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Abstrak 

Matematika erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika hendaknya menyajikan permasalahan-permasalahan 

yang terjadi di sekitar siswa. Penyajian permasalahan sebaiknya dikemas dan 

dikembangkan dengan baik agar pembelajaran lebih bermakna dan tidak 

menimbulkan kebosanan. Penelitian ini bertujuan menciptakan media 

pembelajaran yang valid, praktis dan efektif yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada materi SPLDV.  Penelitian ini mengembangkan 

media pembelajaran berupa video yang diberi nama video soal berantai 

SPLDV.  Penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang 

terdiri dari tahap Analyze, Design, Develop, Implementation dan Evaluation.  

Instrumen yang digunakan terdiri dari lembar validasi media, lembar 

kepraktisan, pretest, posttest, dan lembar pendapat siswa. Media ini 

diujicobakan kepada 21 orang siswa kelas VIII B SMP Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Hasil analisis uji kevalidan baik aspek materi maupun media, 

keduanya masuk kategori SB, begitu juga dengan analisis hasil uji kepraktisan 

yang masuk dalam kategori SB. Adapun hasil uji keefektivan penggunaan 

media Paired Sample T-Test menghasilkan nilai mendekati 0, yang kurang dari 

0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa media video soal 

berantai SPLDV merupakan media yang valid, praktis dan efektif digunakan 

dalam pembelajaran matematika pada materi SPLDV. 

Kata Kunci: SPLDV, media pembelajaran, video soal berantai, ADDIE



PENDAHULUAN                                            

Salah satu cara untuk menghasilkan 

manusia yang berkualitas adalah melalui 

pendidikan. Pendidikan merupakan kumpulan 

dari semua proses yang memungkinkan 

seseorang mampu mengembangkan seluruh 

kemampuan, sikap-sikap, dan bentuk perilaku 

positif di masyarakat tempat individu yang 

bersangkutan berada (Sukardjo dan Komarudin, 

2009:9). Menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara (UU Sisdiknas, 2003: 1). 

Keberhasilan pendidikan tidak lepas dengan 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

berlangsung demi kelanjutan pendidikan 

diharapkan bisa berkesan dan bermakna, 

demikian juga pembelajaran matematika. 

Prof Sutama saat pengukuhanya sebagai 

Guru Besar Bidang Administrasi Pendidikan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

saat ini cenderung abstrak sehingga konsep 

akademik sulit dipahami dan hasilnya belum 

sesuai harapan. Selain itu beliau juga 

mengatakan bahwa, guru tidak melakukan 

pengajaran bermakna dengan metode 

pengajaran yang kurang variatif dan terkesan 

membosankan. Oleh karena itu perlu adanya 

upaya untuk membawa matematika lebih dekat 

dengan permasalahan sehari-hari sehingga siswa 

dapat lebih memaknai arti belajar matematika.  

Terdapat beberapa upaya yang dapat 

dilakukan untuk menunjukkan hal tersebut. 

Salah satunya melalui proses pembelajaran yang 

memfasilitasi siswa untuk melihat permasalahan 

di sekitar dan menyelesaikannya dengan cara 

matematika. Proses ini dapat melibatkan adanya 

penggunaan media pembelajaran. 

Media pembelajaran menurut Musfiqon 

(2012:08) adalah alat bantu berupa fisik maupun 

nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara 

antara guru dan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran agar lebih efektif, sehingga materi 

materi pembelajaran lebih cepat diterima siswa 

dengan utuh serta menarik minat siswa untuk 

belajar lebih lanjut. Sejalan dengan hal itu, Rusman 

(2012: 160) menyatakan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa 

pesan yang dapat digunakan untuk keperluan 

pembelajaran, dan juga saran fisik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran.  

