
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga proses 

pembelajaran diharuskan memanfaatkan media belajar berbasis teknologi 

informasi menjadi guru sebagai fasilitator (Rusman, 2013: 64). Dan siswa 

dapat belajar dimana dan kapan saja sesuai dengan minat belajarnya masing-

masing tanpa tergantung kepada kehadiran guru di kelas. Seorang guru dituntut 

untuk dapat merancang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai jenis 

media belajar berbasis TI yang sesuai agar proses pembelajaran berlangsung 

efektif dan efisien. 

 Siswa bisa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan 

situasi pembelajaran yang efektif dan lingkungan yang kondusif. Maka dari itu, 

guru perlu mengelola siswa, kegiatan belajar mengajar, materi, sumber, dan 

media pembelajaran. Adadpun menurut (Suhardi, 2012: 1), proses 

pembelajaran memiliki komponen yang saling berkaitan, yaitu raw input 

(siswa), instrumental input (masukan instrumental), environment (lingkungan), 

dan output-nya (hasil keluaran). 

 Media belajar juga sangat mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran matematika di dalam kelas, dengan media pembelajran salah satu 

perannya yaitu memberikan kemudahan untuk terlaksananya pembelajran 

Menurut (Trianto, 2010: 88), keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh 

pengunaan media belajar yang dipilih. Akan lebih baik jika menggunakan 

media yang dirancang sendiri karena sebagai pengajar, guru lebih memahami 

topik dan ranas kompetensi sehingga memungkinkan siswa untuk belajar lebih 

baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Usman, 2002: 11). Oleh karena 

itu  pencapaian pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh media 

pembelajaran yang sudah di rencanakan oleh kita sebagai pengajar. 

 Pada era moderen ini media pembelajaran yang berbasis TI pun sangat 

tepat untuk di terapkan di pembeajaran ini, karena pada dasarnya generasi saat 

ini adalah generasi yang tidak lepas dari perkembangan teknologi. Oleh karena 



 
 

 
 

itu, media pembelajaran berbasis TI merupakan pilihan yang tepat (Wulandari, 

2016: 6). 

 Tersedianya media berbasis TI tidak hanya meningkatkan motivasi belajar 

siswa, namun juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi 

siswa (Ibrahim, 2012: 15). Jenis media pembelajaran berbasis TI beraneka 

ragam, diantaranya foto, slide, film, video, dan komputer (Wulandari, 2016: 6). 

Berdasarkan wawancara dengan guru dan siswa banyak kegiatan pembelajaran 

yang ditinggalkan oleh gurunya di karenakan dengan kepentingan guru 

tersebut, misalnya rapat dan tajiah, sehingga kita sebagai siswa suka di tuntut 

untuk memahami materi dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan 

sekolah. 

 Berdasarkan permasalahan yang di hadapi siswa berdampak pada 

pemahaman siswa pada materi tersebut yang belum optimal. Hal ini dibuktikan 

ketika guru menanyakan soal kepada siswa dan siswapun sulit untuk 

menjawabnya. 

 Durasi penyampaian materi yang relatif singkat menjadi kendala dalam 

ketercapaian tujuan pembelajaran. Kendala keterbatasan waktu belajar di 

dalam kelas sebenarnya dapat disiasati siswa dengan belajar di mana saja jika 

siswa memiliki motivasi dan alternatif media belajar mandiri. Mengingat 

pentingnya media pembelajaran sebagai perantara dalam menyampaikan 

informasi, maka pengembangan media dapat dijadikan salah satu alternatif 

untuk mengatasi permasalahan guru di salah satu sekolah di kota bandung. 

