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Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD 

pada materi bangun ruang dengan menggunakan Puzzle Kudutif. Media pembelajaran 

ini diujicobakan kepada siswa SD PB Kelapa Dua I kelas V semester ganjil tahun 

pelajaran 2015/2016. Dipilih dua kelas, yaitu kelas V.1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas V.2 sebagai kelas kontrol dengan kemampuan yang sama.Jenis penelitian yang 

dipilih yaitu kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen dan rancangan penelitian 

yang digunakan non equivalen control group design. Tahapan penelitian dilakukan 

dengan pemberian pretest, perlakuan dan postest. Data hasil penelitian ini diambil dari 

data N-Gain. Kemudian diolah menggunakan statistika inferensial, yaitu uji perbedaan 

rerata atau uji-t. Berdasarkan hasil uji perbedaan rerata dari data N-Gain disimpulkan 

bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan Puzzle Kudutif lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 

Kata kunci:Bangun Ruang, Hasil Belajar, Media, Puzzle Kudutif 

 

I. PENDAHULUAN 

Matematika memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama 

dalam bidang pendidikan. Matematika dapat membekali siswa untuk berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta dapat mengarahkan siswa dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student Assessment) 

pada 2012, Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 375 dengan 

skor rata-rata internasional 500 [1]. Hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan matematis siswa 

Indonesia di dunia. Salah satu materi yang sulit dipahami siswa adalah bangun ruang [2]. Beberapa 

literatur sebelumnya menyatakan bahwa siswa cenderung menghafal rumus volume tanpa mengerti 

konsep dasar volume dan bingung menyebutkan bagian-bagian bangun ruang. Dalam hal ini peneliti 

membatasi masalah penelitian kepada bagian-bagian kubus dan menghitung volume kubus. kubus adalah 

prisma siku-siku khusus yang semua sisinya berbentuk persegi atau bujursangkar dengan panjang yang 

sama,sedangkan volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang (KBBI). Dapat disimpulkan bahwa 

volume kubus adalah isi atau besarnya benda yang dapat menempati kubus dengan syarat semua sisinya 

sama panjang.  

Kesulitan siswa memahami materi kubus dapat diatasi dengan penggunaan media pembelajaran Puzzle 

Kudutif sebagai alat bantu menjelaskan bagian-bagian kubus dan menghitung volume kubus dalam kubus 

satuan. Media adalah seperangkat benda konkrityang dirancang, dibuat atau disusun secara sengaja yang 

digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep serta prinsip-prinsip 

dalam matematika [3]. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sarana yang dapat 

membantu pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peseta didik. Pada penelitian ini media 

pembelajaran yang digunakan adalah Puzzle Kudutif. 

 Puzzle Kudutif adalah alat peraga matematika yang digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep 

dasar pada bangun ruang seperti unsur-unsur pembentuk bangun ruang, hubungan antara garis dan antar 

sudut pada bangun ruang, luas permukaan hingga volume bangun ruang. Selain itu, media pembelajaran 

ini juga dapat digunakan untuk menemukan rumus volume bangun ruang yang lain. Dengan 

menggunakan Puzzle Kudutif, diharapkan proses pembelajaran materi bagian-bagian dan volume kubus 

dapat tersampaikan dengan baik sehingga siswa dapat mengetahui bagian-bagian kubus dan memahami 
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konsep perhitungan volume kubus. Dengan demikian, hasil belajar peserta didik pada materi kubus dapat 

mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh dari interkasi 

belajar mengajar selama proses pembelajaran. Dari sisi guru, proses pembelajaran diakhiri dengan 

mengevaluasi hasil belajar siswa. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh 

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar [3].Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah 

peningkatan hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan Puzzle Kudutif lebih baik 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional? Selain itu, untuk melihat manakah 

yang memberikan hasil belajar yang lebih meningkat yaitu kelas eksperimen yang menggunakan puzzle 

kudutif sebagai media pembelajaran atau kelas kontrol yang belajar secara konvensional.Sejalan dengan 

rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa 

yang memperoleh pembelajaran menggunakan Puzzle Kudutif sebagai media pembelajaran pada materi 

kubus lebih baik daripada siswa yang belajar secara konvensional.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen. Dalam penelitian ini 

kegiataan pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimena adalah kelas yang diberikan perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran kudutif. 

Sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran secara konvensional. Hal yang dibandingkan dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Rancangan penelitian yang digunakan adalah nonequivalent 

control group design [4]. Pada rancangan penelitian ini kelompok eksperimen dan kontrol tidak dipilih 

secara acak.  

