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Abstrak— Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap 

matematika khususnya materi bangun ruang adalah penggunaan media pembelajaran 

yaitu media microsoft power point. Program ini dapat menampilkan informasi yang 

berupa tulisan, gambar, animasi, serta  suara  sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam 

mengikuti pelajaran matematika. Penelitian bertujuan untuk untuk menjelaskan 

efektivitas penerapan Media Microsoft Power Point pada materi bangun ruang 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

Peneliti menggunakan dua lembar observasi yaitu observasi pengelolaan 

pembelajaran, angket respon siswa dan tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan 

untuk mengukur hasil belajar siswa. Sampel Penelitian ini adalah siswa kelas X A 

sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini menggunakan The One–Shot Case Study. 

Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  diperoleh  bahwa  pembelajaran 

dengan menggunakan media microsoft power point  pada  materi  pokok bangun 

ruang  di  SMA Krembung dikatakan  efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan  kriteria  (1)  ketuntasan  belajar  secara  klasikal  tuntas, (2)  

kemampuan  guru  dalam mengelola pembelajaran efektif (4) Respon siswa positif 

terhadap pembelajaran dengan menggunakan media microsoft power point. 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda,model regresi yaitu   

                         . Nilai         , dan          artinya setiap 

terjadi perubahan nilai variabel bebas pengelolaan pembelajaran dan respon siswa 

sebesar 1 satuan, akan diikuti perubahan variabel hasil belajar sebesar 1 satuan. 

sehingga didapatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran, media 

microsoft power point, dengan hasil belajar matematika siswa.  

 Kata kunci:  bangun ruang, media microsoft power point, penerapan 

  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ada banyak alasan perlunya belajar matematika, karena matematika merupakan (1) 

Sarana berfikir yang jelas dan logis, (2) Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari -

hari, (3) Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) Sarana untuk 

mengembangkan kreatifitas, dan (5) Sarana untuk meningkatkan kesadaran perkembangan 

budaya (Mulyono, 2003:252). 

Salah satu sarana tersebut adalah media pembelajaran atau alat peraga. Alasannya 

berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: (a) Pengajaran 

akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (b) Bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (c) Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, (d) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-

lain. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap matematika khususnya materi 

bangun ruang adalah penggunaan media pembelajaran.  

Geometri adalah salah satu topik matematika yang sulit dipahami siswa. Sebagaimana 

ditulis dalam Jurnal Matematika atau Pengajarannya, Van Hiele menyebutkan bahwa “geometri 

merupakan sumber ketidakpahaman siswa disamping aritmatika.” Lebih ekstrim lagi, Collier 

menyatakan bahwa “geometri merupakan isu abadi dalam pendidikan matematika dari sekolah 
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sampai perguruan tinggi.” Pernyataan di atas mengandung arti bahwa kesulitan memahami 

geometri telah menjadi pembicaraan dari tahun ke tahun dalam pendidikan matematika. Hal ini 

seperti ungkapan Susanta yang menyatakan bahwa “geometri masih dianggap momok bagi siswa, 

bahkan bagi guru–gurunya.” (Kurniastutik, 2005;2). 

 

Software dalam komputer yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ini 

adalah Microsoft Power Point. Program ini dapat menampilkan informasi yang berupa tulisan, 

gambar, animasi, serta  suara  sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil wawancara guru di SMA Krembung diperoleh informasi untuk 

materi bangun ruang masih menggunakan pembelajaran biasa padahal materi bangun ruang 

sangatlah abstrak.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin menerapkan pembelajaran kooperatif Tipe 

The Power of Two dengan Media Microsoft Power Point pada materi bangun ruang Di SMA 

Krembung Sidoarjo 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah Media Microsoft Power Point efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar pada materi bangun ruang dimensi tiga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

untuk menjelaskan efektivitas penerapan Media Microsoft Power Point  pada materi bangun 

ruang dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  yang  diharapkan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini, yaitu:  

1. Sebagai masukan positif bagi guru matematika dalam menentukan alternatif media yang 

efektif khususnya untuk materi pokok bangun ruang di SMA kelas X.  

