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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS HOTS UNTUK 

PENGENALAN SOFTWARE DAN HARDWARE KOMPUTER BAGI SISWA SMP KELAS VII 

 

 

Abstrak  

 

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat dan didukungnya masyarakat yang modern 

sehingga dapat mendorong pemanfaatan media pembelajaran di dunia Pendidikan. Pada saat 

ini tidak semua sekolah dapat memfasilitasi media pembelajaran sebagai media untuk 

pengenalan belajar siswa seperti contohnya perlengkapan komputer yang lengkap serta 

perangkat pendukung komputer, sehingga pada penelitian ini, peneliti mengembangan media 

pembelajaran interaktif yang berbasis HOTS untuk siswa SMP kelas VII yang di dalamnya 

akan memuat materi pembelajaran yang interaktif serta terdapat latihan soal HOTS (Higher 

Order Thinking Skills)  denagn tema pengenalan software dan hardware komputer yang di 

kemas secara interaktif bagi penggunanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

R&D (Research and Development). Di harapkan dengn dirancangnya media pembelajaran 

ini dapat meningkatkan minat belajar siswa dan menambah pengetahuan siswa terkait materi 

yang di sajikan.  

Kata Kunci: HOTS, media pembelajaran, , interaktif. 

 

Abstract 

Currently, technological developments are increasingly rapid and modern society is 

supported so that it can encourage the use of learning media in the world of education. At 

this time not all schools can facilitate learning media as a medium for introducing student 

learning such as complete Komputer equipment and Komputer support devices, so in this 

study, researchers developed-based interactive learning media HOTS for grade VII junior 

high school students which will include interactive learning materials and there are practice 

questions HOTS (Higher Order Thinking Skills)  with the theme of introducing software and 

hardware Komputerthat is packaged interactively for users. The method used in this research 

is R&D (Research and Development). It is hoped that the design of this learning media can 

increase student interest in learning and increase student knowledge regarding the material 

presented. 

Keywords: HOTS, learning media, interactive. 

 

1. PENDAHULUAN  

Pada Kurikulum 2013 menekankan pada kecakapan hidup abad 21. Kurikukum 2013 dirancang terkait 

dengan kebutuhan kompetensi untuk mencapai kecakapan abad 21 (Kemendikbud, 2013). Untuk 

mengasah kemampuan dan keterampilan siswa agar sesuai dengan tuntutan kecakapan abad 21, maka 

penilaian hasil belajar yang dilakukan harus sesuai dengan kecakapan abad 21. Salah satunya yaitu 
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penilaian berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) yang dapat membantu siswa untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peranan media pembelajaran dalam proses 

kegiatan belajar di sekolah sangat penting. Penyajian media pembelajaran yang beraneka ragam seperti 

gambar, audio, video dan pembelajaran yang media penyampiannya menggunakan smartphone . Dalam 

media pembelajaran penggunaan media smartphone mudah untuk menyalurkan, menyimpan & 

memproses informasi, dimana proses belajar-mengajar akan menjadi komunikatif, efektif & efisien. 

Dengan melihat kelemahan model pemelajaran dengan metode ceramah yang saat ini masih di gunakan 

maka perlu di kembangkan model pembelajaran menggunakan media interktif.  

Guru diharapkan mampu dan kompeten dalam mengembangkan proses pembelajaran yang baik 

dan efektif sehingga dapat menghasilkan proses pendidikan yang berkualitas. Salah satu keterampilan 

yang disyaratkan oleh kurikulum untuk difasilitasi perolehannya melalui proses pembelajaran adalah 

keterampilan berpikir atau thinking skills (Taharu et al., 2020). Pada umumnya kemampuan peserta didik 

Indonesia sangat rendah dalam memahami informasi yang kompleks, menganalisis, dan pemecahan 

masalah. Berdasarkan pernyataan di atas, maka perlu adanya perubahan sistem dalampem pembelajaran 

dan penilaian. Penilaian yang dikembangkan oleh guru diharapkan dapat mendorong peningkatan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta 

didik untuk menyelesaikan masalah (Widana, 2017). 