Kemajuan media teknologi yang telah 

berkembang pesat, diharapkan mampu membantu 

perkembangan pembelajaran.  Salah satu media 

yang sangat berkembang dan diminati dewasa ini 

adalah media pembelajaran jenis video. Jawet 

Karim (pengunggah video pertama di situs 

Youtube) dalam acara Brandcast keempat yang 

diadakan oleh Youtube di Javits Center 

mengemukakan bahwa konten yang dimiliki 

Youtube sangat berkualitas dan banyak ditonton 

oleh berbagai kalangan (Yudhi H. Youtube a 

Succes Story, 2014). Pernyataan itu menunjukkan 

bahwa minat orang untuk menonton video sangat 

tinggi.   Oleh sebab itu, penggunaan media 

pembelajaran berbentuk video diharapkan lebih 

dapat diterima siswa. 

Azhar Arsyad (2011: 49) menyatakan bahwa 

video merupakan gambar-gambar dalam frame, di 

mana frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah 

satu jenis media audio-visual yang dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak 

bersama-sama dengan suara alamiah atau suara 

yang sesuai. Kemampuan video melukiskan 

gambar hidup dan suara memberikan daya tarik 

tersendiri.  

Terdapat banyak video pembelajaran yang 

dibuat untuk membantu proses pembelajaran, 

contohnya video tentang Integral Aljabar yang 

diciptakan oleh akun Youtube bernama Bimbel 

Harja. Terdapat pula video pembelajaran tentang 

SPLDV misalnya video dengan judul cara jenius 

SPLDV yang diciptakan oleh akun Youtube 

bernama Gis Centre. Ada pula video yang berjudul 

Video Tutorial SPLDV yang diciptakan oleh akun 

Youtube bernama pemrograman visual 2014 A. 

Meskipun demikian belum ada video pembelajaran 

SPLDV yang menyajikan serangkaian 

permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan 

dengan sistem SPLDV. Oleh karena itu penelitian 

ini akan mengembangkan video pembelajaran 

SPLDV tipe Problem Based Learning yang 

menyajikan serangkaian permasalah sehari-hari 

tentang SPLDV. 

METODE  PENELITIAN                                        



    Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

pengembangan atau Research and Development 

(R&D). Penelitian pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2014: 297). Produk yang 

dihasilkan dalam penelitian ini berupa media 

pembelajaran matematika pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel bagi siswa SMP. 

Subjek penelitian ini disusun untuk digunakan 

dalam pembelajaran SPLDV pada siswa kelas VIII 

A SMP Kristen Satya Wacana, Salatiga. Model 

pengembangan penelitian ini menggunakan model 

ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu Analysis, 

Desain, Development, Implementation, Evaluation. 

Instrumen penelitian ini terdiri lembar validasi, 

lembar kepraktisan dan instrument pretest, posttest 

serta lembar respon siswa. Lembar validasi terdiri 

dari 2 aspek validasi yaitu media dan materi. 

Lembar ini digunakan untuk mengetahui kevalidan 

media pembelajaran. Adapun lembar kepraktisan 

diberikan untuk mengukur kepraktisan media 

pembelajaran ini, sedangkan instrument pretest, 

posttest, dan lembar pendapat siswa untuk 

mengukur keefektifan penggunaan media. Data 

hasil belajar posttest siswa yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis menggunakan Paired Sample 

T-Test guna mengetahui peningkatan pemahaman 

siswa akan materi SPLDV.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Media pembelajaran matematika pada materi 

SPLDV yang dikembangkan pada penelitian ini 

telah diterapkan sebagai media belajar bagi siswa 

kelas VIII B SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. 

Hasil penelitian dan pembahasan secara rinci dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

A. Analyze (Analisis) 

Hasil observasi yang dilakukan terhadap salah 

satu guru matematika di SMP Kristen Satya 

Wacana yaitu Bapak Swasono, pada tanggal 21 

Agustus 2017 menunjukkan fakta bahwa siswa 

kelas VIII masih mengalami kesulitan untuk 

menentukan dan memahami SPLDV. Walau mata 

pelajaran ini sudah dipelajari di kelas VII, tapi para 

siswa masih saja kesulitan dan kurang paham apa 

beda metode substitusi dan eliminasi. SPLDV 

berkaitan dengan permasalahanh sehari-hari. Oleh 

karena itu perlu menyajikan permasalahan tersebut 

dalam pembelajaran dan membawa permasalahan 

tersebut dalam model matematika yang kemudian 

diselesaikan secara matematika dan kemudian 

kembali di bawa ke dalam konteks sehari-hari. 

