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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah suatu ilmu yang tidak lepas dari kehidupan manusia di 

bumi ini. Manusia menggunakan ilmu matematik ini, mulai dari bentuk yang 

sederhana sampai yang komplek dengan tujuan untuk  membantu dan 

memudahkan dalam setiap aktifitas kehidupannya. Jadi matematika merupakan 

ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Maka dari itu mata pelajaran matematika diberikan di semua jenjang 

pendidikan, baik pada jejang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan 

tinggi.   

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dalam ketentuan umum pasal 1, yang dimaksud 

dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dan sistem pendidikan nasional adalah  

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, 

dana, sarana, dan prasarana. Sedangkan Tenaga kependidikan itu sendiri adalah 
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anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. 

Untuk mencapai keberhasilan diselenggarakannya suatu pendidikan 

diperlukan penyusunan pedoman yang berisi tentang tujuan pendidikan , isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran dan pada akhirnya diperlukan suatu evaluasi untuk 

mengukur keberhasilan dari penyelengaraan pendidikan tersebut. 

Salah satu komponen proses pendidikan yang turut menentukan keberhasilan 

dari penyelenggaran pendidikan yaitu interaksi edukatif antara peserta didik dan 

pendidik. Interaksi pendidik dan peserta didik tidak akan lepas dari metode dan 

atau alat serta lingkungan yang nantinya akan berujung kepada pencapaian tujuan 

pendidikan itu sendiri. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang penting untuk di pelajari, maka konsep dasar yang di ajarkan 

kepada siswa haruslah kuat. Oleh karena itu proses pembelajaran di sekolah, 

diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan-

kemampuan siswa tersebut.  

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dan pendidik. 

Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya 

dari segi komunikasi saja antara siswa dan pendidik, tapi dipengaruhi juga oleh 

media atau sarana yang dipergunakan, agar siswa dapat dengan mudah menyerap 

materi yang disampaikan oleh pendidik sehingga meningkatkan pemahaman 

materi tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat perlu diupayakan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa. Pemahaman matematis 

siswa sangatlah penting, selain untuk mengetahui dan dapat mengerjakan soal-

soal matematika, siswa juga dapat memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan matematik dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaman konsep matematika siswa akan tercapai apabila siswa tersebut 

mampu mengenal, menjelaskan, dan menarik kesimpulan tentang konsep yang 

sedang dipelajari. Menurut Bloom (Harjanto, 1996: 60), pemahaman adalah 

kemampuan untuk menangkap pengertian dari sesuatu yang dapat dipertunjukkan 

dalam bentuk menerjemahkan sesuatu, menafsirkan sesuatu dengan cara 

menjelaskan atau membuat intisari, dan memperkirakan kecenderungan pada 

masa yang akan datang. Teori Gestalt menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa, suasana kelas 

harus di tata dan di atur agar siswa siap belajar, penyajian konsep harus lebih 

mengutamakan pemahaman. Sehingga, siswa harus senantiasa di latih agar dapat 

mengembangkan kemampuan pemahaman matematika yang dimilikinya. 

Pentingnya kemampuan pemahaman matematika terdapat dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan  Pendidikan (KTSP), seperti apa yang diuraikan pada tujuan 

dari mata pelajaran matematika  bagi para peserta didik, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan  penalaran  pada  pola  dan  sifat,  melakukan  manipulasi 

matematika  dalam menggeneralisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan  masalah  yang  meliputi  kemampuan  memahami  masalah, 
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merancang  model  matematika,  menyelesaikan  model,  dan  menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki  rasa   ingin  tahu,  perhatian,  dan  minat  dalam  mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

(Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan :2006) 
 

Pada dasarnya setiap guru tentu tidak akan terlepas dari masalah yang ada 

kaitannya dengan pendidikan. Meskipun para guru telah berusaha dengan  

maksimal, dengan segala kompetensinya, misalnya penguasaan bahan mengajar, 

namun setelah diadakan evaluasi berdasarkan pengalaman peneliti selama 

melaksanakan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) masih banyak ditemukan 

siswa dengan hasil belajarnya bernilai minimum bahkan masih banyak yang jauh 

di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum).  

Materi pelajaran matematika dianggap oleh sebagian besar anak anak 

merupakan pelajaran yang sulit dan ruwet  seperti yang dikemukakan oleh 

Ruseffendi ( 2006 : 156-157 )  ”...terdapat banyak anak-anak yang setelah belajar 

matematika bagian yang sederhana pun banyak tidak dipahaminya, banyak konsep 

yang dipelajari secara keliru, matematika dianggap sebagai ilmu yang ruwet, 

sukar”. 

Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk menumbuhkan pemahaman 

matematika siswa dengan menemukan cara baru yang membuat siswa tertarik dan 

bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.  

Tabel di bawah ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Romi 

satria Wahono (Romi satria Wahono,2007) dengan memperbandingkan beberapa 

perbandingan metode pengajaran yang ditinjau dari beberapa aspek. Prosentase 

siswa yang mendapatkan metode pengajaran dengan mendengarkan dan 



5 

 

 

mempertunjukan, prosentasenya lebih banyak yaitu sebanyak 65 % setelah tiga 

hari dapat mengungkapkan kembali materi yang diajarkan oleh pendidik. 

Metode Pengajaran 

Pengungkapan 

kembali setelah 3 jam. 

Pengungkapan kembali 

setelah 3 hari 

Mendengarkan 70% 10% 

Mempertunjukkan 72% 20% 

Memperdengarkan dan 

Mempertunjukkan 

85% 65% 

Sumber : Romi Satria Wahono, Ilmukomputer.com 

 Dari hasil penelitian tersebut di atas, bahwa siswa yang dapat 

mengungkapkan kembali konsep dari suatu materi yang disampaikan setelah 

beberapa hari adalah siswa yang memperoleh materi dengan metode 

pengajaran  mendengarkan dan mempertunjukan materi. Maka dari itu 

diperlukan suatu sarana pembelajaran yang dapat mengakomodir kedua 

metode tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan 

menggunakan multimedia.  

Dari penelusuran peneliti dilapangan: 

1. Bahwa sebagian sekolah di kota Bandung dalam mempelajari mata 

pelajaran matematika masih bersifat konvensional dengan media 

tradisional, hanya beberapa sekolah yang maju telah mengunakan 

media dengan bantuan komputer atau IT. 
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2. Bahwa jumlah media interaktif untuk pembelajaraan matematika. Saat 

ini masih terbatas walaupun ada, itu pun dengan harga yang cukup 

mahal untuk membeli program tersebut. 

3. Kemajuan IT di dunia semakin hari meningkat maka berdampak pada 

pendidikan yang dituntun dalam pengunaan IT dalam pembelajaran 

matematika. 

4. Pengunaaan media interaktif bermanfaat mempermudah, memperjelas, 

menarik, dan efesien dalam pembelajaraan matematika. 

5. Tingkat penggunaan Gadget pada siswa pun saat ini semakin hari 

meningkat. Maka digunakan sumber belajar yang efektif yaitu media 

interaktif yang sesuai dengan perkembangan jaman. 

Penggunaan multimedia dapat memenuhi metode pengajaran dengan 

memperdengarkan dan mempertunjukkan. Metoda pengajaran ini  sangat efektif 

dan bermakna karena mampu bertahan lama di benak siswa . Hal ini dibuktikan 

dengan tabel hasil penelitian Romi Satria Wahono  di atas tersebut.  

Beberapa kelebihan dari pembelajaran  matematika dengan menggunakan 

multimedia dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional adalah 

sebagai berikut: 

 Menarik dan menyenangkan bagi siswa 

 Efektif dan Efisien 

 Materi telah terstruktur sesuai Lesson Plan yang kita buat. 

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

belajar dirumah bagi siswa. 



7 

 

 

 Mempermudah mengkomunikasikan bahan pelajaran ke orang tua 

sehingga dapat membantu orang tua dalam mendampingi anak belajar di 

rumah. 

 Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat memenuhi setiap 

kebutuhan murid dalam pembelajaran, tentunya untuk mencapai target ini, 

dibutuhkan guru yang memahami kurikulum dan mengetahui kebutuhan siswa 

khususnya materi dalam matematika.  

Tidak semua topik/tema dalam matematika harus dibuatkan multimedia, 

seorang guru hendaknya pandai memilih tema bahan ajar yang dapat membantu 

meningkatkan pemahaman matematis siswa dan lebih  menarik bila proses 

pembelajaran mengunakan multimedia. Pemilihan tema sangatlah penting, karena 

banyak materi dalam matematika yang dapat diajarkan dengan metode pengajaran 

langsung dan metode lain yang lebih baik, disamping itu pembuatan multimedia 

pembelajaran menyita banyak waktu dan tenaga, apabila hasilnya tidak dapat 

mengefisienkan pembelajaran dikelas sudah barang tentu menjadi pekerjaan yang 

mubajir dan tidak bermakna.  