Dari Observasi yang peneliti lakukan dengan cara mewawancari guru SMP yaitu Ibu Fitri 

Indriyani,S.Pd yang mengajar di SMPN 1 Ngawi menginformasikan bahawa 60% siswanya mendapatkan 

nilai yang kurang dari KKM (kriteria ketuntasan minimal) di karenakan kurangnya pengetahuan siswa 

mengenai jenis dan juga cara penggunaan peralatan computer, sehingga apabila siswa di hadapkan 

dengan komputer siswa masih kebingungan untuk mengoprasikannya. Tingkat kemampuan siswanya 

untuk berpikir kritis cenderung masih rendah karena penilian dalam pemelajaran masih menerapkan low 

order thinking skill (LOTS) yang mana dalam peniliannya siswa hanya mengingat, mengulang dan 

menirukan saja.  

Berdasarkan dari informasi yang telah di jelaskan maka peneliti akan mengembangkan sebuah 

produk media pembelajaran interaktif yang di dalamnya memuat pengenalan perangkat lunak (software) 

dan juga perngkat keras (hardware) computer yang di kemas secara interaktif bagi penggunanya dan juga 

terdapat kuis soal yang berbasis HOTS sebagai simulasi belajar bagi siswa dan melatih siswa untuk 

berpikir lebih kritis. Media pembelajaran yang di kembangakan ini  untuk siswa kelas VII SMP. Di 

harapkan dengn di kembangnya media pembelajaran ini dapat meningkatkan minat belajar siswa terkait 

materi yang di sajikan. 
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2. METODE  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, peneliti akan menggunakan metode penelitian Research 

and Development (RnD) atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penelitian dan 

pengembangan. Biasanya metode penelitian yang digunakan ini untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu dan menguji kelayakannyan atau keefektifannya. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D), merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan 

pembelajaran (Sugiyono, 2013). Langkah-langkah penelitian pengembangan dibagi menjadi 10 tahapan 

yaitu, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba 

produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, pembuatan produk masal. Menurut (Nurkamto, 

2012) yang dikutip oleh (Sulaksono et al., 2016) langkah-langkah tersebut disederhanakan menjadi 4 

tahapan, yaitu explorasi, pengembangan, pengujian, dan diseminasi. (1)Tahap explorasi adalah tahap 

analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk pengembang perlu mengacu kepada syarat 

pengembangan, manganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. 

(2)Tahap pengembangan melakukan penyusunan draf model berdasarkan spesifikasi produk yang akan 

di rancang, kemudian melakukan validasi dan uji coba kelayakan dilaksanakan untuk mendapatkan 

masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar kemudian memperbaiki produk jika terdapat revisi 

dari validator hingga mendapatkan hasil produk yang di inginkan.  (3)Tahap pengujian pada tahap ini 

menguji penggunaan produk apakah produk sudah layak untuk di gunakan dan apakah produk sesuai 

dengan kebutuha user, pada tahap ini masih mungkin di lakukan perbaikan/revis apabila respon dari user 

kurang memuaskan hingga di dapatkan produk yang di inginkan. (4) Tahap desiminasi dan implementasi 

Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima 

pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Eksplorasi 

a. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap eksplorasi analisis kebutuhan ini penulis mewawancari guru yang mengajar mata pelajaran 

informatika kelas VII yaitu Ibu Fitri Indriyani, S.Pd yang mengajar di SMPN 1 Ngawi bahwa kurangnya 

pengetahuan siswa mengenai jenis dan juga cara penggunaan peralatan Komputer, juga tingkat 

kemampuan siswanya untuk berpikir kritis cenderung masih rendah karena penilian dalam pemelajaran 

masih menerapkan low order thinking skill (LOTS) yang mana dalam peniliannya siswa hanya 
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mengingat, mengulang dan menirukan saja.  

b. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang di hasilkan yaitu media pembelajaran pengengenalan software dan hardware Komputer 

untuk siswa kelas VII SMP yang berbasis high order thinking skill. Nama aplikasinya yaitu 

“SOHAKOM” media pembelajaran ini dapat di akses menggunakan smartphone android. Fitur-fitur yang 

ada dalam aplikasi ini yaitu materi software dan hardware yang di dalamnya terdapat penjelasn, jenis, 

fungsi serta video pembelajaran dan juga latihan soal yang berupa kuiz yang di dalamnya memuat soal- 

soal sebagai simulasi belajar siswa untuk meningkatkan cara berfikir kritis siswa karena di dalamnya 

terdapat aspek-aspek HOTS antaralain menganalisis adan mengevaluasi. 