Penelitian dilakukan di SD PB Kelapa Dua I kelas V semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016. Kelas 

yang terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas V.1 dan kelas V.2 sebagai kelas kontrol. Prosedur 

penelitian dibagi atas tiga tahapan, yaitu a) tahap persiapan: peneliti mengurus surat penelitian, menyusun 

jadwal penelitian, membuat instrumen penelitian, dan menyusun desain penelitian. b) tahap pelaksanaan: 

sebelum memuali pembelajaran peneliti memberikan soal pretest pada kedua kelas. Kemudian kelas 

eksperimen diberikan pembelajaran dengan menggunakan media berupa kudutif dan kelas kontrol 

diberikan pembelajaran dengan metode konvensional. Setelah proses belajar mengajar berhasil, peneliti 

memberikan postest pada kedua kelas tersebut. c) tahap akhir: data hasil pretest dan postes dilolah dengan 

menggunakan N-Gain. Kemudian dianalisis menggunakan statistik inferensial yaitu uji-t [5].  

Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes essay materi bangun ruang pada kubus. Kemudian 

untuk melihat besarnya peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran 

kudutif dilakukan perhitungan dengan rumus gain ternomalisasi (normalized gain) yang dikembangkan 

oleh Hake (1999) sebagai berikut:  

  
          
          

 

Keterangan:  

g : Skor gain yang dinormalisasi 

SPost : Skor Postest 

SPre : Skor Pretest 

SMaks Skor Maksimal  

Tinggi rendahnya gain yang dinormalisasi (N-gain) selanjutnya diinterpretasikan ke tabel 1 klasifikasi 

Nilai Gain sebagai berikut:  

 

TABEL 1. INTERPRETASI NILAI GAIN 

Nilai (g) Klasifikasi 

(N-gain) ≥ 0,7 Tinggi Tinggi 

0,7 > (N-gain) ≥ 0,3 Sedang Sedang 

(N-gain) < 0,3 Rendah Rendah 
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Selain itu, sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dan 

homogenitas dua varian yang selanjutnya dilakukan hipotesis komperatif. Untuk  menguji  hipotesis 

komparatif  digunakan  uji-t  (t-test)  untuk parametrik  (jika  data  berdistribusi  normal dan homogen). 

Jika ditemukan data hasil penelitian tidak berdistribusi normal dan variansnya tidak homogen maka 

diambil keputusan dengan menggunakan Uji Mann-Whitney. Selanjutnya, jika data hasil penelitian 

berdistribusi normal, tetapi variansnya tidak homogen maka dilanjutkan dengan uji komperatif 

menggunakan uji-t’. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kolmogorov Smirnov dan 

uji varians homogenitas yang digunakan adalah uji Fisher [6]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan data yang diproleh, untuk melihat besarnya peningkatan 

hasil belajar siswa terhadap materi yang diberikan baik sebelum dan sesudah menggunakan media 

ataupun konvensional pada kelas eksperimen dan kontrol maka dapat dilakukan dengan menggunakan 

gain ternomalisasi (N-Gain). Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh data seperti 

tabel dibawah ini: 

 

TABEL 2. RANGKUMAN BESARNYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR DENGAN MENGGUNAKAN N-GAIN 

Kelas 
Rerata 

Rerata N-Gain 
Pretest Posttest 

Eksperimen 4,33 34,82 0,32 

Kontrol 1,15 21,84 0,21 

 

Dari data di atas, jika dibandingkan maka diperoleh rerata N-Gain  kelas eksperimen lebih besar dari 

pada kelas kontrol yaitu 0,32 untuk kelas eksperimen dan 0,21 untuk kelas kontrol. Namun, berdasarkan 

tabel 1 inteerpretsi gain ternomalisasi, dapat dilihat bahwa rerata kelas ekperimen berada pada tingkat 

klasifikasi sedang, sedangkan kelas kontrol berada pada tingkat klasifikai rendah. Hal ini menunjukkan 

kelas eksperiemen memiliki peningkatan hasil belajar yang besar dibandingkan kelas kontrol. Selain itu 

jug, perbandingan hasil data N-Gainkelas eksperimen dengan kelas kontrol dapat dilihat dari diagram 

batang dibawah ini: 

 

GAMBAR 1. DIAGRAM BATANG RERATA N-GAIN 

 

Setelah diperoleh rerata N-Gain, kemudian untuk melihat peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan media pembelajaran puzzle kudutif lebih baik daripada pembelajaran yang konvensional 

maka dilakukan uji normalitas, homogenitas dan uji rerata t. Data yang digunakan adalah data N-Gain per 

siswa sehingga diperoleh seperti diagram garis dibawah ini: 
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GAMBAR 2. DIAGRAM GARIS N-GAIN PER SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  

 

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat N-Gain masing-masing siswa. Pada kelas kontrol diperoleh 

N-Gain minimum sebesar 0 dan N-Gain maksimum sebesar 0,3776 sedangkan kelas eksperimen nilai 

minimumnya sebesar 0,022 dan N-Gain maksimum 0,515. Terlihat bahwa N-Gain kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol, artinya peningkatan hasil belajar kelas eksperimen pada masing-maisng 

siswa lebih baik daripada kelas kontrol.  