Siswa kelas VIII SMP Kristen Satya Wacana 

rata-rata berumur 13 tahun. Menurut teori Piaget, 

siswa umur 13 tahun sudah memasuki tahap 

Operasi Formal. Piaget menemukan bahwa 

penggunaan operasi formal bergantung pada 

keakraban dengan daerah subjek tertentu. Apabila 

siswa akrab dengan suatu objek tertentu, lebih 

besar kemungkinan menggunakan operasi formal 

(Trianto,2015). Pada tahap ini individu melampaui 

dunia nyata, pengalaman konkret dan berfikir 

secara abstrak dan lebih logis (Suparno, 2001). 

Sebagai pemikiran yang abstrak, mereka 

mengembangkan gambaran keadaan yang ideal. 

Berdasarkan hasil observasi, siswa SMP 

Kristen Satya Wacana adalah siswa yang tanggap 

dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu perlu 

media yang sifatnya menarik dan dibuat 

menggunakan teknologi. Materi  pembelajaran  

dalam  penelitian  ini adalah  SPLDV  untuk  siswa 

SMP  kelas  VIII yang  mengacu Lampiran  

Permendiknas  No.  22  tahun  2006 mengenai 

Standar Isi. Standar Kompetensi dan Kompetensi  

Dasar  materi  SPLDV. SMP  Kristen Satya 

Wacana Salatiga  menjalankan  kurikulum  KTSP. 

Materi SPLDV disampaikan sebelum materi  

teorema  Pythagoras.  Waktu  yang disediakan  

untuk  mempelajari  materi  ini  yaitu 2x4 jam 

pelajaran yang artinya 8 jam pelajaran dengan 

setiap jam 40 menit. Standar Kompetensi (SK)  

kedua,  yaitu:  “Memahami sistem persamaan 

linear dua variabel  dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah” dengan Kompetensi  dasar  

yang  harus  dikuasai  oleh siswa  yaitu:  a)  

menyelesaikan sistem persamaan linear dua 

variabel. b) membuat matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel.  c) menyelesaikan matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linear dua variabel dan penafsirannya. 

Berdasarkan hal-hal tersebut tampak jelas 

bahwa siswa diharapkan mampu melihat hal yang 

lebih konkrit yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

untuk bisa memahami materi SPLDV. Hal-hal 

seperi harga barang, banyak roda dan banyak 

kendaraan, umur, luas kolam renang, selisih jumlah 

siswa kelas A dan kelas B, dll adalah hal yang 

sering dijumpai di kehidupan sehari-hari.  Oleh 

karena itu perlu dibuat model soal uraian dengan 

tingkat kesukaran yang bertahap tentang materi 

SPLDV  serta melibatkan metode substitusi, 

metode eliminasi, dan metode campuran dalam 

penyelesaiaanya. Sebenarnya masih ada satu 

metode lagi yaitu metode grafik akan tetapi, 



metode grafik SPLDV akan dipelajari di jenjang 

yang lebih lanjut. 

B. Design (Disain) 
Berdasarkan hasil observasi  kepada guru dan 

juga hasil pretest, maka muncul sebuah pikiran 

untuk membuat media pembelajaran yang dapat 

menanamkan konsep SPLDV. Video ini bernama 

Video Soal Berantai SPLDV. Video ini dibuat 

menyerupai konten video yang sedang ramai 

diminati dewasi ini, yaitu draw my life. Di dalam 

video draw my life, pembuat video akan 

menceritakan peristiwa kehidupan lewat gambar 

dimana si pembuat video akan merekam proses 

gambar itu dibuat dan akan disatukan dengan suara 

rekaman yang makin memperjelas apa maksud dari 

gambar yang dibuat. Pembuatan Video Soal 

Berantai SPLDV ini sangat sama dengan proses 

pembuatan video draw my life.  Hanya saja isi dari 

video ini adalah cerita fiktif dimana didalamnya 

terdapat permasalahan yang saling berkaitan dan 

pemecahan masalah yang disajikan merupakan 

soal-soal SPLDV seperti harga barang, banyak 

roda dan banyak kendaraan, umur, luas kolam 

renang, selisih jumlah siswa kelas A dan kelas B, 

dll. Agar lebih menarik soal-soal SPLDV tersebut 

akan dibuat saling berkaitan dan berantai. Oleh 

karena itu akan dibuat sebuah cerita fiktif yang 

mampu merangkum seluruh soal-soal SPLDV dan 

membuat soal-soal tersebut menjadi saling 

berkaitan dan berantai. 