3.2 Pengembangan 

dihasilkan produk media pembelajaran software dan hardware komputer juga bisa di sebut sohakom.berbasis 

high thinking order skill. Di bawah merupakan tampilan aplikasinya : 

 

Gambar 1. Tampilan awal sohakom 

Pada gambar di atas menu utama ini merupakan tampilan awal dari aplikasi “Sohakom” terdapat beberapa 

button antara lain pada kiri atas terdapat ikon sound untuk on/off  backsound, di kanan atas terdapat ikon ki 

dan kd, kanan bawah terdapat ikon about, kiri bawah terdapat ikon oetunjuk. Lalu terdapat button materi 

hardware dan software serta button kuis. 
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Gambar 2. Sub menu 

Pada gambar di atas merupakan sub-menu dari hardware, gambar di atas juga sama dengan sub-menu 

software yang di dalamnya terdapat menu pengertian, jenis, fungsi, video yang di kemas dengan desain ikon 

ikon sesuai dengan fungsi masing-masing. Jika user memilih salah satu menu maka aplikasi akan 

menampilkan halaman yang di pilih dan apabila user memilih tombol Kembali maka aplikasi akan kembali 

ke menu utama.  

 

Gambar 3. Tampilan pengertian 

Pada gambar di atas merupakan halaman pengertian dari hardware begitupun software juga seperti gambar 

di atas hanya beda pada penjelasannya saja. Pada halaman ini terdapat juga button dubbing sound yang isinya 

audio penjelasan. Pada halaman ini terdapat 2 halaman. Dan juga tedapat button exit untuk Kembali ke sub-

menu. 
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Gambar 4. Tampilan jenis hardware 

Pada gambar di atas merupakan halaman jenis hardware yang terdapat gambar-gambar interaktif hardware 

komputer apabila user memilih gambar akan muncul pop-up penjelasan.  

 

Gambar 5. Pop up penjelasan dari jenis hardware 

Pada gambar di atas merupakan popup penjelasan dari jenis hardware terdapat gambar dan juga penjelasan 

berupa teks pada bawah pop-up terdapat tombol exit untuk Kembali ke gambar yang lain untuk di pilih user. 
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Gambar 6. Jenis software 

Gambar di atas merupakan sub-menu dari jenis software yang terdapat pilihan system operasi, program 

apilkasi, software Bahasa pemrograman dan software bantu. Yang di dalamnya terdapat penjelasan juga 

contoh dari software-software yang sudah di kelompokkan berdasarkan sub-menu tersebut.  

 

Gambar 7. Halaman program aplikasi 

Pada gambar di atas merupakan halaman contoh dari contoh software program aplikasi. Pada halaman 1 

terdapat penjelasan mengenai software program aplikasi. Gambaran di atas juga sama seperti menu menu 

yang terdapat pada jenis software.  
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Gambar 8. Penjelasan halaman program aplikasi 

Pada gambar di atas merupakan penjelasan jika user memilih di halaman program aplikasi, pada contoh di 

atas user memilih gambar Microsoft excel maka akan muncul penjelasan mengenai Microsoft excel berupa 

text dan juga audio penjelasan.  

 

 

Gambar 9. Menu video pembelajaran 

Pada gambar di atas merupakan halaman dari video pembelajaran. Saat user memilih menu video pada sub 

menu software/hardware makan video akan otomatis keputar. Pada halaman ini terdapat tombol pause sebagai 

menghentikan video, tombol paly untuk memulai video lagi juga terdapat tombol exit untuk Kembali ke menu 

utama.  
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Gambar 10. Kuis pembelajaran 

Gambar di atas merupakan halaman dari menu kuis, yang di dalamnya terdapat bartime sebagai timer dan 

pada kiri time bar terdapat score,akan bertambah 10 pont apabila user menjawab jawaban yang benar. 

 

Gambar 11. Game over 

Gambar di atas merupakan halaman game over, halaman ini akan muncul apabila user salah menjawag kuis. 

Pada halaman ini terdapat keterangan score yang di dapat juga high score yang di dapat oleh user. Juga 

terdapat tombol repet yang nantinya akan balik ke menu utama dan user dapat memulai Kembali atau mencoba 

lagi kuis. 

