan contoh wajah tersenyum sama 

artinya dengan a>0, hal ini dapat diasumsikan tersenyum seperti kurva terbuka keatas. 

Sebaliknya pada wajah sedih sama artinya dnegan a<0, hal ini dapat disumsikan 

cemberut seperti kurva terbuka kebawah. Pada contoh kedua gambar jembatan gantung 

yang menggunakan konsep fungsi kuadrat.  

Kedua, oleh Naufal Ishartono S.Pd., M.Pd. menjadi ahli media selaku dosen 

matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta dari validasi oleh ahli media 

menyarankan untuk tampilan pada video tidak selalu menggunakan animasi tangan. 

Diharapkan oleh ahli media agar tampilan munculnya gambar bisa tanpa animasi 

tangan manusia. Adapun pembenaran mengenai suara, dimana suatu pembelajaran 

dinamakan pembelajaran interaktif apabila ada penjelasan suara dari seseorang bukan 

hanya suara musik saja. Saran selanjutnya diharapkan suara dari sesorang lebih 

mendominasi dari pada suara musik pengiringnya. 

Ketiga, oleh pembimbing skripsi yaitu Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom. 

menyarankan untuk mengganti gambar jembatan animasi jadi gambar jembatan yang 
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nyata seperti jembatan Golden Gate Bridge yang berada di Amerika Serikat. Kemudian 

menyarankan untuk bagian penyelesaian persaman kuadran menggunkan pemfaktoran 

di jelaskan lebih rinci kembali dengan animasi.  Pada gambar diatas lebih dijelaskan 

pemfaktoran dari 𝑥2 − 2𝑥 − 3 = 0 mendapatkan (𝑥 + 1) (𝑥 − 3) dari 1 × −3 = −3

dan 1 + −3 = −2. Menambah soal contoh open-ended dimana awalnya hanya soal 

yang mempunyai cara penyelesaian yang lebih dari satu kemudian ditambah soal yang 

mempunyai jawaban benar lebih dari satu. Contoh soal tambahan ini lebih cenderung 

menelusuri kekreatifan siswa dalam menjelaskan dan memahami materi fungsi 

kuadrat. Menyarankan untuk menambah kunci jawaban dari soal-soal yang diberikan 

kepada siswa. 

Tahap validasi atau penilaian dengan hasil pengisian angket oleh Ibu Mega 

Eriska Rosaria Purnomo, S.Pd., M.Pd. sebagai ahli materi yang dilakukan pada tanggal 

15 November 2018 adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. Validasi Ahli Materi 

No Aspek Jumlah 

butir 

penilaian 

Rata-

rata 

keterangan 

1 Aspek kelayakan soal 14 4,273 Sangat valid 

2 Aspek bahasaan 3 5 Sangat valid 

3 Aspek 4 5 Sangat valid 

Kesimpulan 4,758 Sangat valid 

Setelah dilakukan analisis berdasarkan tabel diatas diperoleh skor rata-rata oleh 

ahli materi adalah 4,758. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

produk yang dikembangkan peneliti dilihat dari segi materi termasuk kedalam kategori 

“sangat valid”. Ini berarti produk yang dikembangkan sesuai dengan isi,tujuan dan 

kesesuaian pembelajaran. Kesimpulan terakhir produk pengembangan oleh  ahli  

materi  menyatakan “media  layak  diujicobakan  dengan  revisi  sesuai  saran”. 

Hasil pengisian angket oleh Bapak Naufal Ishartono S.Pd., M.Pd sebagai ahli 

media sebagai berikut. 



12 

Tabel 3. Validasi Ahli Media 

No Aspek Jumlah 

butir 

penilaian 

Rata-

rata 

keterangan 

1 Aspek kualitas grafis 6 4,5 Sangat valid 

2 Aspek efisiensi media 6 5 Sangat valid 

3 Aspek kualitas fisik 3 4 Sangat valid 

Kesimpulan 4,5 Sangat valid 

Setelah dilakukan analisis berdasarkan tabel diatas diperoleh skor rata-rata oleh ahli 

media adalah 4,5. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa 

produk yang dikembangkan peneliti dilihat dari segi materi termasuk kedalam kategori 

“sangat valid”. Ini berarti produk yang dikembangkan sesuai dengan isi,tujuan dan 

kesesuaian pembelajaran. Kesimpulan terakhir produk pengembangan oleh  ahli  

media  menyatakan “media  layak  diujicobakan  dengan  revisi  sesuai  saran”. 