C. Development (Mengembangkan) 

Pada tahap ini menghasilkan sebuah media 

pembelajaran dengan materi SPLDV. Media 

pembelajaran ini berupa video yang bertujuan 

untuk menambah ketertarikan siswa sekaligus 

membuat suasana baru dalam pembelajaran. 

Pengembangan media pembelajaran ini terdiri dari 

beberapa tahapan yang meliputi penyusunan desain 

media pembelajaran kemudian dilakukan 

pembuatan media video, kemudian tahap 

penyelesaian dengan mengecek kesalahan pada 

media pembelajaran. Berikut adalah penjelasan 

tentang scenario cerita dari gambar-gambar yang 

diambil dari video soal berantai SPLDV. 

Gambar 1. Menceritakan bahwa ada sebuah kerajaan dimana Sang 

Putri kerajaan itu ditawan oleh seorang Iblis di hutan laba-laba. 

Gambar 2. Menjelaskan bahwa belum ada orang yang bisa 

membebaskan Sang Putri karena tidak bisa menjawab 2 teka-teki 

dari Si Iblis. 

Gambar 3. Ada seorang pemuda bernama Tommy yang hendak 

membebaskan Sang Putri. 

Gambar 4. Tommy bertemu dengan seorang pria tua yang tidak 



mengetahui luas tanahnya dalam perjalanannya menuju hutan laba-

laba. 

Gambar 5. Jawaban Luas tanah pria yang ada di gambar 4 yang 

dicari menggunakan metode substitusi 

Gambar 6. Berisi sebuah soal yang tidak berhubungan dengan cerita 

berantai guna melatih kemampuan siswa dalam mengoprasikan 

metode substitusi dalam SPLDV.  

Gambar 7. Membahas tentang apa saja yang diperlukan Tommy 

untuk pergi kehutan laba-laba serta harga yang diperlukan untuk 

mencukupi keperluan itu 

Gambar 8. Jawaban harga yang harus dibayar Tommy gua 

mencukupi kebutuhannya  untuk pergi ke hutan laba-laba yang 

dicari menggunakan metode eliminasi. 

 
Gambar 9. Berisi sebuah soal yang tidak berhubungan dengan cerita 

berantai guna melatih kemampuan siswa dalam mengoprasikan 

metode eliminasi dalam SPLDV. 

Gambar 10. Menceritakan bahwa Tommy menemukan sebuah 

pohon dengan sarang laba-laba di pohon tersebut. Dalam gambar ini 

dihadirkan pula pertanyaan yang bisa terjawab menggunakan 

metode pemecahan masalah SPLDV. 



Gambar 11. Jawaban dari pertanyaan yang ada digambar 10 

Gambar 12. Berisi sebuah soal yang setipe dengan soal yang ada di 

gambar 13 guna melatih siswa untuk menyelesaikan tipe soal 

tersebut.  

Gambar 13. Menceritakan bahwa Tommy telah sampai di tempat 

Iblis dan Iblis memberikan Tommy teka-teki pertama. 

Gambar 14. Jawaban dari Teka-teki pertama yang diberikan Iblis 

kepada Tommy. 

Gambar 15. Berisi teka-teki kedua yang diberikan Iblis kepada 

Tommy sebagai syarat membebaskan Sang Putri 

Gambar 16. Berisi jawaban dari teka-teki yang ada di gambar 15 

Gambar 17. Menceritakan bahwa Tommy bisa membawa pulang 

Sang Putri setelah menjawab kedua teka-teki yang diberikan Iblis. 