3.3 Validasi 

Pada tahap validasi produk ini di lakukan pengujian media dan materi. Untuk tahap uji materi di lakukan di 

SMP Negeri 1 Ngawi oleh 2 guru yang mengulang mata pelajaran informatika di sekolah tersebut. Uji media 

di lakukan oleh 2 dosen dari Universitas Muhammadyah Surakarta program studi Pendidikan teknik 

informatika. Kemudian ahli media memberikan masukan terhadap poroduk tentunya mengenai desain dan 
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juga fitur di dalamnya. Berikut merupakan hasil angket dari uji media dan uji materi sebagai validasi produk 

1) Penilaian Ahli Media 

a) Uji validitas 

Penilaian ahli media dilakukan oleh 2 responden yaitu dosen Pendidikan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Hasil penilaian dari ahli media dapat dilihat pada table di bawah 

Table 1. Hasil Uji Media 

Aspek Banyak item V 

Desain Pmbelajaran 10 8,17 

Komunikasi Visual 7 5,51 

Perangkat Lunak 7 5,82 

Total 19,5 

Nilai rata-rata  =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐼𝑡𝑒𝑚
    (1) 

=
19,5

24
= 0,81       (2) 

Data di atas merupakan hasil dari uji media yang di lakukan oleh 2 responden. Hasil diatas menunjukkan 24 

item V memiliki nilai V 0,81. Maka validasi isi yang diperoleh dinyatakan valid sesuai dengan tabel limit 

aiken. 

b) Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan oleh 2 responden, yaitu dosen Pendidikan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Berikut merupakan tabel Rentang Alpa Cronbach’s 

Tabel 2. Rentang Alpa Cronbach’s Ahli Media 

Rentang Alpa Cronbach’s Keputusan  

a≥0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7≤a≤0,9 Reliabilitas Kuat 
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0,5≤a≤0,6 Reliabilitas Moderat 

a≤0,6 Reliabilitas Rendah 

 

Hasil reliabilitas uji media dapat di lihat pada table di bawah: 

 

 

Gambar 12. Uji reliabilitas ahli media 

Table case processing summary yaitu table yang menjelaskan informasi jumlah responden (N) yang sudah di 

analisis di program SPSS. Responden (N) berjumlah 2. Kedua responden mengisi semua data dan tidak ada 

yang kosong sehingga jumlah valid 100%. 

Tabel reliability statistics, yang menjelaskan N of Items (banyaknya item atau butir pertanyaan) terdapat 24 

item dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 0,721 yang merupakan rentang mulai dari 0,7≤a≤0,9, maka dapat 

disimpulkan bahwa ke-24 item pertanyaan angket berdasarkan dengan tabel rentang Alpa Cronbach’s adalah 

reliabilitas kuat. 

c) Presentase interpretasi 

Presentase interpretasi digunakan untuk menentukan hasil rating. Hasil presentase item 1 sampai 24 dapat 

dilihat pada gambar di bawah : 
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  Gambar  13. Grafik Presentase Ahli Media 

Pada gambar di atas  menunjukkan grafik presentase interpretasi ahli media yang berjumlah 24 item dan 

memiliki interpretasi diatas 67, maka dapat disimpulkan bahwa semua item layak digunakan kembali sebagai 

instrument 

 

2) Penilaian Ahli Materi 

a) Uji validitas 

Penilaian ahli materi dilakukan oleh dua responden yaitu guru SMP Negeri 1  Ngawi. Hasil penilaian dapat 

dilihat pada tabel di bawah : 

Table 3. Hasil penilaian ahli materi. 

Aspek Jumlah Pertanyaan V 

Pmbelajaran 5 4,17 

Isi 11 10 

Total 16 14,17 

Nilai rata-rata =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑉

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐼𝑡𝑒𝑚
     

=
14,17

16
= 0,88 

Data di atas merupakan hasil dari uji materi pembelajaran yang di lakukan oleh 2 responden . Hasil diatas 

menunjukkan 16 item V memiliki nilai V 0,88. Maka validasi isi yang diperoleh dinyatakan valid sesuai 
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dengan tabel limit aiken. 

b) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan oleh 2 responden, yaitu guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 1 Ngawi. 