Selanjutnya, data N-gain tersebut dianalisis dengan melakukan uji normalitas, homogenitas, dan uji 

rerata t. Jika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji homogenitas, selanjutnya apabila data 

homogen dilakukan uji rerata t. Namun jika data tidak berdistribusi normal dilakukan uji Mann-Whitney. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan uji Kolmogorov Smirnov sehingga 

diperoleh hasil uji normalitas N-Gain seperti pada tabel berikut: 

 

TABEL 3. RANGKUMAN HASIL UJI NORMALITAS DATA N-GAIN 

Kelas Dhitung Dtabel Keputusan Keterangan 

Eksperimen 0,126 0,250 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,125 0,242 Terima H0 Normal 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada uji normalitas diperoleh keputusan terima H0 untuk 

kelas eksperimen dan kontrol dengan taraf kepercayaan 5%. Hal ini tejadi karena kelas ekeperimen 

dengan nilai Dhitung = 0,126< Dtabel= 0,250 dan kelas kontrol Dhitung = 0,125< Dtabel= 0,242. 

Setelah diketahui data tersebut berdistribusi normal, selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan uji Fisher untuk menentukan kehomogenan data. Adapun kriteria dari uji Fisher ini jika 

Fhitung< Ftabel maka varian homogen dan jika Fhitung> Ftabel maka varian tidak homogen [6]. Berikut hasil uji 

homogenitas N-Gain kelas eksperimen dan kontrol. 

 

TABEL 4. RANGKUMAN HASIL UJI HOMOGENITAS DATA N-GAIN 

Kelompok Banyak 

data 

Rata-

rata 

Simpangan 

baku 

Fhitung Ftabel Keputusan Keterangan 

Eksperimen 28 0,300 0,124 
1,6409 1,8751 Terima H0 homogen 

kontrol 30 0,2025 0,0968 

 

Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas N-Gain di atas diperoleh Fhitung = 1,6409 < Ftabel = 1,8751 

artinya keputusan yang diambil terima H0 sehingga dapat dikatakan bahwa data N-Gain kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berasal dari varian yang homogen. Dalam sebuah penelitian, jika diketahui data hasil 

penelitian tersebut memiliki sebaran data berdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen 
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maka dapat dilanjutkan dengan uji rerata t [6]. Uji lanjutan ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berbeda signifikan atau tidak. Kriteria hipotesis yang digunakan yaitu jika -ttabel <thitung<ttabel  maka H0 

diterima dan sebaliknya. Hasil uji-t N-Gainuntuk kelas eksperimen dan kontrol dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

TABEL 5. RANGKUMAN HASIL UJI-T DATA N-GAIN 

Jenis data t’hitung -ttabel ttabel Keputusan Keterangan 

N-Gain 0,111676 -2,00324 2,003241 Terima H0 Berbeda 

signifikan 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa hasil uji-t dengan tingkat kepercayaan 5% diperoleh keputusan 

terima H0 karena -2,00324 < t’hitung<2,00324 dengan thitung=0,111676 sehingga dapat dikatakan bahwa 

peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kontrol secara signifikan berbeda. Artinya 

kelas eksperimen dengan menggunakan puzzle kudutif sebagai media pembelajaran lebih tinggi 

peningkatannya daripada kelas kontrol yang belajar secara konvensional. 

Adanya perubahan strategi belajar memberikan pengaruh yang baik bagi hasil belajar siswa yang 

dilihat dari hasil peningkatan N-ganin. Menurut [7] belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai hal, 

seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sifat dan tingkah laku sehingga proses belajar menjadi lebih 

aktif. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil 

belajar dengan menggunakan media pembelajaran puzzle kudutif lebih baik daripada pembelajaran secara 

konvensional. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran 

Puzzle Kudutif dalam pembelajaran materi bangun ruang untuk siswa kelas V SDN PB Kelapa Dua I 

lebih baik dari pembelajaran dengan metode konvensional. Selain itu penggunaan media pembelajaran 

Puzzle Kudutif juga dapat meningkatkan aktifitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga 

media pembelajaran ini efektif digunakan pada proses pembelajaran materi bangun ruang untuk siswa 

kelas V SDN PB Kelapa Dua I Tangerang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan Puzzle Kudutif dapat dijadikan alternatif bagi guru untuk 

menambah variansi pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang. 

 

2. Guru dapat mengembangkan lagi cara mengkonstruksi pengetahuan siswa dalam penyampaian materi 

bangun ruang dengan menggunakan Puzzle Kudutif. 
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