 Instrumen evaluasi media video soal berantai 

SPLDV dari penggunaan media ini adalah soal  

post tes yang terdiri dari 5 soal berbentuk soal 

cerita. Penyusunan kisi-kisi soal yakni memahami 

cara membuat bentuk SPLDV dari permasalahan 

yang diberikan dan mampu menyelesaikan bentuk 

SPLDV tersebut dengan menggunakan metode 

substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran 

dengan benar. 

D. Implementation (Implementasi) 

Tahap implementasi merupakan langkah 

pengujian media pembelajaran guna mengetahui  

sudah layak atau tidaknya media untuk digunakan. 

Pada tahap  ini  media  pembelajaran  ini  di uji  



dalam  tiga  tahap  yaitu  uji  validasi,  kepraktisan  

dan keefektifan.  

Data hasil validasi ahli media dan materi serta 

hasil uji kepraktisan berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif yang berupa kritik dan 

saran yang akan dijadikan pedoman untuk 

memperbaiki media pembelajaran yang 

dikembangkan. Adapun data kuantitatif yang 

diperoleh dari penilaian ahli materi dan ahli media 

akan dianalisis secara deskriptif. Kriteria penilaian 

menggunakan skala SB (Sangat Baik) , B (Baik) , 

CK (Cukup) , K (Kurang).  

Media  Video Soal Berantai SPLDV  telah  

divalidasi  dengan  istrumen yang  terbagi  atas  2  

aspek  yakni  media  dan materi, untuk indikator 

sebanyak 22 yakni media 13  indikator  dan  materi  

9  indikator.  Validasi dilaksanakan  dengan  tujuan  

agar  media  yang telah  dikembangkan  

mendapatkan  saran  dari validator  dengan  saran  

pada  Tabel  2.  Daftar validator media 

pembelajaran pada Tabel 1. Serta lembar penilaian 

validator akan dipaparkan di Tabel 3 dan Tabel 4. 
 

 

 

Tabel 1. Daftar Validator 

 

 Tabel 2. kritik dan saran dari validator 
Kritik dan saran dari Ahli Media Tindak Lanjut 

Novisita Ratu Tidak ada kritik 

dan saran 

 

Anggoro B.U Tidak ada kritik 

dan saran 

 

Hamid 

Nugroho 

Suara backsound 

music seharusnya 

lebih diperkecil 

agar audio 

pembelajaran 

lebih terdengar 

jelas 

Mengedit audio 

dalam video agar 

backsound music 

tidak membuat 

audio pembelajaran  

tidak terdengar jelas 

menggunakan 

aplikasi Camtasia 

Studio 8. 

Kritik dan saran dari Ahli Materi Tindak Lanjut 

Novisita Ratu Audio di video 

lebih diperjelas 

Mengedit audio 

dalam video agar 

terdengar lebih jelas 

menggunakan 

aplikasi Camtasia 

Studio 8. 

Anggoro B.U Tidak ada kritik 

dan saran 

 

Markus S.B Video yang berisi 

koreksian lebih 

baik durasinya 

lebih 

diperpanjang 

Mengedit durasi 

video yang berisi 

tentang jawaban dan 

langkah-langkah 

dalam pemecahan 

masalah agar bisa 

lebih lama 

menggunakan 

aplikasi Camtasia 

Studio 8. 

Tabel 3. Rekap yang diperoleh berdasarkan 

lembar validasi dari ahli media 
 Validator Kesimpulan 

1 2 3 

a 1 B B B B 

2 B B B B 

3 B CK B B 

4 CK CK CK CK 

5 SB B SB SB 

b 1 SB SB SB SB 

2 SB SB SB SB 

3 B SB SB SB 

4 SB SB SB SB 

c 1 SB B B B 

2 SB SB SB SB 

3 CK B CK CK 

4 B B B B 

Kesimpulan Keseluruhan  SB 

 

Keterangan :  

a    = Aspek Tampilan Media 

b = Aspek Penggunaan da Pemeliharaan 

c    = Aspek Kebermanfaatan 

Kesimpulan diambil berdasarkan jumlah 

kriteria penilaian yang paling sering muncul. 