Video berbasis Sparkol VideoScribe yaitu media video yang digunakan untuk 

menambahkan berbagai macam gambar dan tulisan kata-kata serta desain 

animasi pada layar yang berlatar putih untuk menjelaskan suatu konsep 

(Audain, 2014: 112) 

 VideoScribe merupakan salah satu alat/tool yang sangat efektif digunakan 

untuk menjelaskan konsep-konsep rumit menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan (Chun, 2013 : 8). Menurut Daryanto (2010: 88), materi yang 

disajikan dalam bentuk video dapat digunakan untuk proses pembelajaran tatap 

muka (langsung) maupun jarak jauh, sehingga dapat digunakan sebagai 



 
 

 
 

alternatif belajar mandiri. Hasil penelitian Musyadat (2015) menunjukkan 

bahwa media pembelajaran berbasis videoscribe yang telah dikembangkan 

layak digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran, meningkatkan hasil belajar, membantu siswa 

dalam memahami materi, dan menarik perhatian siswa. Penelitian lainnya oleh 

Wahyuni & Sulistiyo (2017) memperoleh hasil media pembelajaran compact 

disc interctive berbasis videoscribe yang valid serta efektif digunakan sebagai 

media penunjang belajar siswa. Menurut Wulandari (2016: 62), media 

pembelajaran dengan menggunakan Sparkol VideoScribe dapat menjadi salah 

satu alternatif media yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

 Berbagai macam konsep dapat disajikan menggunakan VideoScribe. 

VideoScribe merupakan media yang sangat tepat digunakan untuk 

memvisualisasikan cerita melalui gambar dan teks. Penambahan suara juga 

dibutuhkan untuk memperjelas konsep yang akan disampaikan dalam 

VideoScribe. Menyaksikan VideoScribe dapat lebih meningkatkan pemahaman 

karena tidak hanya melibatkan visual tetapi juga audio. VideoScribe 

memaparkan informasi secara berangsur-angsur sehingga memicu rasa ingin 

tahu seseorang serta menumbuhkan sikap antusias (Air et all, 2015: 7-11). 

 Pemahaman sangatlah penting untuk kita memperoleh hasil belajar yang 

baik. Namun,  pada kenyataannya pemahaman matematika di lapangan sangat 

kurang baik atau rendah. Randahnya kemampuan pemahaman matematika 

tersebut bisa menyebabkan kepada hasil siswa di beberapa jenjang pendidikan 

sekolah dasar maupun sekolah menengah, termasuk di MTsN 2 Bandung. 

Berdasarkan hasil wawancara non struktural dengan salah satu guru 

matematika di MTsN 2 Bandung, bahwa di sekolah tersebut kemampuan 

pemahaman matematis siswa nya masih dinilai kurang, terutama di materi 

menentukan luas dan keliling bangun datar. 

Dari hasil studi pendahuluan di MTsN 2 Bandung kemampuan 

pemahaman matematiknya masih perlu ditingkatkan. Khususnya di kelas VII 

(tujuh) kemampuan pemahaman matematikanya masih kurang. Kebanyakan 

dari siswa belum dapat menguasai kemampuan pemahaman matematika. Hal 



 
 

 
 

ini terlihat dari jawaban siswa saat diberikan soal mengenai materi himpunan, 

mereka belum mampu mengulangi kembali dan memahami dengan baik 

konsep yang sudah dipelajari, masih kurang dalam merepresentasikan konsep 

yang terdapat dalam soal untuk mencari penyelesaiannya secara algoritma, 

mengaitkan dengan konsep himpunan dengan konsep lain,  serta kurangnya 

kemampuan siswa dalam mendefinisikan konsep dengan bahasa sendiri yang 

masih kurang. Berikut soal dan contoh jawaban siswa saat menjawab soal yang 

diberikan. 

Tentukan mana yang merupakan koefisien, variabel dan konstanta dari 

bentuk aljabar      ! 

 

Gambar 1.1 Jawaban Siswa A berkaitan dengan menyatakan ulang konsep 

 Pada soal di atas siswa diminta untuk menentukan koefisie, variabel dan 

konstantanya sehingga jawabannya koefisiennya 2, variabelnya x, dan 

konstantanya 4. 