Berikut merupakan tabel Rentang Alpa Cronbach’s 

Table 4.  Rentang Alpa Cronbach’s 

Rentang Alpa Cronbach’s Keputusan  

a≥0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7≤a≤0,9 Reliabilitas Kuat 

0,5≤a≤0,6 Reliabilitas Moderat 

a≤0,6 Reliabilitas Rendah 

Hasil reliabilitas uji materi dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini: 

 

 

Gambar 14. uji reliabilitas ahli materi 

Table case processing summary yaitu table yang menjelaskan informasi jumlah responden (N) yang sudah di 

analisis di program SPSS. Responden (N) berjumlah 2. Kedua responden mengisi semua data dan tidak ada 

yang kosong sehingga jumlah valid 100%. 

Tabel reliability statistics, yang menjelaskan N of Items (banyaknya item atau butir pertanyaan) terdapat 16 
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item dengan nilai cronbach’s alpha sebesar 0,843 yang merupakan rentang mulai dari 0,7≤a≤0,9, maka dapat 

disimpulkan bahwa ke-16 item pertanyaan angket berdasarkan dengan tabel rentang Alpa Cronbach’s adalah 

reliabilitas kuat  

c) Presentase interpretasi 

Presentase interpretasi digunakan untuk menentukan hasil rating. Hasil presentase item 1 sampai 16 dapat 

dilihat pada gambar di bawah 

 

Gambar  15 Grafik Presentase Ahli Materi 

Pada gambar di atas  menunjukkan grafik presentase interpretasi ahli media yang berjumlah 16 item dan 

memiliki interpretasi diatas 67, maka dapat disimpulkan bahwa semua item layak digunakan kembali sebagai 

instrument. 

3) Uji kelayakan 

Uji kelayakan dilakukan oleh 5 siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Ngawi. Berikut merupakan SUS SCORE John 

Brooke, 1996. 
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Gambar 16. SUS score 

Hasil angket uji kelayakan siswa dapat di lihat pada table di bawah 

Table 5. Hasil angket siswa. 

Nama Responden 

Butir Pertanyaan 
Tot

al 

SUS 

score(t

otal * 

2.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
  

Keysha Atana Azura  4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 92,5 

Adinda wafa patria  3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 31 77,5 

Nuha malahati 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 33 82,5 

M Arva T 4 2 4 3 4 3 3 4 3 1 31 77,5 

Salvia Rahma 

Syafitri 
4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 34 85 

Total 415 
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Perhitungan nilai rata-rata menggunakan persamaan : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 ∑
𝑋𝑖

𝑁

𝑛

𝑖=1
           (1) 

Keterangan : 

𝑋𝑖 = nilai skor responden 

𝑁 = jumlah responden 

Maka : 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 
415

5
 = 83           (2) 

Dapat di lihat hasil dari data di atas rata-rata dari angket yang di isi oleh 5 siswa di peroleh hasil 83 yang 

termasuk dalam kategori acceptable karena masuk dalam rentang nilai 71-100 sesuai dengan gambar SUS 

Score di atas, dimana hasil diperoleh menggunakan perhitungan SUS (System Usability Scale) yang terdiri 

dari 10 pertanyaan.Untuk hasil uji interpretasi dari angket siswa dapat di lihat pada table di bawah: 

Tabel 6. Hasil Uji Interpretasi 

No  

Pertanyaan 

Skor Penilaian 

STS TS C S SS 

1 Saya akan lebih sering mengunjungi aplikasi ini  0 0 0 2 3 

2 Saya merasa aplikasi ini rumit untuk di gunakan  0 3 2 0 0 

33 Saya pikir aplikasi ini mudah untuk digunakan 0 0 0 1 4 

44 Saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk 

menggunakan aplikasi ini 

2 2 1 0 0 

55 Saya menemukan fitur pada aplikasi dengan 

penggabungan dengan baik  

0 0 0 2 3 

66 Saya pikir ada ketidak sesuaian dalam aplikasi ini 2 3 0 0 0 

77 Saya merasa kebanyakan orang mudah untuk 0 0 0 1 4 
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Dari table Hasil Uji Interpretasi di atas dapat di perhitungan skor didasarkan pada kriteria penilaian dan 

kategori penilaian yang diberikan oleh responden sebagai berikut : 

Skor Hasil Pengujian : 

Jumlah Responden X Bobot Nilai (per kategori) 

Presentase : 

(Skor Hasil Pengujian ÷ Skor Tertinggi) X 100% 

Berikut adalah data yang di dapat dari 5 responden berdasarkan 5 kriteria skor: 

