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ABSTRAK−Rendahnya kualitas belajar siswa pada kompetensi dasar menentukan besar 

sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga disebabkan 

masih kurangnya penggunaan media pembelajaran matematika. Media pembelajaran 

matematika saat ini menjadi suatu kebutuhan dalam mendukung proses pembelajaran . 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan mampu memberikan pengalaman visual 

dalam rangka mendorong motivasi belajar serta memperjelas suatu konsep yang kompleks 

dan abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan CD Interaktif dan Digital Storytelling berbasis 

kontekstual sebagai media pembelajaran matematika yang ditunjukkan dari prestasi 

belajar yang lebih baik dari pembelajaran Konvensional. Desain penelitian yang 

digunakan adalah quasi experiment (eksprimen semu) yaitu desain Nonequivalent Control 

Group Design. Sampel dalam penelitian diambil secara cluster random sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran 

dengan media CD Interaktif lebih baik dari siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. Sementara itu, prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

media Digital Storytelling lebih baik dari siswa yang mendapat pembelajaran 

konvensional. Dengan demikian,  dapat disimpulkan bahwa penggunaan CD Interaktif 

dan Digital Storytelling efektif dalam pembelajaran matematika pada kompetensi dasar 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang 

dimensi tiga.  

 
Kata kunci: CD Interaktif, Digital Storytelling, pembelajaran kontekstual 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak yang  begitu besar di bidang 

pendidikan. Sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi tersebut maka digunakanlah berbagai 

macam teknologi informasi dan komunikasi  untuk mendukung perkembangan pendidikan melalui 

inovasi-inovasi dalam mendukung pembuatan bahan ajar termasuk didalamnya adalah  media 

pembelajaran. 

Kenyataan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Prastowo [1] bahwa “Perkembangan teknologi 

informasi yang begitu pesat ternyata berdampak luas hingga ke wilayah bahan ajar”.... Oleh karena itu 

pendidik harus mau belajar dan terus belajar untuk dapat menyajikan bahan ajar yang kreatif, inovatif, 

adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru. Tentunya hal ini juga berlaku untuk media 

pembelajaran. 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMA Negeri 2 Semarang, Peneliti 

memperolah gambaran bahwa pembelajaran pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang 

dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga termasuk KD yang dianggap sulit oleh sebagian besar 

siswa . Kesulitan siswa dikarenakan masih kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas, 

dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, serta mudah dipahami.  

Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan adanya suatu media pembelajaran yang dapat membantu 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara 

dua bidang dalam ruang dimensi tiga. Dimana media pembelajaran itu haruslah kreatif, inovatif, adaptif 

terhadap perkembangan teknologi terbaru dan mampu memperjelas suatu konsep yang kompleks dan 

abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. 

Pemenuhan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi 

terbaru dan mampu memperjelas suatu konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih mudah untuk 
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dipahami diantaranya adalah media Compact Disk (CD) Interktif dan Digital Storytelling . Menurut 

Prastowo [1]  CD Interaktif merupakan bahan ajar interaktif yang dalam pemakaiannya dikemas dalam 

bentuk compact disc. Sedangkan Digital Storytelling menurut Robin [2] adalah  sebuah ide yang 

mengkombinasikan seni bercerita kedalam bentuk multimedia seperti gambar, suara, dan video. 

Penggunaan media CD Interaktif dan Digital Storytelling  pada pembelajaran matematika KD 

menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga 

disampaikan melalui pendekatan kontekstual karena pada KD tersebut dibutuhkan adanya daya imajinasi 

dan visualisasi siswa yang baik. Berdasarkan kenyataan tersebut itulah maka penggunaan media CD 

Interaktif dan Digital Storytelling yang disampaikan  melalui pembelajaran kontekstual diharapkan akan 

membuat siswa lebih mudah mempelajari KD tersebut karena pembelajaran kontekstual akan membantu 

siswa untuk berpikir secara nyata atau riil.  