Beberapa tema, yang dapat dibuat multimedianya diantaranya materi pecahan 

dan geometri. Dalam materi pecahan, multimedia digunakan untuk menjelaskan 

konsep-konsep operasi pecahan dengan bantuan pemodelan dan animasi gerak. 

Begitu juga untuk materi geometri bangun ruang yang memerlukan gambaran 

visual tiga dimensi, akan sangat membantu guru mempercepat pemahaman siswa, 

misalnya dijenjang SD dan SMP. 
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Dalam psikologi pendidikan kemampuan kognitif di jenjang pendidikan SD 

dan SMP, untuk memahami suatu materi masih terbatas kepada kemampuan 

kognitif konkrit atau semi konrit. Maka sebab itu diperlukan suatu penjelasan 

pada benda yang nyata. Dalam menjelaskan materi bangun ruang, diperlukan 

visualisi tiga dimensi yang nyata. Hal ini dikemukakan oleh Teresa M. McDevitt 

dan Jeanne Ellis Ormrod (2002) yang menyebutkan beberapa implikasi dari teori 

Piaget bagi guru-guru di sekolah, yaitu bahwa siswa siswa sekolah menengah 

meskipun telah memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak, masih perlu diberi 

kesempatan untuk memanipulasi dan melakukakan eksperimen dengan benda-

benda yang kongkrit. (Desmita, 2009:112).  

Materi bangun ruang baru diberikan secara lengkap pada jenjang pendidikan 

SMP, dan pada jenjang ini dibutuh penanaman konsep yang kuat mengenai materi 

tersebut, meskipun secara pengenalan sudah diberikan di jenjang tingkat SD. Pada 

jenjang tingkat SD penerapan konsepnya hanya pada materi dua dimensi saja. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

mengenai penggunaan media ajar dengan menggunakan video interaktif untuk 

meningkatkan pemahaman materi yang berhubungan dengan bangun ruang  yang 

memerlukan gambaran secara visual. Dan menyusunnya dalam bentuk skripsi 

dengan judul : ”Penggunaan Media Ajar Video Interaktif  Untuk 

Meningkatkan  Pemahaman Matematika Siswa (Penelitian Eksperimen pada 

Sub Materi kubus dan balok di kelas VIII SMPN 39 Bandung Semester 

Genap)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan pemahaman matematika siswa setelah 

memperoleh pembelajaran yang menggunakan Video Interaktif dengan 

model pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana peningkatan pemahamaan matematis siswa antara yang 

menggunakan Video Interaktif dengan model pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa antara yang 

menggunakan Video Interaktif dengan model pembelajaran konvensional 

berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) yang 

kategorinya Tinggi, Sedang, dan Rendah? 

4. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

Video Interaktif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa antara yang 

menggunakaan Video Interaktif dengan model pembelajaran konvensional. 

2. Peningkatan pemahaman matematis siswa antara yang menggunakan 

Video Interaktif dengan model pembelajaran konvensional pada pokok 

bahasan Bangun Ruang.  

3. Kemampuan pemahaman matematis siswa antara yang menggunakan 

Video Interaktif dengan model pembelajaran konvensional berdasarkan 
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tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) yang kategorinya Tinggi, 

Sedang, dan Rendah. 

4. Sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan Video Interaktif 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional pada pokok 

bahasan Bangun Ruang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa melalui 

pembelajaran yang tidak biasa dilakukan sebelumnya. 

2. Dapat menambahan informasi dan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan pemahaman matematis siswa dengan pembelajaran 

menggunakan  Video Interaktif. 

3. Dan  merupakan pengalaman yang berharga sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman matematis 

pada berbagai jenjang pendidikan. 

E. Batasan Masalah 

Dikarenakan penelitian ini sangat luas cakupannya, maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas VIII SMPN 39 Bandung. 

2. Pokok bahasan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada pokok 

bahasan Bangun Ruang yang meliputi kubus dan balok. 

3. Data awal yang diambil adalah berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal 

Matematika (PAM) yang berkategori Tinggi, Sedang dan Rendah. 
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4. Penelitian ini  mengungkap peningkatan kemampuan siswa dalam 

pemahaman matematis melalui pembelajaran menggunakan Video 

Interaktif dengan model pembelajaran konvensional. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekaburan pengertian dan mempertajam penganalisaan 

perlu kiranya penulis mengemukakan definisi operasionalnya, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pemahaman dalam penelitian ini adalah kemampuan menyatakan ulang 

sebuah konsep bangun ruang, mengklasifikasikan bangun ruang 

menurut sifat-sifatnya dan dapat mengunakan, memanfaatkan, serta 

memilih prosedur operasi tertentu.  

2. Video interaktif yang dimaksud penelitian ini adalah salah satu bagian 

dari multimedia yang terdiri dari teks, gambar hidup, animasi dan suara 

yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. 

3. Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang merupakan pembelajaran ekspositori (ceramah), 

diawali dengan guru menjelaskan materi pelajaran, siswa 

mendengarkan dan mencatat penjelasan yang disampaikan guru, 

kemudian siswa mengerjakan latihan, dan siswa dipersilahkan untuk 

bertanya apabila tidak mengerti. 
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4.  Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa yang ditinjau berdasarkan 

gain ternormalisasi dari perolehan skor pretes dan postes siswa. 

Gain ternormalisasi (g) =   
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 – 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kategori gain ternormalisasi (g) menurut Hake (1999) adalah: g < 0,3 

(rendah); 0,3 £ g < 0,7 (sedang); dan g ≤ 0,7 (tinggi). 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan pentingnya pemahaman 

dalam belajar matematika. Pemahaman yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

pemahaman instrumental dan relasional yang mengacu pada pemahaman konsep. 

Kognitif (pemahaman) merupakan kemampuan siswa dalam 

menghubungkan beberapa unsur yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sesuai dengan sifat matematika sebagai ilmu yang memiliki prasyarat 

(pemahaman sebelumnya) pemahaman siswa pada topik tertentu akan menuntut 

pemahaman siswa dalam topik sebelumnya.   

Indikator-indikator pemahaman konsep adalah : 

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep 

2. Kemampuan mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat 

tertentu 

3. Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep. 

4. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. 

5. Kemampuan mengembangkan syarat perlu suatu konsep. 

6. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. 

       (Jihad & Haris, 2009: 147) 
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Indikator pemahaman konsep yang diukur dan dinilai dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep bangun ruang. 

2. Kemampuan mengklasifikasikan bangun ruang menurut sifat-sifat 

tertentu. 

3. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

4. Kemampuan mengaplikasikan konsep bangun ruang dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Indikator pemahaman konsep nomor satu dan nomor dua termasuk 

pemahaman instrumental sedangkan indikator nomor tiga dan empat termasuk 

pemahaman relasional.  

Untuk mengukur indikator pemahaman konsep tersebut di atas penulis 

melakukan tahap-tahap seperti gambar 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Pembelajaraan Matematika 

Proses Pembelajaraan 

Kelas Eksperimen I 

Pembelajaran dengan 

Video Interaktif 

 

Kelas Kontrol 

Model Pembelajaran 

Konvensional 
 

Kemampuan Pemahamaan Siswa 

1. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep bangun ruang. 

2. Kemampuan mengklasifikasikan bangun ruang menurut sifat-sifat tertentu. 

3. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

4. Kemampuan mengaplikasikan konsep bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. 
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H. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis mengambil 

hipotesis yaitu: “Pembelajaran dengan menggunakan media ajar Video Interaktif 

pada materi bangun ruang kubus dan balok di SMP kelas VIII dapat 

meningkatkan kemampuan  pemahamaan matematis siswa, dibandingkan dengan 

model pembelajaran secara Konvensional”. Adapun hipotesis penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa 

yang menggunakan Video Interaktif dengan model pembelajaran 

Konvensional. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan Video Interaktif dengan model pembelajaran 

Konvensional. 

Apabila hipotesis nomer 1 tidak terpenuhi maka, dilanjutkan ke hipotesis 

ke-2  dan dilanjutkan ke: 

1. Kemampuan pemahaman matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan Video Interaktif tidak lebih baik 

dengan daripada pembelajaran Konvensional. 

2. Kemampuan pemahaman matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan Video Interaktif meningkat lebih 

baik  daripada pembelajaran Konvensional. 