 

Tabel 2. Rekap yang diperoleh berdasarkan 

lembar validasi dari ahli materi 
 Validator Kesimpulan 

1 2 3 

a 1 B B B  B 

2 B B B  B 

3 B B B  B 

4 B  SB  SB  SB 

5 B  SB  SB  SB 

6 B B B     B 

b 1 B  SB  SB     SB 

2 CK   B    B     B 

3 B  SB  SB  SB 

Kesimpulan Keseluruhan  B 

 

Keterangan :  

a    = Aspek Materi 

b    = Aspek Konstruksi 

Kesimpulan diambil berdasarkan jumlah 

kriteria penilaian yang paling sering muncul. 

Setelah  mendapatkan  kritik  dan  saran dari 

validator, kemudian dilakukan pembenahan 

terhadap  media  Video Soal Berantai SPLDV.  

Dengan  adanya  kritik dan  saran  pada  media  

Video Soal Berantai SPLDV  terdapat  beberapa 

perubahan. Diantaranya, pengecilan volume audio 

backsound music agar audio pembelajaran 

terdengar lebih jelas, pembesaran audio dalam 

Validator Ahli Media Validator Ahli Materi 

Novisita Ratu (Dosen Pendidikan Matematika) 

Anggoro B.U (Guru Matematika) 

Hamid Nugroho 

(Dosen DKV) 

Markus S.B 

(Dosen Matematika) 



video keseluruhan, dan memperpanjang durasi 

video yang berisi koreksian dan jawaban dari suatu 

permasalahan. 

Setelah  siswa  menggunakan  media  Video 

Soal Berantai SPLDV siswa diberikan posttest 

yang sebelumnya siswa sudah  mengerjakan  

pretest  dan  dilajutkan dengan mengisi respon 

lembar pendapat siswa. Instrument  pendapat  

siswa  terdiri  dari  4 indikator. Pendapat  yang  

diperoleh  dari  respon  siswa, bahwa  media  

pembelajaran  Video Soal Berantai  menarik  untuk  

sarana pembelajaran.  Siswa  merasa  tertantang  

untuk mengerjakan soal SPLDV dengan tipe yang  

berbeda-beda.  Penggunaan  media  Video Soal 

Berantai SPLDV sangat  menyenangkan  karena 

dikemas dengan cerita fiktif kepahlawanan dan 

yang sangat mereka gemari.  Siswa  juga 

mengatakan bahwa lewat Video Soal Berantai 

SPLDV ini, mereka menjadi lebih mengerti dan 

memahami SPLDV. 

Uji keefektian dlakukan dikelas VIII B SMP 

Kristen Satya Wacana, Salatiga. Jumlah 

disiswanya adalah 21 siswa. Rata-rata nilai siswa 

setelah  melakukan  uji  coba  tes  dengan  materi 

yang  telah  diajarkan  sebesar  13,33  dengan  nilai 

tertinggi 40 dan yang terendah 0.  Kemudian siswa 

diberikan soal  posttest  untuk mengetahui tingkat  

kemajuan  belajar  siswa  sebelum  dan sesudah 

menggunakan media Video Soal Berantai SPLDV. 

Soal terdiri dari 5 soal uraian SPLDV dengan tipe  

yang  berbeda-beda.  Soal-soal  ini  dikerjakan 

siswa  sekitar  40  menit  dengan  kata  lain  1  jam 

pelajaran. Setelah  melakukan  posttest 

menunjukkan  hasil  rata-rata  58,09. Adapun  hasil  

dari  pretest  dan  posttest  dapat dilihat pada tabel 

5.  

 

 

Tabel 5. Data nilai pretes dan postes 

VIII B 

SMP 

Kristen 

Satya 

Wacana 

Pretest Posttest 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

280 13,3

3 

1220 58,0

9 

 

Setelah  diperoleh  data  hasil  belajar  pretest  

dan posttest siswa, kemudian dianalisis signifikansi 

peningkatan dengan Paired Sample T Test dan 

hasilnya sebagai berikut :  

Uji keefektifan menggunakan Paired Sample 

T-Test diperoleh peningkatan rata-rata sebesar 

44,76 tergolong peningkatan yang tinggi. Serta 

Paired Differences menunjukan angka 0,000 (lebih 

kecil dari 0,05) membuktikan bahwa ada 

perbedaan hasil belajar yang signifikan setelah 

penggunaan media. 