Berdasar uraian di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat 

perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan media CD Interaktif’ berbasis kontekstual, Digital 

Storytelling berbasis kontekstual dan pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar sudut antara 

garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga, (2) apakah prestasi belajar siswa yang 

menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual lebih baik dari siswa yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga, (3) apakah prestasi belajar siswa yang menggunakan media Digital 

Storytelling  berbasis kontekstual lebih baik dari siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional 

pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi 

tiga, (4) apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan media CD Interaktif  

berbasis kontekstual dengan siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis kontekstual 

pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi 

tiga. 

Tujuan Penelitian ini adalah (1) mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang 

menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual, Digital Storytelling berbasis kontekstual dan 

pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua 

bidang dalam ruang dimensi tiga kelas, (2) mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang menggunakan 

media CD Interaktif berbasis kontekstual lebih baik dari siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam 

ruang dimensi tiga, (3) mengetahui apakah prestasi belajar siswa yang menggunakan media Digital 

Storytelling  berbasis kontekstual lebih baik dari siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional 

pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga 

kelas, (4) mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan media media 

CD Interaktif berbasis kontekstual dengan siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis 

kontekstual pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang 

dimensi tiga.  

Manfaat penelitian ini adalah (1) untuk mempermudah siswa dalam mempelajari  KD menentukan 

kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga karena dengan media CD Interaktif dan 

Digital Storyteeling tersebut dapat  tercipta  suasana pembelajaran  yang kondusif, kooperatif dan 

menyenangkan, (2) dapat digunakan guru sebagai tambahan alternatif media pembelajaran dalam 

mengajarakan materi dimensi tiga khususnya pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang 

dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga, (3) dapat memberi sumbangan positif bagi sekolah untuk 

peningkatan mutu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kualitas sekolah. 

II. METODE PENELITIAN 

 A. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Semarang yang terdiri dari 

empat belas kelas,  Setiap kelas berisi 32 siswa. Penelitian ini membutuhkan sampel sebanyak empat 

kelas,. Satu kelas sebagai kelas uji coba instrument tes, satu kelas sebagai kontrol, dan dua kelas sebagai 

kelas eksperimen. 

B. Penarikan Sampel 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Dimana dari 

populasi seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Semarang yang terdiri dari empat belas kelas diambil 

secara acak tiga kelas yang representatif dengan melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji analisis 

varians satu arah untuk diberikan pembelajaran menggunakan media CD Interaktif untuk kelas 
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eksperimen 1, Digital Storytelling untuk kelas eksperimen 2, dan pembelajaran konvensional untuk kelas 

kontrol 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes berbentuk uraian  yang 

sebelumnya diujicobakan kepada kelas uji coba. Setelah soal tes diujicobakan selanjutnya dilakuakn 

analisis hasil tes uji coba  yaitu menganalisa item soal yang diujicobakan. Penganalisaan    hasil   ini    

dilakukan    dengan    cara   mengukur dan menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya 

pembedanya. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diperoleh informasi. Menurut Sugiyono [3] variabel penelitian adalah “suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang menjadi titik perhatian 

dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Variabel dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu variabel perlakuan dan variabel respon. Variabel perlakuan dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan media CD Interaktif berbasis 

kontekstual, pembelajaran matematika dengan menggunakan media Digital Storytelling berbasis 

kontekstual, dan pembelajaran konvensional. Variabel respon dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual, prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan media Digital Storytelling berbasis konekstual, dan prestasi belajar siswa dengan 

pembelajaran konvensional. 

C. Desain Penelitan 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi experiment (eksprimen semu) yaitu desain 

Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada 

kelas eksperimen dan menyediakan kelas kontrol sebagai pembanding. Desain penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

D. Prosedur 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengukuran Sebelum Eksperimen 

Pengukuran dilakukan dengan menentukan tiga kelas sebagai sampel penelitian menggunakan    

teknik cluster random sampling. Hasil penyampelan dengan cluster random sampling akan 

memperoleh dua kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Pada tahap ini akan dilakukan uji normalias, 

homogenitas, dan anava satu arah pada kelas eksperimen maupun pada kelas kontrol.  