I. Langkah -langkah  Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini,  penulis membagi 4 tahapan  yaitu :   
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1. Pengembangan media ajar video interaktif. 

2. Penerapan multimedia video interaktif dalam pembelajaran matematika 

3. Pengumpulan data dan  

4. Menganalisa data dari hasil penelitian.  

1. Pengembangan Media Ajar Video Interaktif 

Dalam pembuatan multi media, terdapat banyak metodologi yang dipakai 

untuk mengembangkan multimedia. Sebuah produk bisa diciptakan dengan 

berbagai metodologi  oleh organisasi pengembang. 

Menurut Luther(1994), metodologi pengembangan multimedia 

terdiri dari enam tahap, yaitu: 

1. Concept (pengkonsepan) 

2. Design (pendesainan) 

3. Material collecting (pengumpulan materi) 

4. Assembly (pembuatan) 

5. Testing(pengujian) 

6. Distribution(pendistribusian). 

Keenam tahap ini tidak harus berurutan dalam praktiknya , tahap-

tahap tersebut dapat saling bertukar posisi. Meskipun begitu, tahap 

concept memang harus menjadi hal yang pertama kali dikerjakan. 

        (Sutopo,2003:88) 

 

Mengadopsi metodologi Luther dengan modifikasi, seperti yang terlihat 

pada gambar bagan dibawah ini. 

 
 

Gambar 1.2Metodologi pengembangan multimedia 
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1. Concept 

Tahap concept (pengkonsepan) adalah tahap untuk menetukan tujuan dan 

siapa pengguna program (identifikasi audiens). Tujuan dan pengguna akhir 

program berpengaruh pada nuansa multimedia sebagai pencerminan dari 

identitas organisasi yang menginginkan informasi sampa pada pengguna 

akhir. Karakteristik pengguna termasuk kemampuan pengguna juga perlu 

dipertimbangkan karena dapat memengaruhi pembuatan desain. 

Selain itu, tahap ini juga akan menentukan jenis aplikasi 

(presentasi,interaktif,dan lain-lain). Dasar aturan untuk perancangan juga 

ditentukan pada tahap ini, misalnya ukuran aplikasi, target, dan lain-lain. 

Output dari yahap ini biasanya berupa dokumen yang bersifat naratif untuk 

mengungkapkan tujuan projek yang ingin dicapai. 

2. Design 

Design (perancangan) adalah tahap pembuatan spesifikasi mengenai 

arsitektur program, gaya, tampilan, dan kebutuhan material/bahan untuk 

program. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga pada tahap berikutnya, 

yaitu material collecting dan assembly, pengambilan keputusan baru tidak 

diperlukan lagi, cukup menggunakan keputusan yang sudah ditentukan pada 

tahap ini. Meskipun demikian, pada praktiknya, pengerjaan proyek pada 

tahap awal masih akan sering mengalami penambahan bahan atau 

pengurangan bagian aplikasi, atau perubahan-perubahan lain. 
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Tahap ini biasanya menggunakan storyboard untuk menggambarkan 

deskripsi tiap scene, dengan mencantumkan semua objek multimedia dan 

tautan ke scene lain dan bagian alir (flowchart) untuk menggambarkan aliran 

dari satu scene ke scene lain. 

Pembuatan storyboard dapat menggunakan cara pembuatan storyboard 

film/animasi, atau dapat menggunakan cara pembuatan storyboard di 

multimedia. yang hanya menggunakan teks saja. 

Pada bagian alir dapat dilihat komponen yang terdapat dalam suatu scene 

dengan penjelasan yang diperlukan. 

3. Material Collecting 

Material Collecting adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai 

dengan kebutuhan yang dikerjakan.Bahan-bahan tersebut, antara lain gambar 

clip art, foto, animasi, video, audio, dan lain-lain yang dapat diperoleh secara 

gratis atau dengan pemesanan kepada pihak lain sesuai dengan rancangannya. 

Tahap ini dapat dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly. Namun, 

pada beberapa kasus, tahap material collecting dan tahap assembly akan 

dikerjakan secara linear dan tidak paralel. 

4. Assembly 

Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua obyek atau bahan 

multimedia. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap design, seperti 

storyboard, bagan alir, dan/atau struktur navigasi. 

Tahap ini biasanya menggunakan perangkat lunak authoring, seperti 

Macromedia Director. Selain itu, Macromedia Flash atau produk open source 
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yang gratis, yaitu Sophie yang dapat berjalan di Linux maupun di Mac OS X 

juga dapat digunakan. 

5. Testing 

Tahap Testing (pengujian) dilakukan setelah menyelesaikan tahap 

pembuatan (assembly) dengan menjalankan aplikasi/program dan melihatnya 

apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap pertama pada tahap ini disebut tahap 

pengujian alpha (alpha test) yang pengujiannya dilakukan oleh pembuat atau 

lingkungan pembuatnya sendiri. Setelah lolos dari pengujian alpha, dilakukan 

pengujian beta yang melibatkan pengguna akhir. 

6. Distribution 

Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. 

Jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, 

kompresi terhadap aplikasi tersebut akan dilakukan. 

Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk pengembangan produk 

yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan 

sebagai masukan untuk tahap concept pada produk selanjutnya. 

Maka dalam proses pengembangan multimedia dapat di bentuk dalam 

kerangka pengembangan produk seperti pada gambar 1.3 di bawah ini:  
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Gambar 1.3 Pengembangan Produk 

2. Penerapan Multimedia Video Interaktif Dalam Pembelajaran 

Matematika 

Pada langkah pembelajaran media bahan ajar Video Interaktif untuk setiap 

proses pembelajaran dilakukan sepenuhnya di Lab Komputer dalam Kegiatan 

Belajar dan Mengajar (KBM) yaitu: 

a. Pendahuluan 

1) Guru mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran di 

lab komputer 

2) Guru mempersiapkan alat media yaitu komputer dan perangkat 

lainnya. 

3) Guru memberian modul penggunaaan media dalam tahap 

pembelajaran bangun ruang kepada siswa. 

Desain Produk  

Uji Coba terbatas 

Ya Tidak  

Validasi dari Para Ahli 

Produksi Masal 

Kelayakan Produk 

Revisi 
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4) Guru memberikan penjelasan tentang penggunaan modul aplikasi 

Video Interaktif. 

5) Guru pada saat pembelajaraan sedang berlangsung, menjabarakan 

sekilas materi yang akan disampaikan 

b. Proses Pembelajaraan  

1) Siswa dimulai menjalankan aplikasi sesuai dengan arahan dari 

modul dan guru. 

2) Siswa mulai mengikuti prosedur dalam modul aplikasi video 

interaktif 

3) Siswa mulai tahap pertama, dengan membaca Standar kompetensi 

dan Kompetensi Dasar 

4) Siswa mulai tahap kedua, dengan materi ajar bangun ruang 

5) Siswa menyimak sampai selesai tayangan bangun ruang pada 

masing-masing sub bab yang ditentukan.(kubus dan balok). 

6) Siswa dipersilahkan merangkum isi materi jika sekiranya materi 

dalam tayangan penting bagi siswa tersebut. 

7) Setelah selesai seluruh sub bab yang ditampilkan maka siswa 

dipersilahkan bertanya jika masih ada kesulitan atau ketidak 

pahaman dalam proses penggunaan alat media maupun isi 

kandungan materi tersebut. 

8) Setelah selesai, maka diberikan beberapa soal soal latihan tentang 

materi bangun ruang yang ditanyangkan sesuai dengan indikator 

indikator yang diinginkan peneliti. 
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c. Penutupan 

1) Guru membuat evaluasi berupa pertanyaan tentang “bagaimana 

tentang pembelajaraan ini?” ataupun siswa yang memberikan 

pertanyaan atau saran. 

2) Guru menjelaskan materi apa yang selanjutnya akan diberikan. 

3) Guru memberikan apresiasi tepuk tangan dan motivasi dari 

pembelajaran ini dan menutup pembelajaraan tersebut. 

3. Pengumpulan Data 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMPN 39 Bandung, alasan dipilihnya lokasi 

tersebut diantara lain adalah: 

1) Tersedianya fasilitas yang memadai, sehingga diharapkan dalam 

proses penelitian tidak ada kesulitan yang berarti. 

2) Lokasi terjangkau oleh peneliti, sehingga dalam proses pengumpulan 

data lebih mudah. 

b. Sumber Data 

1) Menentukan Populasi 

  Keseluruhan objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh   

siswa SMPN 39 Bandung kelas VIII semester genap tahun ajaran 

2013/2014. 