Adapun  respon  siswa  setelah  menggunakan 

media  dapat  dilihat  pada  Tabel  6.   Keterangan 

tabel  untuk  pertanyaan  1  disingkat  P1  dan 

seterusnya. Untuk setiap pertanyaanya yakni 1) 

Media menarik  2)  Kesulitan soal-soal di media 

sesuai dengan kemampuan saya 3) Koreksian yang 

ada di media cukup jelas, 4)  Media ini baik ditiru 

oleh guru mata pelajaran lain dalam proses 

pembelajaran. Respon  siswa  dapat  dikategorikan  

sangat senang,  setuju  dan  cukup.  Adapun  hasil 

rekapitulasi  hasil  respon  siswa  terhadap  media 

Video Soal Berantai SPLDV dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

 

Tabel 6. Respom siswa terhadap media Video 

Soal Berantai SPLDV. 
Pertanyaan 

Respon 
P1 P2 P3 P4 

 

 

Sangat 

Setuju 

85,72

% 

90,48

% 

80,95

% 

57,14

% 

 

 

Setuju 

14,28

% 

9,52

% 

14,28

% 

33,33

% 

 

 

Cukup 

0% 0% 4,77

% 

9,53

% 

TOTAL 100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

 

E. Evaluasi 

Pada  tahap  ini  dilakukan  tiga  uji  yakni  

kevalidan,  kepraktisan  dan  keefektifan.  Hasil 

dari evaluasi dari ketiga hal tersebut dijabarkan 

sebagai berikut. 

1)  Analisis data uji validasi 

Analisis  kevalidan  media  dilakukan  dua  

tahap. Tahap  pertama  validasi  dilakukan  untuk 

mengumpulkan  kritik  dan  saran  dari  validator 

guna  untuk  memperbaiki  perangkat  Video Soal 

Berantai SPLDV. Tahap  kedua  yakni  penilaian  

akhir  dari  media Video Soal Berantai SPLDV  

setelah  mendapat  kritik  dan  saran  dari validator.  

Oleh  karena  itu  analisis  kevalidan terdiri  dari  

dua  aspek  yaitu  aspek  materi  dan aspek 

tampilan. Berikut penjelasan pada masingmasing 

aspek. 



Aspek Media dan Materi 

Lembar penilaian aspek media dan aspek 

materi terdiri dari 13 indikator yakni 5 indikator 

untuk tampilan media, 4  indikator  untuk  

penggunaan dan pemeliharaan  media, dan 4 untuk 

kebermanfaatan. Adapun aspek materi sebanyak 9 

indikator. Berdasarkan  penilaian  validator, 

kriteria penilaian yang paling sering muncul adalah 

SB (Sangat Baik). Pernyataan tersebut dapat dilihat 

kembali pada tabel 1 dan tabel 2. Hal itu sekaligus 

menyimpulkan media dan materi  Video Soal 

Berantai SPLDV  dapat digunakan  dalam 

pembelajaran SPLDV.  

Aspek Kepraktisan 

Kepraktisan  media  pembelajaran  ditentukan 

oleh hasil analisis data keprakisan menggunakan 

lembar  instrument  kepraktisan  media 

pembelajaran. Kriteria penilaian menggunakan 

skala SB (Sangat Baik) , B (Baik) , CK (Cukup) , 

K (Kurang).  Responden  dari  instrumen 

kepraktisan  adalah  satu  guru  matematika  SMP 

Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun hasil 

penilaian ada di tabel 7.  

Tabel 7. Hasil Lembar Kepraktisan 
Aspek-Aspek Kriteria penilaian 

yang diberikan 

Validator 

Aspek Pembuatan 
SB 

SB 

Aspek Persiapan 

Penggunaan 

B 

B 

SB 

Aspek Penggunaan 

SB 

SB 

B 

B 

SB 

SB 

SB 

Kesimpulan SB 

Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria 

penilaian yang paling sering muncul. 