Soal yang sudah dipaparkan memiliki skor ideal 10 sedangkan rata-rata 

skor siswa untuk soal di atas adalah 39%. Dari 26 siswa hanya 14 orang yang 

mampu menjawab benar dengan skor ideal 10 yaitu sekitar 54%.  Skor 

minimum yang diperoleh siswa adalah 2 sedangkan skor maksimum yang 

diperoleh siswa adalah 10. Hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa 

belum mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 

Kemampuan pemahaman matematis siswa yang masih rendah juga terlihat 

dari jawaban siswa dalam menjawab soal yang lainnya  

Adela memiliki 6 ekor kambing dan 3 ayam. Sandra memiliki 13 ekor 

ayam dan 7 ekor kambing. Ubahlah pernyataan di atas kedalam bentuk aljabar 



 
 

 
 

dan tentukan berapa jumlah ekor kambing dan ayam yang dimiliki adela dan 

sandra? 

 

 

Gambar 1. 2 Jawaban siswa B berkaitan dengan kemampuan menerapkan 

konsep secara algoritma 

Pada soal di atas siswa diminta untuk mengubah menjadi bentuk aljabar 

dan mencari jumlah ekor dan kambing yang dimiliki adelia dan sandra: 

Adelia :       

Sandra :        

Untuk menentukan berapakah jumlah kambingnya : 

(                

             = 

         

Pada Gambar 1.2, terlihat siswa masih belum mampu mengubah informasi 

yang terdapat dalam soal dan menyelesaikannya dengan algoritma yang benar. 

Terlihat siswa hanya mengoperasikan bilangan yang diketahui dalam soal 

tanpa memberinya keterangan lebih jelas. 

Soal yang sudah dipaparkan memiliki skor ideal 15 sedangkan rata-rata 

skor siswa untuk soal di atas adalah 58%. Dari 26 siswa hanya 18 orang yang 

mampu menjawab benar dengan skor ideal 15 yaitu sekitar 69%.  Skor 

minimum yang didapatkan siswa adalah 5 sedangkan skor maksimum yang 

didapatkan siswa adalah 15. Hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa 

belum mampu menerapkan konsep secara algoritma. 

Selanjutnya jawaban siswa dari soal yang berkaitan dengan mengaitkan 

konsep satu dengan konsep yang lain dan menyampaikan konsep dalam 



 
 

 
 

berbagai bentuk reprentasi matematis dapat dilihat dari soal dan jawaban siswa 

berikut ini. 

Terdapat sebuah lapanganan yang memiliki ukuran 15 meter dan 10 

meter. Gambarlah lapang tersebut dan tentukan kelilingnya.! 

 

Gambar 1. 3 Jawaban siswa C berkaitan dengan kemampuan mengaitkan 

konsep satu dengan konsep yang lain dan menyampaikan konsep dalam 

berbagai bentuk reprentasi matematis 

Pada soal tersebut siswa terlebih dahulu menggambar persegi panjang dan 

mencari kelilingnya, tapi dalam gambar 1.3 siswa tidak mampu 

mengerjakannya 

Soal yang sudah dipaparkan memiliki skor ideal 20 sedangkan rata-rata skor 

siswa untuk soal di atas adalah 65%. Dari 26 siswa hanya 18 orang yang mampu 

menjawab benar dengan skor ideal 20 yaitu sekitar 69%.  Skor minimum yang  

didapatkan siswa adalah 5 sedangkan skor maksimum yang didapatkan siswa 

adalah 20. Hasil jawaban tersebut menunjukkan bahwa siswa belum mampu 

mengaitkan konsep satu dengan konsep yang lain dan menyampaikan konsep 

dalam berbagai bentuk reprentasi matematis. 