2. Pelaksanaan  

Setelah kedua kelas dianggap memiliki kondisi yang sama maka tahap selanjutnya akan diadakan 

treatment (perlakuan). Perlakuan ini diadakan dengan memberikan media CD Interaktif berbasis 

kontekstual pada kelas eksperimen 1, dan media Digital Storytelling  berbasis kontekstual pada kelas 

eksperimen 2. 

3. Pengukuran Sesudah Eksperimen  

Langkah selanjutnya yaitu siswa setelah mendapat treatment (perlakuan) , kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diberikan tes. Tes ini bertujuan untuk melihat pencapaian prestasi belajar siswa dalam 

materi dimensi tiga dengan menggunakan media CD Interaktif’, Digital Storytelling dan pembelajaran 

konvensional. 

Kelas Perlakuan Data Akhir 

Eksperimen I Pembelajaran menggunakan CD 

Interaktif berbasis kontekstual  

Eksperimen II Pembelajaran menggunakan Digital 

Storytelling berbasis kontekstual 
Tes 

Kontrol  Pembelajaran konvensional   
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E. Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik tes. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal dari siswa yang menjadi 

sampel penelitian. Data nilai awal yang digunakan adalah nilai ulangan logika semester 2 kelas X-1, X-2, 

dan X-3 SMA Negeri 2 Semarang. Teknik tes digunakan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diberikan tes berupa soal uraian yang telah diujicobakan 

pada kelas uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran tiap butir 

soal. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data terdiri dari dua tahapan, yaitu analisis data awal dan analisis data 

akhir. Pada analisis data awal  dilakukan untuk mengetahui kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol mempunyai karakteristik yang sama atau tidak. Data yang digunakan adalah data nilai ulangan 

bab logika kelas X-1, X-2, dan X-3 SMA Negeri 2 Semarang. Analisis data awal meliputi uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji analisis varian. Pada analisis data akhir dilakukan setelah peneliti melakukan 

penelitian dengan tiga kelas yang diberikan perlakuan berbeda yaitu pembelajaran menggunakan CD 

Interaktif untuk kelas X-1, Digital Storytelling untuk kelas X-2, dan konvensional untuk kelas X-3. 

Ketiga kelas tersebut diberikan soal uraian, sehingga diperoleh nilai tes untuk selanjutnya dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas yang sesuai dengan langkah pada analisis data awal serta uji hipotesis yang 

meliputi uji anava satu arah, uji t satu pihak, dan uji t dua pihak 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa kelas control dan 

eksperimen dalam penelitian berdistribusi normal, mempuyai varians yang homogeny, dan tidak ada 

perbedaan rata-rata. Hal ini berarti sampel berasal dari keadaan yang sama yaitu kemampuan siswa sama. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian. Uji hipotesis untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar ketiga sampel penelitian 

menggunakan uji anava satu arah. Uji perbedaan rata-rata menggunakan uji–t satu pihak untuk menguji 

rata-rata hasil tes prestasi belajar siswa pada pembelajaran menggunakan CD Interaktif berbasis 

kontekstual lebih baik dari rata-rata hasil tes prestasi belajara siswa pada pembelajaran konvensional dan 

rata-rata hasil tes prestasi belajar siswa pada pembelajaran menggunakan Digital Storytelling berbasis 

kontekstual lebih baik dari rata-rata hasil tes prestasi belajara siswa pada pembelajaran konvensional. 

Serta uji-t dua pihak untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antar kelas eksperimen. 

Di kelas eksperimen 1 pembelajaran menggunakan CD Interaktif berbasis kontekstual dan kelas 

eksperimen 2 pembelajaran menggunakan Digital Storytelling berbasis kontekstual. Untuk kelas kontrol 

pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran. Setelah diberikan perlakuan terhadap masing-

masing kelas sampel, diperoleh data yang menunjukkan perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Uji Anava Satu Arah 

Sumber Variasi Dk JK KT F Ftabel 
Kriteria 

Rata-rata 1 621299,260 621299,260 

6,102 3,097 
Terdapat 

perbedaan 

Antar Kelompok 2 612,896 306,448 

Dalam Kelompok 93 4670,844 50,224 

Total 96 626583,000 

  