2. Sebagai  acuan  dalam  melihat  hasil  belajar  siswa  untuk  materi  pokok bangun ruang 

dengan menggunakan Media Microsoft Power Point dan pembelajaran yang lain.  

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang diawali dengan pengembangan 

perangkat rencana pembelajaran yang bertujuan untuk pengelolaan kelas sesuai pembelajaran 

dengan microsoft power point. Dalam penelitian ini tidak semua variabel dapat dikontrol 

dengan ketat. Ada beberapa variabel yang sebenarnya berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

tetapi tidak dapat dikontrol secara menyeluruh.  

Sedangkan proedur penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Mengembangkan perangkat Rencana Pembelajaran 

2. Tahap pelaksanaan  

a. Memberikan pretest untuk kelas eksperimen  

b. Melaksanakan pembelajaran dengan media microsoft power point untuk kelas 

eksperimen  

c. Selama proses berlangsung dilakukan pengamatan aktivitas siswa, kemampuan guru 

mengelola pembelajaran. 

d. Memberikan post test untuk kelas eksperimen  

e. Memberikan angket respon siswa kepada siswa kelas eksperimen  

3. Tahap analisis data, kegiatan pada tahap ini adalah menganalisis data yang diperoleh dari 

tahap pelaksanaan. 

 

B. Populasi dan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, di SMA Krembung Sidoarjo. 

Selanjutnya akan dipilih satu kelas secara acak sebagai sampel. Satu kelas sebagai kelas eksperimen. 

 

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pada penelitian ini terdiri dari: 

1. Lembar angket pengelolaan pembelajaran media microsoft power point  

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan proses pembelajaran matematika materi 

bangun ruang dengan menggunakan media microsoft power point. 

 

2. Angket Respon Siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respon siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran dengan microsoft Power Point. 

3. Tes Hasil Belajar 

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan microsoft Power Point materi bangun ruang. Tes yang disusun adalah 

tes hasil belajar berbentuk uraian selanjutnya data tentang tes hasil belajar dianalis is dan 

hasil analisisnya dijadikan dasar untuk perbaikan tes itu sendiri sebagai bagian dari 

perangkat pembelajaran dengan menggunakan validitas. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.  

1. Analisis Data Pengelolaan Pembelajaran  

Analisis hasil pengamatan terhadap pengelolaan pembelajaran dengan 

menggunakan media microsoft power point meliputi menghitung jawaban skor yang 

diperoleh dilakukan dengan cara menjumlahkan skor jawaban tiap nomor. Kemudian 

dianalisis seperti pada tabel 3.1 berikut. 

    Tabel 2.1. Kriteria Skor Jawaban 

  

Jawaban Nilai Rata Kriteria 

A 4 80 x ≤100 Sangat Efektif 

B 3 70 x ≤80 Efektif 

C 2 60  x ≤70 Cukup Efektif 

D 1 ≤60 Tidak Efektif 

 

2. Analisis Data Respon Siswa 

Data hasil angket respon siswa dianalisis dengan menentukan persentase jawaban siswa. 

Adapun pendeskripsian skor rata-rata sebagai berikut: 

Tabel 2.2. Kriteria Skor Jawaban 

 

Jawaban Nilai Rata Kriteria 

A 4 80 x ≤100 Sangat Efektif 

B 3 70 x ≤80 Efektif 

C 2 60  x ≤70 Cukup Efektif 

D 1 ≤60 Tidak Efektif 

 

3. Analisis Tes Hasil Belajar 

Instrumen tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini jika memiliki validitas 

tes yang validitasnya minimal berada dalam kategori cukup, koefesien reliabilitas tes minimal  

berada pada kategori cukup. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang diajukan 
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dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat, persamaan regresi ganda dirumuskan: 

2211
ˆ XbXbaY 

 (Riduwan, 2010:108)
 

Dengan  

Ŷ          = Subyek variable terikat yang diproyeksikan  

21 , XX  = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan  

a          = Nilai konstanta harga Y jika X=0 

   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah penelitian dilakukan, diperoleh data hasil penelitian aktivitas siswa, data hasil 

respon siswa, dan data hasil belajar siswa. 