2) Menentukan Sampel 

  Adapun cara pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

cluster sampling yaitu dengan hanya mengambil dua kelas dari kelas 
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VIII, yaitu kelas VIII-1 dan kelas VIII-3,karena bersifat homogen 

artinya kemampuan seluruh siswa kelas tersebut relatif sama, hal 

tersebut dilihat dari hasil ulangan harian. 

c. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, yaitu: 

1) Data kuantitatif : data hasil tes yang berupa angka yang diperoleh 

dari nilai pretest dan nilai post test. 

2) Data kualitatif : data yang dihasilkan dari observasi kegiatan siswa 

dan guru di kelas serta skor skala sikap siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan menggunakan Video Interaktif. 

d. Metode dan Desain Penelitian 

1) Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 

eksperimen yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

dari suatu treatment (perlakuan) tertentu. Kelompok eksperimen adalah 

kelompok yang menggunakan pembelajaran Video Interaktif dan sebagai 

pembandingnya digunakan kelompok kontrol yaitu kelompok yang 

menggunakan pembelajaran konvensional.  
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Gambar 1.4 Skematik Alur Penelitian 

2) Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan adalah dua jalur 3 x 2 model 

faktorial, masing-masing adalah 3 kelompok PAM siswa (Tinggi, sedang, 

rendah) dan 2 model pembelajaran (Video Interaktif, Konvensional). 

Dengan demikian desain penelitian ini berbentuk: 

 

 

Pretes

t 

Kelompok Siswa 

Pretes 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pembelajaran Matematika 

dengan Media Video 

Interaktif 

 

 

Pembelajaran 

Matematika dengan 

Pembelajaran 

Konvensional 

 Tes Per Unit 

Pelajaran 

 

Tuntas 
Tidak 

Tuntas 

Revisi  
Posttest Posttest 

Pengumpulan 

Data 

Pengumpulan 

Data 

Pengolahan 

Data 

Simpulan 

Uji instrumen (Tes) 
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R :   O1   X O2 

R :   O1  O2 

(Sugiyono, 2012:76) 

Dengan : 

R   : Kelas yang menjadi sampel penelitian dipilih secara random 

O1 : Tes Pengetahuan Awal Matematika (PAM) 

X : Treatment dengan menggunakan Video Interaktif  

O2 : Tes Kemampuan Penalaran Matematis siswa 

Pada desain penelitian ini, sampel kelas diambil secara acak 

dengan teknik cluster sampling. Sebelum diberi perlakuan (Video 

Interaktif), siswa dikelompokan berdasarkan Tes Pengetahuan Awal 

Matematikanya (PAM).Dan setelah diberi perlakuan  selanjutnya 

diberikan tes kemampuan pemahaman matematis.  

Secara skematik desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel  

Tabel 1. 1 

Skema Desain Penelitian 

PAM Siswa 

Pembelajaran Matematika 

Eksperimen 

(Video Interaktif) 
Kontrol 

(Pemb. Konvensional) 

Tinggi VI-T K-T 

Sedang VI-S K-S 

Rendah VI-R K-R 

Total VI K 

Keterangan: 
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1. VI-T adalah pembelajaran dengan pendekatan Video Interaktif pada 

siswa dengan PAM tinggi di kelas eksperimen 

2. VI -S adalah pembelajaran dengan pendekatan Video Interaktif pada 

siswa dengan PAM sedang di kelas eksperimen 

3. VI-R adalah pembelajaran dengan pendekatan Video Interaktif pada 

siswa dengan PAM rendah di kelas eksperimen 

4. K-T adalah pembelajaran matematika secara konvensional pada 

siswa dengan PAM tinggi di kelas kontrol 

5. K-S adalah pembelajaran matematika secara konvensional pada 

siswa dengan PAM sedang di kelas kontrol 

6. K-R adalah pembelajaran matematika secara konvensional pada 

siswa dengan PAM rendah di kelas kontrol 

(Sugiyono, 2010: 116) 

e. Instrument Penelitian 

1) Tes 

Menurut Muchtar Bokhori (Arikunto, 2011: 32), tes ialah suatu 

percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil 

pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid. 

Untuk mengukur kemampuan pemahaman matematika siswa pada 

materi Bangun Ruang kubus dan balok, peneliti menggunakan instrumen 

tes berupa soal Pilihan ganda sebanyak 22 soal yang sebelumnya akan 

diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, 
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dan daya pembeda dari soal uraian tersebut dengan menggunakan rumus 

berikut: 

a) Uji Validitas 

Menurut Suherman (2003: 102) suatu alat evaluasi disebut valid 

apabila alat evaluasi tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya 

dievaluasi. Penentuan tingkat validitas soal akan diketahui validitasnya 

dengan alat ukur lain yang telah dilaksanakan dan diasumsikan memiliki 

validitas yang tinggi. 

Pengujian validitas soal tes ini menggunakan analisis item yang 

mengkorelasikan skor masing-masing soal dengan skor total yang 

merupakan jumlah tiap skor butir soal. Untuk menguji validitas soal tes 

digunakan rumus korelasi product moment (Pearson) dengan angka 

kasar, menurut Arikunto (2011: 73) adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2} {𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}

 

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦      = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

𝑋        = Skor total butir soal 

𝑌        = Skor total tiap siswa uji coba 

𝑁       = Banyaknya siswa uji coba 

∑ 𝑋𝑌  = Jumlah perkalian 𝑋𝑌 

Selanjutnya untuk mengetahui tinggi, sedang, atau rendahnya 

validitas instrument, maka nilai koefisien korelasi diinterpretasikan 
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terlebih dahulu. Menurut Guilford (Suherman, 2003: 112) interpretasi 

mengenai besarnya koefisien validitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Klasifikasi interpretasi koefisien validitas 

No. Koefisien Korelasi Interpretasi 

1 

2 

3 

4 

5 

0,000 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,200 

0,200 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,400 

0,400 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,600 

0,600 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 0,800 

0,800 < 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

b) Uji Reliabilitas 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Maka 

reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes 

(Arikunto, 2011: 86). Rumus yang digunakan untuk menghitung 

reliabilitas adalah rumus Alpha sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2 

𝑆𝑡
2

) 

Keterangan: 

 𝑟11    = Koefisien reliabilitas tes 

 n       = Banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes 

1    = Bilangan Konstan 

∑ 𝑆𝑖
2
  = Jumlah varian Skor dari tiap-tiap butir item 

 𝑆𝑡
2    = Varians Soal     

Berikut disajikan tabel interpretasi mengenai besarnya koefisien realibilitas: 
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Tabel 1. 3 

Kriteria reliabilitas 

Koefisien reliabilitas Interpretasi  

11r    0,20 reliabilitas sangat rendah 

0,20 < 
11r    0,40 reliabilitas rendah 

0,40 < 
11r    0,60 reliabilitas sedang 

0,60 < 
11r    0,80 reliabilitas tinggi 

0,80 < 
11r    1,00 reliabilitas sangat tinggi 

      (Suherman, 2003 : 139) 

c) Daya Pembeda 

Daya pembeda item adalah kemampuan suatu butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan 

tinggi (pandai) dengan testee yang berkemampuan rendah (bodoh) 

sedemikian rupa sehingga sebagian besar test yang memiliki kemampuan 

tinggi untuk menjawab butir item tersebut lebih banyak yang menjawab 

betul, sementara test terhadap yang kemampuannya rendah untuk 

menjawab butir item tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab item 

dengan betul. Untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal, maka 

digunakan rumus berikut: 

𝐷𝑃 =
∑ 𝐴

𝑛𝐴
−

∑ 𝐵

𝑛𝐵
 

Keterangan: 

D = Indeks daya pembeda 

∑ 𝐴= jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

∑ 𝐵= Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

𝑛𝐴  = Jumlah peserta tes kelompok atas 

𝑛𝐵    = Jumlah peserta tes kelompok bawah 

(Surapranata, 2009: 31) 
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Klasifikasi intrepretasi daya pembeda tiap butir soal dinyatakan 

sesuai dengan tabel 1.4 sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Kriteria Daya Pembeda 

No. Angka DP Interprestasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

DP ≤ 0,00 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 

0,70 < 𝐷𝑃 ≤ 1,00 

Sangat Jelek 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

       (Suherman, 2003: 161) 

 

d) Indeks kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap butir soal, rumus yang 

digunakan adalah: 

𝑝 =
∑ 𝑥

𝑆𝑚𝑁
 

Keterangan: 

P    = Proporsi menjawab benar atau tingkat kesukaran 

∑ 𝑥= banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

𝑆𝑚= Skor maksimal 

𝑁  = jumlah peserta tes 

(Surapranata, 2009: 12) 

Adapun klasifikasi tingkat kesukaran setiap butir soal uji coba 

dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut: 

Tabel 1.5 

Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Angka IK Klasifikasi 

IK = 0,00 

0,00 < IK   0,30 

0,30 < IK  0,70 

0,70 < IK < 1,00 

IK = 1,00 

Terlalu Sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Terlalu Mudah 

(Suherman, 2003: 170) 
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2) Non Tes 

a) Skala Sikap 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika berupa lembar skala sikap. Skala sikap 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tertulis mengenai 

sikap siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas eksperimen. 