 Berdasarkan wawancara pada guru mata pelajaran matematika di MTsN 2 

Bandung mengenai aspek afektif yaitu self regulated learning bahwa di  

sekolah tersebut masih rendah, dikarenakan sebagian siswa tidak memiliki 

sumber belajar matematika sendiri. Selama ini siswa mempelajari materi hanya 

dari penjelasan guru atau buku dari perpustakaan dan internet saja. Sebagian 

siswa sebeum pembelajaran tidak membaca materinya terlebih dahulu karena 

lebih suka menunggu penjelasan dari guru. Selain itu, siswa juga hanya 

belajara ketika ada tugas dan mau ujian saja. Dari hasil wawancara tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa sikap self regulated learning siswa masih 

kurang baik. Hal tersebut juga di perkuat pada penelitian Isnaeni, Fajriah, 



 
 

 
 

Risky, Purwasih, & Hidayat (2018, hal. 109) yang menyatakan bahwa masih 

banyak siswa yang belum bisa menjadi pembelajar mandiri. Penelitian yang 

dilakukan oleh Melisa (2016, hal. 4) menyatakan bahwa sikap self regulated 

learning  siswa masih rendah yang terindikasi dengan sikap siswa yang senang 

diterangkan guru daripada berdiskusi kelompok dan siswa belajar hanya pada 

saat ada tugas atau ulangan saja. 

 Terkait dengan permasalahan yang ada yang kurang maksimalnya 

pemahaman matematis siswa dan self regulated learning maka perlu suatu 

upaya untuk memaksimalkannya. Dengan pembelajaran model-eliciting 

activitie (MEAs) dimana pembelajran dimulai dengan berdiskusi memecahkan 

suatu permasalahan, disini siswa dituntut untuk self regulated learning yang 

tinggi dan siswa juga akan memahami sebuah materi matematika itu sendiri. 

Selain Pembelajaran MEAs berbasis Sparkol VideoScribe yang 

diterapkan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi  

matematis siswa dan self regulated learning, terdapat hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran yaitu PAM (Pengetahuan Awal 

Matematika). Pada penelitian ini peneliti membagi kedalam tiga kategori 

PAM siswa yaitu tinggi (T), sedang (S) dan rendah (R). Hal ini 

dipertimbangkan karena adanya perbedaan latar belakang sekolah dasar 

siswa.  

Pengkategorian PAM siswa ini dianggap penting dalam proses 

pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut lebih baik. Hal ini dikuatkan 

dengan pendapat Kadir dan Masi (2014: 57) yang dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa: 

Proses kognitif dapat berjalan dengan lancar jika siswa dapat memahami 

dan menghubungkan semua informasi yang telah dipelajarinya. Proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik jika pengetahuan yang 

mendukung seluruh kegiatan pembelajaran tersebut telah dimiliki siswa 

secara baik. Disinilah pentingnya pengetahuan awal matematika 

siswadigunakan untuk diseleksi, diorganisasi, dan diintegrasikan dengan 

materi matematika lainnya sehingga muncul pengetahuan baru sebagai 

hasil dari proses kognitif 



 
 

 
 

Sehingga dalam penelitian ini diharapkan siswa yang memiliki kategori 

rendah akan meningkat kemampuan komunikasi matematis dan self regulated 

learningnya setelah diterapkan MEAs berbasis Sparkol VideoScribe. Pemberian 

tes PAM bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum belajar dan 

untuk mengetahui kesetaraan antara kelas eksperimen yang menggunakan 

MEAs berbasis Sparkol VideoScribe dan kelas kontrol yang menggunakan 

pembelajaran konvensional di sekolah tersebut . 

 Melihat permasalahan yang ada serta bebagai pendapat yang telah 

dipaparkan, muncul suatu gagasan dari peneliti untuk suatu penelitian yang 

berjudul “PENGARUH PEMBELAJARAN MODEL-ELICITING 

ACTIVITIE  (MEAs) BERBASIS APLIKASI SPARKOL VIDEOSCRIBE 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS DAN SELF 

REGULATED LEARNING SISWA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan Pembelajaran MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe 

lebih baik dibanding pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 

siswa yang menggunakan Pembelajaran MEAs berbasis aplikasi sparkol 

videoscribe dengan pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat 

Pengetahuan Awal Matematika (PAM) yang kategorinya tinggi, sedang dan 

rendah? 