1. Pengelolaan Pembelajaran  

    Rata-rata hasil pengisian angket pengelolaan pembelajaran didapat dari 
    

  
 78,36. 

Sesuai dengan daftar kriteria diantara nilai 70 x ≤ 80 maka disimpulkan bahwa pengelolaan 

pembelajaran dengan menggunakan media microsoft power point efektif digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada materi bangun ruang. 

 

2. Respon Siswa 

Untuk mengetahui respon siswa dalam pembelajaran menggunakan media microsoft power 

point dengan cara guru membagikan angket kepada setiap siswa. Angket diberikan setelah 

pembelajaran berakhir. Rata-rata hasil pengisian angket pada media pembelajaran microsoft power 

point  sebesar didapat dari 
    

  
 76,5 . Sesuai dengan daftar kriteria diantara nilai 70 x ≤80 maka 

disimpulkan bahwa media pembelajaran microsoft power point efektifdigunakan dalam 

pembelajaran matematika pada materi bangun ruang. 

3. Tes Hasil Belajar 

Setelah diadakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga diberikan tes sebanyak satu 

kali berupa tes essay. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Berdasarkan  

data  hasil  belajar siswa  yang  diperoleh  secara  individu, ketuntasan  hasil  belajar  siswa  

berdasarkan  nilai  KKM  yang  telah  ditentukan  di SMA Krembung  yaitu ≥  70  ada   29  siswa  

tuntas  dan  1  siswa  tidak  tuntas, ketuntasan  secara  klasikal  sebesar  96,66% pada  kelas  

eksperimen.  

Langkah selanjutnya adalah menguji terdapat tiga variabel, dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat, untuk menganalisis pengaruh dari tiga variabel diatas dengan menggunakan regresi ganda. 

Analisi regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi  atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. 

 

Model Regresi Linear Pengelolaan Pembelajaran Dan Respon Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika 

 

 Hubungan yang terjadi antara pengelolahan dan respon siswa terhadap hasil belajar matematika 

adalah linear. Untuk itu peneliti menggunakan persamaan regresi linear sederhana berikut: 

                      
Keterangan: 

   hasil belajar 

    pengelolahan pembelajaran 

    respon siswa 

   harga Y bila X1,X2 = 0 (harga konstan) 

   koefisien regresi yang mengukur kenaikan Y per unit akibat  

kenaikan dalam X 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 141 

      

  

          
      

 
        

       

  
        

       

  
 

                        

          
      

 
        

       

  
        

       

  
 

                            

        
     

 
        

       

  
        

       

  
 

                            

          
      

 
        

         

  
 

        
       

  
                       

          
      

 
        

         

  
 

        
       

  
                  

         

            
       

 
        

         

  
 

        
       

  
                       

Sehingga : 

   
                          

                        
 

                                  

                            
 

 
                     

                   
 

         

          
       

   
                          

                        
 

                                

                            
 

 
                   

                   
 

          

          
       

  
                      

 
 

                              

  
 

 
                   

  
 

        

  
        

Jadi model regresinya adalah                           

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data penelitian terhadap penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan media microsoft power point  pada materi pokok ruang dimensi 

tiga dapat diperoleh simpulan sebagai berikut : Berdasarkan angket pengelolaan pembelajaran 

dengan menggunakan media microsoft power point pada materi pokok ruang dimensi tiga, hasil 

angket respon siswa tentang pembelajaran menggunakan media pembelajaran microsoft power point  

pada materi pokok ruang dimensi tiga, dan hasil belajar siswa, menujukan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara pembelajaran dengan menggunakan media microsoft power point,  sehingga dari 

ketiga aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran microsoft power point  

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok bangun ruang dimensi tiga. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran menggunakan media pembelajaran microsoft power point  dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran bagi guru untuk mengajarkan materi ruang dimensi tiga di SMA kelas X. 

2. Penelitian semacam ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas sampel 

penelitian, dalam arti sampel yang digunakan tidak hanya berasal dari satu sekolah saja, 

melainkan dapat melibatkan sekolah lain. 
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