Lembar skala sikap diberikan kepada siswa setelah pembelajaran selesai. 

Model skala sikap yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 

sikap Likert yang berjumlah 24 pernyataan, yakni 12 pernyataan positif 

dan 12 pernyataan negatif. Setiap pernyataan dilengkapi dengan empat 

pilihan jawaban, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan 

STS (sangat tidak setuju). Adapun jawaban N (netral) tidak digunakan, ini 

dimaksudkan agar siswa melakukan pilihan jawaban.  

Adapun pemberian skor untuk pernyataan negatif seperti pada tabel   

1.6 sebagai berikut: 

Tabel 1.6 

 Skor Pernyataan Negatif 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 

 

Sedangkan pemberian skor untuk pernyataan positif seperti pada tabel 

1.8 sebagai berikut: 
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Tabel 1.7 

 Skor Pernyataan Positif 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

4. Menganalisa Data Dari Hasil Penelitian  

a) Pengumpulan Data 

Setelah menentukan subjek yang akan dijadikan objek dalam 

penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu sumber data, jenis 

data, instrument yang digunakan, serta teknik pengumpulannya. Secara 

lengkap teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti akan 

dijelaskan pada tabel 1.8 berikut: 

Tabel 1.8 

Teknik Pengumpulan Data 

No. 
Sumber 

Data 
Jenis Data 

Instrumen 

yang 

Digunakan 

Teknik 

Pengumpulan Data 

1. Siswa Hasil Belajar pada 

aspek pemahaman 

matematik siswa 

Tes Tes Kemampuan 

pemahaman 

Matematis 

2. Siswa Pengetahuan Awal 

Matematika (PAM) 
Tes Tes PAM 

3. Siswa Aktivitas  dalam 

kegiatan belajar 

mengajar 

- Dukumentasi 

Video dan foto 

4. Guru Aktivitas  dalam 

kegiatan belajar 

mengajar 

- Dukumentasi 

Video dan foto 

5. 
Siswa 

Sikap Siswa 

terhadap kegiatan 

belajar mengajar 

Lembar Skala 

Sikap 
Skala Sikap 
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b) Analisis Data 

1) Menjawab Rumusan Masalah yang Pertama: 

Kemampuan pemahaman matematika siswa sebelum dan sesudah 

memperoleh pembelajaran dengan menggunakan menggunakan Video 

Interaktif dengan model pembelajaran konvensional dapat diketahui 

dengan analisis data yang nilai kategorinya disajikan pada tabel 1.9 

berikut: 

Tabel 1.9 

Penggolongan Kategori Kemampuan Pemahaman 

Presentase Ketegori 

90  A  100 

75  B < 90 

55  C < 75 

40  D < 55 

0    E < 40 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Jelek 

(Suherman, 1993: 236) 

Rumus yang digunakan dalam kategori tersebut adalah : 

Kemampuan: = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x100% 

Kriteria Penilaian: 

Baik = 81,7% − 100% 

Cukup = 48,3% − 81,3% 

Kurang = 0% − 48% 

 

(Jihad, 2006: 32) 

 

untuk mengetahui perbedaan pretes dan postes kemampuan 

pemahaman matematika siswa yang menggunakan Video Interaktif dengan 

model pembelajaran konvensional diperlukan uji t. Syarat syarat yang 

harus dipenuhi untuk melakukan uji t diperlukan hipotesis sebagai berikut : 
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Ho: “data merupakan data yang tidak berdistribusi normal” 

Ha: “data merupakan data yang berdistribusi normal” 

(a) Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas diperlukan untuk 

menentukan langkah analisis data selanjutnya. Dalam hal ini data yang 

akan diuji normalitasnya adalah hasil pretes dan postes  baik dikelompok 

kontrol ataupun dikelompok eksperiman. Adapun pengujiannya dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat (𝑥2) berikut : 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

(Kariadinata, 2011:31) 

Keterangan : 

𝑥2=Chi Kuadrat 

𝑂𝑖= Frekuensi data hasil belajar matematika, kategori ke-i 

𝐸𝑖= Frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i 

𝑘 = jumlah kategori 

 

Dengan ketentuan apabila harga Chi Kuadrat Hitung lebih 

kecil daripada harga Chi Kuadrat Tabel (𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka 

distribusi data dinyatakan normal (Ho ditolak), dan bila Chi 

Kuadrat Hitung lebih besar daripada harga Chi Kuadrat Tabel 

( 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka data berdistribusi tidak normal 

(Ho.diterima) 

(b) Uji Homogenitas 
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Uji homogenitas dilakukan jika data yang didapatkan 

berdistribusi normal. Uji homogenitas diperoleh dengan 

menggunakan rumus berikut: 

𝐹 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

(Kariadinata, 2010:35) 

Keterangan: 

 𝐹 = Homogenitas variansi (s2) 

Dengan ketentuan apabila F hitung yang diperoleh lebih 

kecil dari F tabel (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka data yang didapatkan 

homogen (Ho ditolak),. Namun jika F hitung yang diperoleh lebih 

besar dari F tabel (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka data yang diperoleh 

tidak homogen (Ho diterima). 

(c) Uji Hipotesis. 

Hasil pengujian hipotesis terdapat tiga alternatif yang dapat 

dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

(1) Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka digunakan uji t. 

Uji t digunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2̅̅̅̅

𝑑𝑠𝑔√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

 

(Subana dkk, 2000:171) 

Keterangan: 

𝑋1
̅̅̅̅ =Nilai rata-rata data kelompok 1 

𝑋2
̅̅̅̅ =Nilai rata-rata data kelompok 2 

𝑑𝑠𝑔 =Deviasi standar gabungan 
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Dengan ketentuan apabila nilai t hitung kurang dari t pada 

tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. Tetapi apabila nilai t hitung 

lebih besar atau samadengan nilai t pada tabel maka Ha ditolak dan 

H0 diterima. 

(2) Jika salah satu atau dua-duanya data berdistribusi tidak normal 

maka digunakan perhitungan dengan statistik nonparametris. 

Dalam hal ini digunakan uji Mann-Whitney U-Test, adapun 

langkah-langkah uji Mann-Whitney U-Test adalah sebagai berikut: 

(a) Hipotesis 

Ho: Tidak terdapat perbedaaan antara pembelajaraan mengunakan 

Video Interaktif dengan pembelajaraan Konvensional 

Ha: Terdapat perbedaaan antara pembelajaraan mengunakan Video 

Interaktif dengan pembelajaraan Konvensional 

(b) Membuat daftar rank 

   Nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing 

diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar 

(c) Menentukan nilai U 

   Ho diterima bila harga U yang terkecil lebih besar dari U 

tabel 

(d) Menentukan nilai W dari daftar 

Rumus U hitung 

𝑈1 = 𝑛1. 𝑛2 +
𝑛1(𝑛1 + 1)

2
− 𝑅1 
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𝑈2 = 𝑛1. 𝑛2 +
𝑛2(𝑛2 + 1)

2
− 𝑅2 

Keterangan: 

𝑛1 =Jumlah sampel 1 

𝑛2 =Jumlah sampel 2 

𝑈1 =Jumlah peringkat 1 

𝑈2 =Jumlah peringkat 2 

R1=Jumlah rangking pada sampel𝑛1 

R2=Jumlah rangking pada sampel 𝑛2 

(Sugiyono,2003:275) 

 

Dengan ketentuan jika Nilai U pada hasil hitung lebih besar 

atau sama dengan nilai U pada tabel (𝑈ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑈𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Tetapi jika U hitung kurang dari U pada 

tabel (𝑈ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑈𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Untuk menjawab rumusan masalah yang Kedua: 

    Peningkatan kemampuan pemahaman matematika siswa 

yang menggunakan bahan ajar Video Interaktif dapat diketahui 

dengan menggunakan uji Gain Ternormalisasi, adapun langkah-

langkah dalam melakukan uji Gain Ternormalisasi adalah sebagai 

berikut: 

(a) Membuat daftar nilai pretest dan posttest. 