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan self regulated learning setiap 

siswa terhadap pembelajaran MEAs berbasis Sparkol VideoScribe? 

C. Tujuan Penelitian 

Aktivitas siswa memiliki tujuan untuk mencapai target sebuah aktivitas 

yang dilakukan, begitupun pada penelitian ini yang memilki tujuan untuk 

mengetahui: 



 
 

 
 

1. Mengetahui perbedaan peingkatan  kemampuan pemahaman matematis dan 

self regulated learning siswa yang menggunakan Pembelajaran MEAS 

berbasis aplikasi sparkol videoscribe lebih baik dibanding pembelajaran 

konvensional. 

2. Mengetahui perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis dan 

self regulated learning siswa yang menggunakan Pembelajaran MEAS 

berbasis aplikasi sparkol videoscribe lebih baik dibanding pembelajaran 

konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) 

yang kategorinya tinggi, sedang dan rendah? 

3. Mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran MEAS berbasis aplikasi 

sparkol videoscribe. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak 

khususnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa lebih tertarik dalam mempelajari matematika menggunakan 

aplikasi Sparkol VideoScribe guna meningkatkan kemampuan mereka 

khususnya kemampuan pemahaman matematis dan sikap self regulated 

learning siswa. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Guru dapat memiliki referensi baru dalam memilah dan memilih media 

pembelajaran yang dapat digunakan agar mengemas pembelajaran 

matematika menjadi lebih menarik, serta menambah pengetahuan berupa 

model Pembelajaran Model-Eliciting Activitie (MEAs) dalam melakukan 

pembelajaran siswa di kelas sehingga guru dapat membuat susasana 

belajar tidak membosankan dan bervariasi.  

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan pengalaman secara 

langsung dalam proses pembuatan tes untuk mengukur kemampuan 



 
 

 
 

pemahaman matematis dan juga sikap self regulated learning siswa 

dalam pembelajaran matematika. Peneliti juga dapat menambah wawasan 

tentang pengetahuan mengenai Pembelajaran model-eliciting activitie 

(MEAs) berbasis Sparkol VideoScribe. 

E. Kerangka Pemikiran 

Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah Pemahaman 

matematis diterjemahkan dari istilah mathematical understanding merupakan 

kemampuan matematis yang sangat penting dan harus dimiliki siswa dalam 

belajar matematika. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut diantaranya adalah menggunakan model pembelajaran Model-

Eliciting Activitie (MEAs) berbasis aplikasi sparkol videoscribe. 

Videoscribe dapat digunakan untuk keperluan bisnis online, ide marketting, 

dapat digunakan untuk keperluan presentasi, menunjukkan kemampuan 

berpikir yang dikombinasikan melalui videoscribe, serta dapat digunakan oleh 

tenaga pendidik sebagai salah satu media pembelajaran yang menarik. Media 

videoscribe dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran hal ini dikarenakan aplikasi dalam videoscribe memiliki 

animasi yang unik dan menarik sehingga proses pembelajaran lebih 

menyenangkan.  Bila disajikan dalam skema, kerangka pemikiran dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 

 

  

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Matematika 

Indikator Kemampuan Pemahaman Masalah Matematis : 

1) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis 

2) Kemampuan menerapkan konsep secara algoritma 

3) Mengaitkan antara satu konsep dengan konsep lainnya 

Kelas Eksperimen 
Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Model-Eliciting 
Activitie (MEAs) berbasis aplikasi 

Sparkol Videoscribe   
 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran Konvensional 

berdasarkan PAM dengan kategori 

Tinggi, Sedang, dan Rendah. 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 



 
 

 
 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan self regulated 

learning siswa yang menggunakan Pembelajaran MEAS berbasis aplikasi 

sparkol videoscribe lebih baik dibanding pembelajaran konvensional. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan Pembelajaran MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe 

tidak lebih baik dibanding pembelajaran konvensional. 