Skor Hasil Pengujian : 

= (7x1)+(12x2)+(5x3)+(9x4)+(17x5) 

= 7+24+15+36+85=167 

Skor Tertinggi : 

= 10 (pertsnyaan) x 5 x 5 (total responden) 

=250 

Presentase : 

= (Skor Hasil Pengujian) ÷ (Skor Tertinggi) x 100% 

= 167  ÷ 250 x 100% 

mempelajari aplikasi dengan sangat cepat 

88 Saya menemukan, aplikasi ini sangat sulit untuk 

digunakan  

3 2 0 0 0 

99 Saya percaya diri untuk menggunakan aplikasi ini  0 0 0 2 3 

110. Saya perlu belajar sebelum saya menggunakan aplikasi 

ini  

0 2 2 1 0 

 Total 7 12 5 9 17 
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=66,8% 

Hasil akhir untuk perhitungan likert yaitu presentase pengujian yang dilakukan kepada 5 responden kemudian 

didapatkan nilai presentase sebesar 66,8% yang masuk dalam kategori “Setuju”. Yang artinya aplikasi media 

pembelajaran setuju untuk di gunakan.  

3.4 Tahap Pengujian 

Dalam Tahap uji penggunaan ini dilakukan oleh 1 kelas siswa kelas 7 SMP Negeri  Ngawi yang berjumlah  

36 siswa , dengan mengisi angket penilaian media pembelajaran sohakom. Berikut merupakan perhitungan 

hasil dari angket pengujian : 

Skor Hasil Pengujian : 

Jumlah Responden X Bobot Nilai (per kategori) 

Presentase : 

(Skor Hasil Pengujian ÷ Skor Tertinggi) X 100% 

Berikut adalah data yang dihimpun dari 36 responden berdasarkan 5 kriteria skor yang ada: 

Skor Hasil Pengujian : 

=(0x1) + (2x2)+(31x3)+(230x4)+(329x5) 

=0 + 4 + 93 + 920 + 1645 

=2662 

Skor Tertinggi : 

=17 (total pertanyaan) x 5 x 36 (total responden)  

= 3060 

Presentase : 

= (Skor Hasil Pengujian) ÷ (Skor Tertinggi) x 100% 

=  2662 ÷ 3060 X 100% 

= 87% 

Hasil yang didapatkan dari pengujian dalam satu kelas yaitu sebesar 87% dan masuk kategori “Setuju”. Yang 

artinya siswa setuju untuk menggunakan aplikasi sebagai media pembelajaran. 

4. PENUTUP  

Produk yang dikembangkan dari penelitian ini adalah media pembelajaran pengenalan software dan hardware 

computer berbasis hots. Materi yang terdapat di dalam media pembelajaran berupa gambar interaktif, video, 

dan baksound yang menarik. Serta terdapat latihan soal hots yang berupa kuis pembelajaran dimana dari soal 

tersebut dapat di jadikan latihan siswa unuk berfikir secara kritis. Penelitian ini menggunakan metode R&D 

(Research and Development). 
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Media pembelajaran sohakom ini layak digunakan berdasarkan perhitungan hasil angket dari ahli media, ahli 

materi, dan juga siswa sebagai berikut: 1) Hasil rata-rata koefisien V ahli media yaitu bernilai 0,87 dinyatakan 

valid sesuai dengan table limit aiken. Hasil uji reliabilitas ahli media bernilai 0,721 dan dinyatakan reliabilitas 

kuat. 2) Hasil rata-rata koefisien V ahli materi yaitu bernilai 0,82 dinyatakan valid sesuai dengan table limit 

aiken. Hasil uji reliabilitas ahli media bernilai 0,843 dan dinyatakan reliabilitas kuat. 3) Hasil rata-rata angket 

siswa bernilai 83 di dalam kriteria SUS bahwa 5 diantaranya masuk  dalam kategori acceptable. 4) Hasil uji 

interpretasi yang dilakukan kepada 5 responden mendapatkan nilai sebesar 66,8% sehingga masuk dalam 

kategori “Setuju”. 5) Hasil uji interpretasi yang dilakukan kepada seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 

Ngawi mendapatkan nilai sebesar 87% sehingga dikatakan dalam kategori “setuju”. 
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