(b) Menghitung selisih perolehan (Gain) dari masing-masing siswa, 

yaitu dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑔 =
𝑆𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑆𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑎𝑤𝑎𝑙
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Keterangan: 

g        = Gain ternormalisasi 

𝑆𝑎𝑤𝑎𝑙 = Skor awal 

𝑆𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 = Skor akhir 

𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 = Skor maksimal 

(Kariadinata, 2010) 

 Nilai gain yang diperoleh dari perhitungan rumus diatas dapat 

diinterpretasikan ke dalam table 1.10 berikut: 

Tabel 1.10 

Interpretasi Nilai Gain Ternormalisasi 

Nilai Gain (N-Gain) Kriteria 

g > 0,7 Tinggi 

0,3  g ≤ 0,7 Sedang 

g ≤ 0,3 Rendah 

(Juariah, 2008: 44) 

 

untuk mengetahui perbedaan Gain kemampuan pemahaman 

matematika siswa yang menggunakan Video Interaktif dengan 

model pembelajaran konvensional diperlukan uji t. untuk melihat 

teknik rumus Uji t cara dapat dilihat di sub “Untuk Menjawab 

Rumusan Masalah yang Pertama”.  

3) Untuk Menjawab Rumusan Masalah yang Ketiga 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga , yaitu tentang 

kemampuan penalaran matematis siswa antara yang menggunakan 

pendekatan Video Interaktif dengan pembelajaran konvensional 

berdasarkan tingkat Pengetahuan Awal Matematika (PAM) yang 

kategorinya Tinggi, Sedang, Rendah. 

 Menurut Prof. Drs Anas Sudijono, dalam bukunya Pengantar 

Statistika Pendididkan, untuk mengelompokkan anak didik ke dalam tiga 
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rangking, yaitu: Ranking Atas (kelompok anak didik yang tergolong 

pandai), Ranking Tengah (kelompok anak didik yang tergolong cukup/ 

Sedang) dan Ranking Bawah (kelompok anak didik yang Lemah), 

dengan menggunakan patokan sebagai berikut : 

                                                                     Ranking Atas 

Mean + 1 SD 

                                                                     Ranking Tengah 

Mean - 1 SD 

                                                                     Ranking Bawah          

 Rumus Standar Deviasi 

𝑆𝐷 =  
1

𝑁
√(𝑁)(∑ 𝑓𝑋2) − (∑ 𝑓𝑋)2  

Keterangan : 

SD = Standar Deviasi 

N = jumlah data 

X = Skor siswa 

(Sudijono, 2003:162) 

 Adapun analisis data yang dilakukan adalah Analisis Of Varian 

(ANOVA) dua jalur dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

 Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan uji Anova  maka 

diperlukan hipotesis bahwa: 

Ho: “data merupakan data yang tidak berdistribusi normal” 

Ha: “data merupakan data yang berdistribusi normal” 
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2. Menguji Normalitas Data 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas diperlukan untuk 

menentukan langkah analisis data selanjutnya. Dalam hal ini data yang 

akan diuji normalitasnya adalah hasil posttest  baik dikelompok kontrol 

ataupun dikelompok eksperiman. Adapun pengujiannya dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat (𝑥2) berikut : 

𝑥2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑘

𝑖=1

 

(Kariadinata, 2011:31) 

Keterangan : 

𝑥2=Chi Kuadrat 

𝑂𝑖= Frekuensi data hasil belajar matematika, kategori ke-i 

𝐸𝑖= Frekuensi yang diharapkan dari kategori ke-i 

𝑘 = jumlah kategori 

 

Dengan ketentuan apabila harga Chi Kuadrat Hitung lebih 

kecil daripada harga Chi Kuadrat Tabel (𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙), maka 

distribusi data dinyatakan normal (Ho ditolak), dan bila Chi 

Kuadrat Hitung lebih besar daripada harga Chi Kuadrat Tabel 

( 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ), maka data berdistribusi tidak normal 

(Ho.diterima) 
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3. Menguji homogenitas variansi 

a. Menguji homogenitas variansi dari skor siswa berdasarkan 

Pengetahuan Awal Matematika-PAM (Siswa berkemampuan tinggi, 

sedang dan rendah) dengan rumus berikut: 

- Variansi skor siswa dengan PAM-Tinggi, Sedang dan Rendah 

𝑉 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Keterangan: 

𝑉 = Variansi skor Gain siswa dengan PAM siswa tinggi, 

sedang dan rendah 

�̅� = skor rata-rata Gain dari masing-masing kelompok PAM 

siswa 

𝑥𝑖 = skor ujian 

𝑛 = jumlah siswa pada masing-masing kelompok PAM siswa 

 

- Variansi gabungan skor siswa berdasarkan PAM 

𝑉𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =
∑(𝑛1 − 1)𝑉1

∑(𝑛1 − 1)
 

Keterangan: 

𝑉𝑖 = Variansi skor gain  siswa dengan PAM siswa tinggi, sedang 

dan rendah 

𝑛𝑖 = jumlah siswa pada masing-masing kelompok PAM siswa 

 

- Menghitung Nilai B (Bartlett), dengan rumus 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑔 ∑( 𝑛𝑖 − 1) 

Keterangan: 

𝑉𝑔 = Variansi gabungan skor Gain siswa 

𝑛𝑖 = jumlah siswa pada masing-masing kelompok PAM siswa 

 

- Menghitung 𝜒2, dengan rumus: 

         𝜒2 = ln 10 {𝐵 − ∑( 𝑛𝑖 − 1)𝑙𝑜𝑔𝑉𝑖} 
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𝑉𝑖 = Variansi skor Gain siswa berdasarkan PAM tinggi, sedang, 

dan rendah 

𝑛𝑖 = jumlah siswa pada masing-masing kelompok PAM siswa 

 

- Menghitung Nilai 𝜒2 dari table 

- Menentukan Homogenitas 

Jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka variannya homogen.Tapi, jika 

sebaliknya, yaitu  𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka variannya tidak 

homogen.(Kariadinata, 2011:169-174) 

b. Menguji homogenitas variansi dari skor siswa pada pembelajaran 

dengan pendekatan Video Interaktif dan pembelajaran konvensional. 

- Menentukan variansi tiap kelompok dengan rumus: 

𝑆2 =
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑛𝑖 − 1
 

Menghitung nilai F d Keterangan 

𝑆2 = Variansi skor siswa dari masing-masing kelompok model 

pembelajaran 

�̅� = Skor rata-rata Gain dari masing-masing kelompok model 

pembelajaran 

𝑋 = Skor ujian 

𝑛𝑖 = Jumlah siswa pada masing-masing kelompok model 

pembelajaran 

- engan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙
 

- Mencari derajat kebebasan dengan rumus: db = n – 1 

- Menentukan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

- Menentukan kriteria homogenitas 
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Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka kedua variansi yang diuji adalah 

homogen, namun jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka kedua variansi yang 

diuji tidak homogen. (Kariadinata, 2011:67) 

c. Menguji homogenitas variansi dari pasangan 

 Skor siswa pada Pendekatan Video Interaktif – siswa kemampuan 

tinggi 

 Skor siswa pada Pendekatan Video Interaktif – siswa kemampuan 

sedang 

 Skor siswa pada Pendekatan Video Interaktif – siswa kemampuan 

rendah 

 Skor siswa pada Pembl. Konvensional – siswa kemampuan tinggi 

 Skor siswa pada Pembl.Konvensional – siswa kemampuan sedang 

 Skor siswa pada Pembl.Konvensional – siswa kemampuan rendah 

- Variansi skor siswa dengan variansi pasangan 

𝑉 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

𝑉 = Variansi skor siswa dari masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

�̅� = Skor rata-rata Gain dari masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

𝑋 = Skor ujian 

𝑛 = Jumlah siswa pada masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

 

- Variansi gabungan 

𝑉𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =
∑(𝑛1 − 1)𝑉1

∑(𝑛1 − 1)
 



43 

 

 

Keterangan:  

𝑉𝑖 = Variansi skor Gain siswa dari masing-masing pasangan 

model pembelajaran dengan PAM siswa 

𝑛𝑖 = Jumlah siswa pada masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

 

- Menghitung Nilai B (Bartlett), dengan rumus 

𝐵 = 𝑙𝑜𝑔𝑉𝑔 ∑( 𝑛𝑖 − 1) 

 

Keterangan: 

𝑉𝑔 = Variansi gabungan skor Gain siswa dari semua pasangan 

model pembelajaran dan PAM 

𝑛𝑖 = Jumlah siswa pada masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

 

- Menghitung 𝜒2, dengan rumus: 