H1 : Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan Pembelajaran MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe 

lebih baik dibanding pembelajaran konvensional.  

2. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa 

antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran MEAS berbasis aplikasi 

sparkol videoscribe.dengan  siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) 

kategori tinggi. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi 

sparkol videoscribe dengan siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal 

Matematika (PAM) dengan kategori tinggi. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi 

sparkol videoscribe dengan siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal 

Matematika (PAM) dengan kategori tinggi. 

3. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa 

antara siswa yang belajar pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi sparkol 

videoscribe dengan  siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 



 
 

 
 

konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) 

kategori sedang. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman 

matematis antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS 

berbasis aplikasi sparkol videoscribe dengan siswa yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional berdasarkan 

tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) dengan kategori 

sedang. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS berbasis 

aplikasi sparkol videoscribe dengan siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan 

Awal Matematika (PAM) dengan kategori sedang. 

4. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa 

antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran  MEAS berbasis 

aplikasi sparkol videoscribe dengan  siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal 

Matematika (PAM) kategori rendah. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman 

matematis antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS 

berbasis aplikasi sparkol videoscribe dengan siswa yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional berdasarkan 

tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) dengan kategori 

rendah. 

H1 : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan pemahaman matematis 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran  MEAS berbasis 

aplikasi sparkol videoscribe dengan siswa yang menggunakan 

metode pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat Pengetahuan 

Awal Matematika (PAM) dengan kategori rendah. 



 
 

 
 

5. Terdapat peningkatan sikap self regulated learning siswa terhadap 

pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe. 

Adapun rumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat peningkatan sikap self regulated learning siswa 

terhadap pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe. 

H1 : Terdapat peningkatan sikap self regulated learning siswa terhadap 

pembelajaran  MEAS berbasis aplikasi sparkol videoscribe. 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai 

pendukung. Diantaranyaaadalahapenelitian yang dilakukan oleh Euis Istianah, 

pada tahun 2013. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuan 

kemampuan berfikir kreatif lebih baik setelah menggunakan pendekatan MEAs. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa hasil belajar siswa yang 

menggunakan Pembelajaran MEAs lebih baik dibandingkan dengan hasil 

belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Kemudian salah satu tujuan penelitian yang dilakukan oleh chotimah, 

fathoni, bernad dan akbar pada tahun 2019 adalah Pengaruh Pendekana MEAs 

terhadap Kemampuan Berpikir kritis matematika siswa SMP Negri di Kota 

CImahi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

siswa yang menggunakan Pembelajaran MEAs lebih baik dibanding yang 

menggunakan kelas konvensional.     

Kemudian salah satu tujuan penelitian yang dilakukan oleh Saman adalah 

Tinjauan Teoritis Pembelajaran Berbasis VideoScribe Pada siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh Pengembangan Multimedia pembelajaran 

menggunakan Software Videoscribe merupakan salah satu alternatif media 

dalam belajar mengajar, menurut hasil penelitian juga bisa meningkatkan minat 

atau motivasi siswa dan prestasi belajar siswa. 

Kemudian salah satu tujuan penelitian yang dilakukan oleh Putra Purnama, 

Erlidawati, Muhammad Nazar adalah Pengembangan Media Video animasi 

Videoscribe pada materi koloid untuk mahasiswa program studi pendidikan 

tahun akademik 2016/2017. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 



 
 

 
 

pengembangan media video animasi menggunakan Sparkol Videoscribe di 

kategorikan sangat baik dengan presentase rata-rata sebesar 96,6% dan layak 

digunakan sebagai salahsatu alat bantu dalam proses belajar mengajar 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas lebih baik dibanding model 

pembelajaran konvensional pada mata pelajaran yang berbeda untuk 

meningkatkan aspek kognitif maupun aspek afektif. Sehingga peneliti tertarik 

untuk menggunakan Pembelajaran MEAs untuk mengukur aspek kognitif 

kemampuan Pemahaman matematis siswa dan aspek afektif self regulated 

learning. 