Dari Tabel 2 diperoleh nilai  Fhitung > Ftabel pada taraf signifikan 5% maka Ho ditolak, artinya 

terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual, 

Digital Storytelling berbasis kontekstual dan pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar 

sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga. Perbedaan tersebut 

dikarenakan dengan adanya media pembelajaran yang digunakan ketika proses belajar mengajar akan 

menjadikan siswa lebih aktif untuk melakukan kegiatan belajar. Siswa tidak hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru seperti yang dilakukan pada kelas kontrol, tetapi siswa juga terlibat aktif dalam 

pembelajaran melalui penggunaan media pembelajaran yang diberikan. Disamping itu media 
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pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dalam penyampaiannya yang menghubungkan antara 

materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari maupun hal-hal yang ada disekitar siswa. Hal ini 

membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk dipahami karena siswa 

dapat menghubungkan materi yang diajarkan dengan hal-hal yang ada disekitar mereka sehingga 

membantu siswa untuk berpikir secara nyata atau riil.  

Uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t satu pihak  untuk menguji apakah rata-rata hasil tes 

prestasi belajar  siswa pada pembelajaran dengan menggunakan CD Interaktif berbasis kontekstual lebih 

baik dari rata-rata tes hasil prestasi belajar siswa pada pembelajaran konvensional. Setelah mendapatkan 

perlakuan yang berbeda, terlihat bahwa rata-rata hasil tes prestasi belajar kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan CD Interaktif berbasis kontekstual sebesar 81,25 dan kelas kontrol sebesar 77,03. Hasil uji 

perbedaan dua rata-rata dengan mengunakan uji-t dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Uji t Satu Pihak (eksperimen 1 dan kontrol) 

Kelas t hitung t tabel Kriteria 

Eksperimen 1 dan 

Kontrol 
2,261 1,670 Lebih Baik 

 

Dari Tabel 3 diperoleh nilai thitung > ttabel maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

prestasi belajar siswa yang menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual lebih baik dari siswa 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang 

dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga kelas. Perbedaan dikarenakan penggunaan CD Interaktif 

berbasis kontekstual lebih menarik siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi 

untuk belajar dan membantu kemampuan daya serap dan respon siswa terhadap materi pelajaran. Selain 

itu penggunaan CD Interaktif dapat memberikan prestasi belajar yang lebih baik dari pembelajaran 

konvensional dapat ditinjau dari beberapa kelebihan CD Interaktif  yaitu dapat menayangkan informasi 

yang dibutuhkan dalam bentuk teks maupun gambar, menjadikan siswa lebih aktif, dan dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Selanjutnya untuk menguji apakah rata-rata hasil tes prestasi belajar  siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan Digital Storytelling berbasis kontekstual lebih baik dari rata-rata tes hasil prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran konvensional menggunakan uji-t satu pihak. Setelah mendapatkan perlakuan 

yang berbeda, terlihat bahwa rata-rata hasil tes prestasi belajar kelas eksperimen 1 yang menggunakan CD 

Interaktif berbasis kontekstual sebesar 83,06 dan kelas kontrol sebesar 77,03. Hasil uji perbedaan dua 

rata-rata dengan mengunakan uji-t dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uji t Satu Pihak (eksperimen 2 dan kontrol) 

Kelas t hitung t tabel Kriteria 

Eksperimen 2 dan 

Kontrol 
3,277 1,670 Lebih Baik 

 

Dari Tabel 4 diperoleh nilai thitung > ttabel maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

prestasi belajar siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis kontekstual lebih baik dari 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional pada KD menentukan besar sudut antara garis dan 

bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga. Adanya perbedaan dikarenakan pembelajaran 

matematika menggunakan media Digital Storytelling berbasis kontekstual memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang hanya mendengarkan materi yang diajarkan oleh 

guru. Dengan penggunaan media Digital Storytelling sebagai sebuah multimedia pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian siswa karena Digital Storytelling disampaikan dalam bentuk video berdurasi 3 sampai 

10 menit yang menyampaikan sebuah cerita yang berkaitan dengan materi yang diajarkan sehingga siswa 

menjadi tidak bosan. Disamping itu penceritaan di dalam Digital Storytelling menggunakan contoh-

contoh kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang membuat siswa lebih mudah untuk memahaminya 

karena siswa dapat mengetahui aplikasi langsung materi yang diajarkan dalam konteks kehidupan dunia 

nyata mereka. Penggunaan Digital Storytelling juga dapat memberikan kualitas belajar yang lebih baik.  