         𝜒2 = ln 10 {𝐵 − ∑( 𝑛𝑖 − 1)𝑙𝑜𝑔𝑉𝑖} 

𝑉𝑖 = Variansi skor Gain siswa dari masing-masing pasangan 

model pembelajaran dengan PAM siswa 

𝑛𝑖 = jumlah siswa pada masing-masing pasangan model 

pembelajaran dengan PAM siswa 

 

- Menghitung Nilai 𝜒2 dari table 

- Menentukan Homogenitas 

Jika 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka variannya homogen.Tapi, jika 

sebaliknya, yaitu  𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka variannya tidak 

homogen.(Kariadinata, 2011:169-174) 

4. Analisys Of Variance (ANOVA) dua Jalur 

Jika data berdistribusi normal dan varians homogen, dilanjutkan dengan 

menguji ANOVA dua jalur dengan melakukan langkah-langkah berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis  
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b. Membuat Tabel Statistik deskriptif 

c. Melakukan perhitungan anova dua jalur dengan langkah: 

 Menghitung jumlah kuadrat Total dari kelompok A (PAM Siswa) 

dan kelompok B (Pendekatan Pembelajaran) dengan rumus: 

𝐽𝐾𝑇 = ∑ 𝑋𝑇
2 −

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁𝑇
 

Keterangan: 

∑ 𝑋𝑇
2 = jumlah kuadrat skor Gain dari seluruh sampel  

∑ 𝑋𝑇 = jumlah skor postest dari seluruh sampel 

𝑁𝑇 = jumlah siswa pada seluruh sampel  

 

 Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (Kelompok A / B), 

dengan rumus: 

𝐽𝐾𝐴/𝐵 = ∑ (
(∑ 𝑋𝐴/𝐵)

2

𝑁𝐴/𝐵
−

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁𝑇
) 

Keterangan: 

(∑ 𝑋𝐴/𝐵)
2
= jumlah kuadrat dari masing-masing nilai Gain kelompok 

PAM dan kelompok Model Pembelajaran 

∑ 𝑋𝑇 = jumlah nilai Gain dari seluruh sampel  

𝑁𝑇 = jumlah siswa pada seluruh sampel  

 

 Menghitung jumlah kuadrat interaksi dari kelompok A dan B, 

dengan rumus: 

𝐽𝐾𝐴𝐵 = [∑
(∑ 𝑋𝐴𝐵)2

𝑁𝐴𝐵
] −

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁𝑇
− 𝐽𝐾𝐴 − 𝐽𝐾𝐵 

Keterangan: 

(∑ 𝑋𝐴𝐵)2 = jumlah kuadrat skor Gain dari masing-masing kelompok PAM 

 pada setiap model pembelajaran. 

𝑁𝐴𝐵 = jumlah siswa dari masing-masing kelompok PAM pada setiap 

 model pembelajaran. 

∑ 𝑋𝑇 = jumlah nilai Gain dari seluruh sampel  

𝑁𝑇 = jumlah siswa pada seluruh sampel  
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𝐽𝐾𝐴 =jumlah kuadrat Total dari kelompok PAM Siswa 

𝐽𝐾𝐵 = jumlah kuadrat Total dari kelompok model pembelajaran 

 

 Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok, dengan rumus: 

 𝐽𝐾𝑑 = 𝐽𝐾𝑇 − 𝐽𝐾𝐴 − 𝐽𝐾𝐵 − 𝐽𝐾𝐴𝐵 

Keterangan: 

𝐽𝐾𝑇 = jumlah kuadrat Total dari seluruh sampel 

𝐽𝐾𝐴 =jumlah kuadrat Total dari kelompok PAM Siswa 

𝐽𝐾𝐵 = jumlah kuadrat Total dari kelompok model pembelajaran 

𝐽𝐾𝐴𝐵 = jumlah kuadrat antar kelompok (kelompok PAM dan 

kelompok model pembelajaran 

 

 Menghitung derajat kebebasan dengan rumus: 

𝑑𝑏𝐴 = 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 − 1 

𝑑𝑏𝐵 = 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 − 1 

𝑑𝑏𝐴𝐵 = 𝑑𝑏𝐴 𝑥 𝑑𝑏𝐵 

𝑑𝑏𝑑 = 𝑁𝑇 − (𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 x 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚) 

Keterangan: 

𝑑𝑏𝐴 = derajat kebebasan kelompok PAM siswa 

𝑑𝑏𝐵 = derajat kebebasan kelompok model pembelajaran 

𝑑𝑏𝐴𝐵  = derajat kebebasan antar kelompok (kelompok PAM dan 

kelompok model pembelajaran 

𝑑𝑏𝑑  =derajat kebebasan inter kelompok (kelompok PAM dan kelompok 

model pembelajaran 

𝑁𝑇 = jumlah siswa pada seluruh sampel  

 

 Menghitung Rata-rata kuadrat kelompok dengan rumus: 

Rata-rata kuadrat kelompok A  𝑅𝐾𝐴 =
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑏𝐴
 

Rata-rata kuadrat kelompok B  𝑅𝐾𝐵 =
𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑏𝐵
 

Rata-rata kuadrat kelompok A dan B 𝑅𝐾𝐴𝐵 =
𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑏𝐴𝐵
 

Rata-rata kuadrat dalam kelompok 𝑅𝐾𝑑 =
𝐽𝐾𝑑

𝑑𝑏𝑑
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Keterangan: 

𝐽𝐾𝐴 = jumlah kuadrat Total dari kelompok PAM Siswa 

𝐽𝐾𝐵 = jumlah kuadrat Total dari kelompok model pembelajaran 

𝐽𝐾𝐴𝐵 = jumlah kuadrat antar kelompok (kelompok PAM dan  

  kelompok model pembelajaran 

𝐽𝐾𝑑 = jumlah kuadrat dalam kelompok (kelompok PAM dan  

  kelompok model pembelajaran 

𝑑𝑏𝐴 = derajat kebebasan kelompok PAM siswa 

𝑑𝑏𝐵 = derajat kebebasan kelompok model pembelajaran 

𝑑𝑏𝐴𝐵 = derajat kebebasan antar kelompok (kelompok   

  PAM dan kelompok model pembelajaran 

𝑑𝑏𝑑 = derajat kebebasan inter kelompok (kelompok PAM dan  

  kelompok model pembelajaran 

 

 Menghitung nilai Fhitung dengan rumus: 

𝐹𝐴 =
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝑑
 

𝐹𝐵 =
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝑑
 

𝐹𝐴𝐵 =
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝑑
 

Keterangan: 

𝐹𝐴 = Fhitungkelompok PAM 

𝐹𝐵 = Fhitungkelompok model pembelajaran 

𝐹𝐴𝐵 =Fhitungantar kelompok (kelompok PAM dan kelompok model 

pembelajaran 

𝑅𝐾𝐴 = Rata-rata kuadrat kelompok PAM siswa 

𝑅𝐾𝐵 = Rata-rata kuadrat kelompok model pembelajaran   

𝑅𝐾𝐴𝐵 = Rata-rata kuadrat kelompok PAM siswa dan kelompok 

model pembelajaran   

𝑅𝐾𝑑 = Rata-rata kuadrat dalam kelompok   

 

 Menentukan nilai F dari Tabel dengan taraf signifikansi 1% 

 Membuat tabel perolehan ANOVA 

 

 



47 

 

 

Tabel 1.11 

 Tabel  ANOVA 

Sumber Variansi (SV) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Derajat 

Kebebasan 

(db) 

Rerata 

Kuadrat 

(RK) 

F 

Kelompok PAM 

siswa (A) 
𝐽𝐾𝐴 𝑑𝑏𝐴 𝑅𝐾𝐴 𝐹𝐴 

Kelompok 

Pembelajaran (B) 
𝐽𝐾𝐵 𝑑𝑏𝐵 𝑅𝐾𝐵 𝐹𝐵 

A interaksi B (AB) 𝐽𝐾𝐴𝐵 𝑑𝑏𝐴𝐵 𝑅𝐾𝐴𝐵 𝐹𝐴𝐵 

Kelompok dalam (d) 𝐽𝐾𝑑 𝑑𝑏𝑑 𝑅𝐾𝑑 
 

Total (T) 𝐽𝐾𝑇 
   

                                                                                                      (Kariadinata, 2011:192) 

 Menguji hipotesis 

Adapun kriteria dari pengujian hipotesis tersebut adalah jika 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima 

*  Uji Normalitas : Ada dua macam alat uji kenormalan distribusi 

data yang dapat digunakan, yaitu: Komogorov_Smirnov dan 

Shapiro-Wilk.  Jika nilai sig. atau signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05 maka distribusi normal. 

* Homogenitas Data : untuk mengujinya digunakan Test Levene’s. 

Kriteria dari tes ini adalah jika nilai sig. > 0,05 maka variansi data 

sama. 