Pengisian angket oleh siswa SMK Negeri 1 Selo kelas XI APH 1 sebagai 

pengguna yang berjumlah 21 siswa, memperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4. Validasi Pengguna (Siswa) 

No Aspek Jumlah 

butir 

penilaian 

Rata-

rata 

Keterangan 

1 Aspek pemograman 6 4 Sangat valid 

2 Aspek isi 9 3,979 Valid 

3 Aspek tampilan 6 4,167 Sangat valid 

Kesimpulan 4,049 Sangat valid 

Setelah dilakukan analisis berdasarkan tabel diatas diperoleh skor rata-rata oleh 

pengguna (siswa) adalah 4,049. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dikembangkan peneliti dilihat dari segi materi termasuk kedalam 

kategori “sangat valid”. Ini berarti produk yang dikembangkan sesuai dengan 

isi,tujuan dan kesesuaian pembelajaran. Kesimpulan terakhir produk pengembangan 
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oleh  pengguna (siswa)  menyatakan “media  layak  diujicobakan  dengan  revisi  

sesuai  saran”. 

Hasil validasi menggunakan angket oleh Ibu Hastuti S.Pd. selaku guru mata 

pelajaran matematika kelas XI APH 1 SMK Negeri 1 Selo. Berikut hasil validasinya. 

Tabel 5. Validasi Oleh Guru 

No Aspek Jumlah 

butir 

penilaian 

Rata-

rata 

keterangan 

1 Aspek rekayasa 

perangkat lunak 

5 4,4 Sangat valid 

2 Aspek desain 

pembelajaran 

9 4 Sangat valid 

3 Aspek  6 4,25 Sangat valid 

Kesimpulan 4,217  Sangat valid 

Setelah dilakukan analisis berdasarkan tabel diatas diperoleh skor rata-rata oleh 

guru matematika adalah 4,217. Berdasarkan hasil rata-rata tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dikembangkan peneliti dilihat dari segi materi termasuk kedalam 

kategori “sangat valid”. Ini berarti produk yang dikembangkan sesuai dengan 

isi,tujuan dan kesesuaian pembelajaran. Kesimpulan terakhir produk pengembangan 

oleh  guru matematika  menyatakan “media  layak  diujicobakan  dengan  revisi  

sesuai  saran”. 

Kelebihan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu: 

 (1) Tingkat bahasa yang digunakan lebih jelas dan sesuai sasaran pengguna 

dari pada penelitian Maya Nurlita (2015) bahasa yang digunakan dalam butir soal 

terbuka masih ada yang kurang komunikatif dan masih ada yang kurang dipahami oleh 

siswa. Dilihat dari angket ahli materi bahwa pada aspek kebahasaan memperoleh rata-

rata poin 5. Hal itu berarti bahasa yang digunakan mudah untuk memahami soal. 

(2) Dari pada penelitian yang digunakan oleh Pin-Chang Chen, Chen-Feng 

Wu, Tsung-Liu (2015) menggabungkan multimedia dan platform pengajaran digital 

versi moodle ke dalam pengajaran remidial lebih baik penelitian ini menggunakan 
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platform schoology untuk pembelajaran yang menyediakan social networking 

interface. Maka sesama pengguna kelas yang sama dapat saling terhubung. 

(3) Penyajian soal open-ended menggunakan klip video lebih menarik dari 

pada hanya disajikan lewat tulisan biasa pada penelitian yang dilakukan Hendry 

Kurniawan, Ratu Ilma Indra Putri, dan Yusuf Hartono (2018). Dilihat dari hasil angket 

pada aspek ini oleh pengguna yaitu memperoleh rata-rata nilai 3,98. Termasuk dalam 

kategori menarik dan sesuai dengan indikator. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan terhadap media pembelajaran, 

dapat disimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran pada materi aljabar bab persamaan dan fungsi

kuadrat mengunakan aplikasi video scribe untuk pembuatan video soal open-ended

dan digabungkan dengan aplikasi schoology sebagai kelas online untuk kelas XI

menggunakan empat tahap  penelitian  yang  diadopsi  dari  Borg  and  Gall, empat

tahap  tersebut adalah  (1)  Tahap  penelitian dan pengumpulan data,  (2)  Tahap

Perencanaan,  (3)  Tahap Pengembangan draf produk, (4) Tahap uji coba lapangan

awal,

2. Didapat dari hasil validasi guru, pengguna (siswa), ahli materi,ahli media bahwa

pengembangan soal open-ended berbasis schoology sangat valid digunakan untuk

pembelajaran bab persamaaan dan fungsi kuadrat kelas XI APH 1

3. Dari hasil angket ahli materi bahwa pada aspek kebahasaan memperoleh rata-rata

poin 5. Dapat dikategorikan tingkat bahasa mudah dipahami dan klip video yang

menarik. Hasil angket pada aspek ini oleh pengguna yaitu memperoleh rata-rata

nilai 3,98 bahwa termasuk dalam kategori menarik dan sesuai dengan indikator.
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