Dari hasil lembar kepraktisan yang siisi oleh 

guru matematika SMP Kristen Satya Wacana, 

maka disimpulkan bahwa media Video Soal 

Berantai SPLDV  ini  digolongkan  dalam  kategori  

praktis untuk digunakan siswa maupun guru. 

Media ini praktis  dalam  artian  mudah  dalam  

perawatan, mudah  dalam  penggunaan,  dan  juga  

memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. 

Analisis Uji Keefektifan 

a)  Hasil Uji Lembar Pendapat siswa. 

Berdasarkan  hasil  lembar  pendapat  siswa, 

siswa memberikan repon positif terhadap media 

karena  mereka  cenderung  berminat  belajar 

sambil  bermain.  Dapat  dilihat  pada  persentase 

respon  pendapat  siswa  terhadap  media  untuk 

media menarik 85,72% sangat setuju, 14,28% 

setuju, dan 0% cukup. Adapun persentase kesulitan 

soal-soal di media sesuai dengan kemampuan saya 

90,48% sangat setuju, 9,52% setuju, dan 0% 

cukup. Adapun Koreksian yang ada di media 

cukup jelas, 80,95% sangat setuju, 14,28% setuju, 

dan 4,77% cukup. Dan adapun Media ini baik 

ditiru oleh guru mata pelajaran lain dalam proses 

pembelajaran, 57,14% sangat setuju, 33,33% 

setuju, dan 9,53% cukup. Dapat  disimpulkan  dari  

respon  siswa-siswa  cukup  antusias  dalam  

menggunakan media  Video Soal Berantai SPLDV  

dengan  respon  setuju  melibihi 50%. 

 

b) Hasil Uji Paired Sample T-Test 

Hasil  uji  kemampuan  siswa  berdasarkan 

pretest dan posttest dianalisis kemudian dihitung 

peningkatannya  menggunakan  Paired Sample T-

Test. Berdasarkan  perhitungan  Paired Sample T-

Test  kelas VIII  B  SMP  Kristen Satya Wacana 

Salatiga  mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

44,76 yang termasuk dalam kategori  peningkatan  

tinggi. Serta Paired Differences menunjukan angka 

0,000 (lebih kecil dari 0,05) membuktikan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar yang signifikan setelah 

penggunaan media.  Dapat  dismpulkan bahwa  

media  Video Soal Berantai SPLDV  efektif  

digunakan  sebagai media pembelajaran.   

 

   SIMPULAN DAN SARAN 
Produk  yang  dihasilkan  pada  media  ini 

adalah  Video Soal Berantai SPLDV  yakni    

Media  ini  disiapkan  untuk memenuhi  kebutuham  

pembelajran  materi SPLDV. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa media  Video Soal Berantai 

SPLDV  yang  dikembangkan  berdasarkan  

lima  langkah  model  ADDIE  valid,  praktis  

dan efektif  digunakan dalam pembelajaran 

SPLDV.  Hasil  validasi media menunjukkan  suatu 

kesimpulan yang ditarik berdasarkan kriteria 

penilaian yang paling sering muncul. Hasil analisis  

lembar  kepraktisan  menunjukkan  suatu 

kesimpulan yang ditarik berdasarkan kriteria 

penilaian yang paling sering muncul pula. Siswa  

yang telah merasakan kegunaan media Video Soal 

Berantai SPLDV memberikan respon positif 

terhadap media tersebut. Selain itu melalui 

perhitungan  Paired Sample T-Test  terdapat  

peningkatan rata-rata sebesar 44,76 serta Paired 

Differences menunjukan angka 0,000 (lebih kecil 



dari 0,05) membuktikan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar yang signifikan setelah penggunaan media. 

Media  pembelajaran  ini  digunakan  untuk 

membantu proses pembelajaran sekaligus 

menciptakan kemasan baru untuk soal-soal SPLDV 

bagi siswa. Guru juga kiranya bisa terinspirasi 

untuk dapat membuat sendiri media video ini untuk 

materi yang lain.   
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