 Uji Anova dua jalur dibagi menjadi dua bagian:  

o Anova satu faktor  : Perbedaan rata-rata kemampuan pemahaman 

matematik siswa berdasarkan Kelompok PAM siswa, dan 
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perbedaan rata-rata kemampuan penalaran matematik siswa 

berdasarkan Pendekatan Pembelajaran 

o Anova dua faktor : Interaksi antara kelompok PAM siswa dan 

Kemampuan pemahaman Matematik Siswa 

Pengambilan Keputusan: 

 Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

 Jika nilai probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

4) Untuk Menjawab Rumusan Masalah yang Keempat 

Untuk mengetahui pendapat siswa terhadap pembelajaran media 

bahan ajar Video Interaktif maka digunakan angket. Dalam angket ini 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert (sekala 

4). 

Untuk perhitungannya sendiri menggunakan rata-rata dengan rumus 

sebagai berikut : 

�̅� =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑘𝑎𝑝 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑘𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Dengan kriteria dapat dilihat pada tabel 1.12 

Tabel 1.12  

Interpretasi Pandangan Siswa Terhadap Model Pembelajaran 

Rata-rata skor Interpretasi 

�̅� > 2.50 Positif 

�̅� = 2.50 Netral 

�̅� < 2.50 Negatif 
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J. Hasil Uji Tes 

Instrumen Tes sebelum digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu 

perlu diujicobakan pada kelas yang telah mempelajari materi bangun ruang kubus 

dan balok. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui validitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran pada setiap butir soal yang akan diujicobakan. Uji coba soal 

dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 pada kelas IX B dengan jumlah siswa 36 

orang. Soal yang diujicobakan sebanyak 22 soal berbentuk menjodohkan yaitu 4 

butir dan pilihan ganda 18. Berdasarkan hasil analisis uji coba soal, diperoleh nilai 

reliabilitas untuk soal yaitu 𝑟11 = 0.729808 yang menunjukkan soal uji coba 

tersebut memiliki reliabilitas tinggi. Validitas , daya beda dan tingkat kesukaran 

tiap butir soal dapat dilihat pada tabel 1.13 dibawah ini. 

Tabel 1.13 

Analisis Hasil Uji Tes 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2014 

No Soal
Validitas 

item
Interpretasi Daya Beda Interpretasi

Tingkat 

Kesukaran
Interpretasi Ket

1a 0.58 SEDANG 0.20 JELEK 0.917 MUDAH REVISI

1b 0.60 SEDANG 0.33 CUKUP 0.806 MUDAH PAKAI

1c 0.59 SEDANG 0.40 CUKUP 0.778 MUDAH PAKAI

1d 0.67 SEDANG 0.33 CUKUP 0.861 MUDAH PAKAI

2 -0.17 TIDAK VALID -0.07 SANGAT JELEK 0.972 MUDAH TIDAK DIPAKAI

3 0.47 SEDANG 0.33 CUKUP 0.306 SEDANG PAKAI

4 0.54 SEDANG 0.47 BAIK 0.444 SEDANG PAKAI

5 0.28 RENDAH 0.33 CUKUP 0.778 MUDAH PAKAI

6 0.59 SEDANG 0.33 CUKUP 0.861 MUDAH PAKAI

7 0.38 RENDAH 0.40 CUKUP 0.722 MUDAH PAKAI

8 0.43 SEDANG 0.53 BAIK 0.444 SEDANG PAKAI

9 0.21 RENDAH 0.07 JELEK 0.972 MUDAH REVISI

10 0.18 SANGAT RENDAH 0.07 JELEK 0.917 MUDAH REVISI

11 0.41 SEDANG 0.27 CUKUP 0.167 SUKAR PAKAI

12 0.00 TIDAK VALID 0.00 SANGAT JELEK 1.000 MUDAH TAK DIPAKAI

13 0.58 SEDANG 0.67 BAIK 0.611 SEDANG PAKAI

14 0.43 SEDANG 0.13 JELEK 0.944 MUDAH PAKAI

15 0.42 SEDANG 0.27 CUKUP 0.889 MUDAH PAKAI

16 -0.01 TIDAK VALID -0.07 SANGAT JELEK 0.944 MUDAH TAK DIPAKAI

17 0.22 RENDAH 0.20 JELEK 0.778 MUDAH REVISI

18 -0.13 TIDAK VALID -0.07 SANGAT JELEK 0.944 MUDAH TAK DIPAKAI

19 0.53 SEDANG 0.27 CUKUP 0.806 MUDAH REVISI
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 Maka dari hasil uji coba tersebut didapatkan 13 soal dipakai, 5 soal revisi 

dan 4 soal tak dipakai. Soal yang dipakai terdiri nomor 1b, 1c, 1d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 13, 14 dan 15. Soal yang direvisi terdiri nomor 1a, 9, 10, 14 dan 19. Soal yang 

tak dipakai terdiri nomor 2, 12, 16 dan 18. Maka soal yang akan di bahan uji 

sebanyak 18 soal. 

Tabel 1.14 

Indikator Tes 

 

 Sumber : Hasil Penelitian, 2014 

No Indikator Pemahaman Indikator Soal No soal Jenis soal

Mengenal dan menyebutkan bidang, rusuk,

diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal

ruang dan kubus dan balok

1a-1d Menjodohkan

Mengenal dan menyebutkan bidang, rusuk,

diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal

ruang dan kubus dan balok

2 PG

Mengenal dan menyebutkan bidang, rusuk,

diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal

ruang dan kubus dan balok

3 PG

Mengenal dan menyebutkan bidang, rusuk,

diagonal bidang, bidang diagonal, diagonal

ruang dan kubus dan balok

7 PG

Menghitung besar perubahan volume bangun

kubus dan balok  jika rusuknya berubah

5 PG

Menemukan rumus volume dan menghitung

volume kubus dan balok

6 PG

4 PG

8 PG

Menghitung besar perubahan volume kubus

dan balok tegak  jika rusuknya berubah

9 PG

Merancang benda kubus dan balok untuk

volume tertentu

10 PG

Menyelesaikan soal yang melibatkan kubus

dan balok

17 PG

Menyelesaikan soal yang melibatkan kubus

dan balok

15 Esay singkat

11 PG

12 PG

13 PG

14 PG

2

3

4 Menyelesaikan  soal yang melibatkan kubus 

dan balok

Melukiskan jaring-jaring kubus dan jaring-

jaring balok serta menghitung luas 

permukaannya

Kemampuan mengaplikasikan konsep 

bangun ruang dalam kehidupan sehari hari

Kemampuan Mengunakan memanfaatkan 

dan memilih prosedur atau operasi tertentu

Kemampuan Mengklafikasikan  bangun 

ruang menurut sifat- sifat

Kemampuan Menyatakan Ulang Sebuah 

Konsep Bangun Ruang

1
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 Berdasarkan tabel diatas maka soal tes telah memenuhi indikator yang 

diharapkan oleh peneliti. Maka total soal yang akan dipergunakan tes yaitu 18 soal 

dengan 4 soal  menjodohkan 1 soal esay singkat dan 13 soal pilihan ganda. 

K. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 11 April 2014 – 2 Juni 2014, dengan 

perinician seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 1.16 

Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Waktu Kegiatan Ket 

1 11 April 2014 Obeservasi Lapangan  

2 20 April 2014 Melakukan Persiapan Uji Coba Soal  

3 22 April 2014 Uji Coba Soal  

4 3 Mei 2014 Pretes dan PAM (Pengetahuan 

Awal Matematika) Kelas Kontrol 

 

5 9 Mei 2014 Pretes dan PAM (Pengetahuan 

Awal Matematika) Kelas 

Eksperimen 

 

6 12 Mei 2014  Penelitian (pertemuan 1 kelas 

Kontrol) 

 

7 13 Mei 2014 Penelitian (pertemuan 2) kelas 

Kontrol 

 

8 16 Mei 2014 Penelitian (Pertemuan 1) kelas 

Eksperimen 

 

9 19 Mei 2014 Penelitian (pertemuan 3) Kelas 

Kontrol  

 

10 20 Mei 2014 Penelitian (pertemuan 4) Kelas 

Kontrol 

 

11  22 Mei 2014 Penelitian (pertemuan 2) Kelas 

Eksperimen 

 

12 23 Mei 2014 Penelitian (pertemuan 3) Kelas 

Eksperimen 

 

13 26 Mei 2014 Postes kelas Kontrol dan Postes 

Kelas Eksperimen 

 

14 

 

2 Juni 2014 Penutupan dan Perpisahan 

Penelitian di SMPN 39. 
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