Uji-t dua pihak untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antar kelas eksperimen. Pembelajaran 

pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sama-sama diberikan media pembelajaran  dimana 
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media pembelajaran yang diberikan pada kelas eksperimen 1 yaitu berupa CD Interaktif  berbasis 

kontekstual dan pada kelas eksperimen 2 berupa Digital Storytelling berbasis kontekstual. Setelah 

diberikan perlakuan terhadap masing-masing kelas, diperoleh data yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada Tabel 5.                         

Tabel 5. Uji t Dua Pihak (eksperimen 1 dan eksperimen 2) 

Kelas t hitung t tabel Kriteria 

Eksperimen 1 dan 

Eksperimen 2 
- 1,136 1,999 

Tidak Ada 

Perbedaan 

 

Dari Tabel 5 diperoleh nilai –ttabel< thitung< ttabel, yaitu -1,999 < -1,136 < 1,999 maka Ho diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa yang menggunakan media media 

CD Interaktif berbasis kontekstual dengan siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis 

kontekstual pada KD menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang 

dimensi tiga. Tidak adanya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang menggunakan  media CD 

Interaktif  berbasis kontekstual dengan siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis 

kontekstual dikarenakan keduanya sama-sama memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Sehingga mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen 1 yang menggunakan media CD Interaktif dengan kelompok eksperimen 2 yang 

menggunakan media Digital Storytelling. Keunggulan media CD Interaktif diantaranya adalah dapat 

menampilkan informasi dalam bentuk teks maupun grafik, dapat berinteraksi dengan siswa, dan dapat 

diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan keunggulan media Digital Storytelling diantaranya 

adalah proses pembelajaran lebih menarik, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.  

Penggunaan media sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya tarik siswa selama proses 

pembelajaran yang mengakibatkan kualitas proses belajar mengajar meningkat sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Setiap media mempunyai keunggulan yang berbeda satu sama lain 

sehingga pemilihan media harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan adanya keunggulan dari masing-

masing media menjadikan media pembelajaran dalam bentuk apapun sama-sama dapat memberikan hasil 

yang lebih baik dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan prestasi belajar bagi siswa yang menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

di dalam kelas.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) ada perbedaan prestasi belajar siswa yang 

signifikan antara siswa yang menggunakan media CD Interaktif berbasis kontekstual, Digital Storytelling 

berbasis kontekstual dan pembelajaran konvensional, (2) prestasi belajar siswa yang menggunakan media 

CD Interaktif berbasis kontekstual lebih baik dari siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 

(3) prestasi belajar siswa yang menggunakan media Digital Storytelling  berbasis kontekstual lebih baik 

dari siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional, (4) tidak ada perbedaan prestasi belajar yang 

signifikan antara siswa yang menggunakan  media CD Interaktif berbasis kontekstual dengan siswa yang 

menggunakan media Digital Storytelling  berbasis kontekstual.  

Saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah (1) dalam proses 

pembelajaran sebaiknya guru matematika mengurangi pembelajaran yang bersifat konvensional dan lebih 

menekankan pada pembelajaran dengan menggunakan media CD Interaktif dan Digital Storytelling 

berbasis kontekstual dapat dijadikan suatu alternatif dalam pembelajaran matematika untuk dapat lebih 

meningkatkan prestasi belajar siswa, dan (2) sebaiknya guru lebih aktif dan kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran agar pembelajaran 

matematika lebih menarik, tidak membosankan, dan dapat memotivasi siswa. 
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