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Abstrak 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 

media visual model bangun ruang dan siswa yang menggunakan media visual program Geogebra. Jenis 

penelitian ini adalah eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP se- 

Kecamatan Getasan dengan sampel siswa kelas VIII SMP Kristen Getasan, kelas VIIIA sebagai kelas 

eksperimen 1 dan kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen 2. Teknik pengumpulan data berupa metode tes dengan 

satu instrumen tes Hasil Belajar. Kedua kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang sama. Pengujian 

analisis menggunakan uji t-test (Independent sample T-Test) dengan taraf kesalahan (α = 0,05). Hasil analisis 

diperoleh taraf signifikan 0,000 (0,000 < 0,05) dengan rata-rata kelas eksperimen 1 adalah 59,32 dan kelas 

eksperimen 2 adalah 79,25, maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan yang signifikan rata-rata yang 

diperoleh eksperimen 1 lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen 2. Hasil penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model bangun ruang dengan siswa 

yang menggunakan program Geogebra dimana siswa yang menggunakan program Geogebra lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model bangun ruang.  

 

Kata Kunci: Geometri, Media Visual, Model Bangun Ruang, Program Geogebra, Hasil   Belajar 

Matematika. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Pendidikan Nasional dalam Bab IV terkait Standar Proses, Pasal 19 ayat 1 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 
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berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik (Permendiknas, 2005). Berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya 

terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu adanya 

tuntutan penyelenggaraan pembelajaran secara menyenangkan dan proses pembelajaran 

yang bisa memotivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran yang menyenangkan dan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi siswa diharapkan dapat mendorong 

siswa lebih mudah dalam memahami mata pelajaran. Namun pada kenyataannya belum 

semua proses pembelajaran termasuk pembelajaran matematika belum menyenangkan 

dan belum memotivasi siswa untuk belajar, misalnya di SMP Kristen Getasan sehingga 

siswa merasa kesulitan dalam memahami mata pelajaran matematika.  

Darhim (1992) mengungkapkan bahwa kesulitan siswa disebabkan karena konsep 

matematika yang bersifat abstrak, sedangkan siswa pada umumnya berfikir dari hal-hal 

yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Salah satu konsep matematika yang sulit 

dipahami siswa karena keabstrakannya adalah geometri. Geometri merupakan salah 

satu cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi beserta 

sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain 

(Alders, 1961).  

Berdasarkan wawancara dengan guru di SMP Kristen Getasan, diperoleh 

informasi bahwa salah satu kesulitan yang dialami siswa SMP Kristen Getasan dalam 

geometri adalah pada materi luas permukaan limas. Kesulitan siswa terletak dalam hal 

membedakan tinggi limas, tinggi sisi tegak limas, dan rusuk tegak limas. Dalam 

menghitung luas permukaan limas, mereka mengalami kebingungan untuk menghitung 

luas sisi tegak karena mereka tidak dapat membedakan tinggi limas, tinggi sisi tegak 

dan rusuk tegak limas. Selain itu  kesulitan siswa disebabkan karena siswa sulit 

membayangkan bentuk dan unsur-unsur limas. Penggunaan media itu penting dalam 

pembelajaran matematika karena dapat menvisualisasikan yang abstrak menjadi 

konkret (Estiningsih dalam Darhim, 1992). Namun demikian, proses pembelajaran 

matematika di SMP Kristen Getasan belum menggunakan media pembelajaran. 

Bovee mendefinisikan media pembelajaran sebagai 1) bentuk saluran yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi, atau bahan pelajaran kepada penerima 

pesan atau siswa 2) berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar 3) bentuk alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar 4) bentuk-bentuk komunikasi yang dapat merangsang 
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siswa untuk belajar, baik cetak maupun audio, visual, dan atau audio-visual. Fungsi 

media pembelajaran dalam proses belajar antara lain untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, memberikan dan meningkatkan variasi belajar siswa, memberikan 

struktur materi pelajaran dan memudahkan siswa untuk belajar, merangsang siswa 

untuk berfokus dan beranalisis, menciptakan kondisi dan situasi belajar yang 

menyenangkan, dan siswa dapat memahami materi pelajaran secara sistematis (Sanaky, 

2009). Terdapat berbagai macam media pembelajaran diantaranya media cetak, media 

audio visual, dan media visual. Media visual disebut juga alat peraga yang digunakan 

dalam proses belajar untuk memperlihatkan rupa atau bentuk yang dapat dinikmati 

lewat panca indera mata (Daryanto dalam Arsyad, 2002).  

Program GeoGebra merupakan salah satu media visual berupa perangkat lunak 

yang dapat menampilkan gambar sehingga terlihat seperti benda konkret (Suwarno 

dalam Suryakanta, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Permadi dan Rudhito (2012) 

menyimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan program GeoGebra efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Teorema Pythagoras.  

Contoh lain media visual adalah model bangun ruang. Model bangun ruang 

merupakan model yang berbentuk tiga dimensi sebagai benda nyata yang 

dimodifikasikan, digunakan untuk membantu siswa dalam memahami pengertian dan 

unsur-unsur bangun ruang (Hamzah B Uno, 2010:118). Penelitian yang dilakukan 

Ardiani (2011) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan alat peraga bangun 

ruang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat bangun 

ruang (balok dan kubus). Sejalan dengan hal itu, Yensy (2011) menyatakan bahwa alat 

peraga bangun ruang dapat meningkatkan hasil belajar pada pokok  bahasan kubus dan 

balok.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMP Kristen Getasan serta adanya 

kajian teori dan penelitian tentang penggunaan media khususnya pada pembelajaran 

geometri, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan media visual program 

GeoGebra dan model bangun ruang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai adanya perbedaan hasil belajar proses pembelajaran 

matematika pada materi luas permukaan limas. 

II. METODE 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu artinya peneliti tidak bisa mengontrol 

semua variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa (Budiyono, 

2003).  
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Penelitian ini dilakukan di SMP Kristen Getasan dengan alamat Jalan Raya  

Salatiga-Kopeng Km.09 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah. Sampel penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Kristen 

Getasan pada tahun ajaran 2013/2014.  

Populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Semester Genap pada Tahun Ajaran 

2013/2014. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:118).  

Pengambilan sampel yang dilakukan adalah Cluster Random Sampling yaitu 

teknik pengambilan yang dilaksanakan berdasarkan gugus atau kelompok (Sanjaya, 

2013:242). Proses pengambilan sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut. Populasi 

yang diambil adalah siswa kelas VIII dari empat SMP  yang berada di Kecamatan 

Getasan yang dibagi menjadi 4 cluster, yaitu SMP N 1, SMP N 2, SMP N 3, dan SMP 

Kristen. Keempat SMP tersebut bersifat homogen (mempunyai prestasi yang relatif 

sama). Tidak memungkinkan dalam penelitian ini untuk meneliti seluruh populasi, oleh 

karena itu, diambil satu cluster secara acak untuk dijadikan sampel yaitu siswa kelas 

VIII SMP Kristen Getasan yang berjumlah 39 siswa. Dimana semua anggota dalam 

cluster tersebut dijadikan sampel yang dibagi menjadi 2 yaitu sebagai kelas eksperimen 

1 terdapat 19 siswa dan kelas eksperimen 2 terdapat 20 siswa. Kelas eksperimen 1 

menggunakan media visual model bangun ruang dalam proses pembelajaran sedangkan 

kelas eksperimen 2 menggunakan media visual program Geogebra dalam proses 

pembelajaran.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling terkait yaitu variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas merupakan variabel 

penyebab atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Budiyono, 2003:29). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang dibagi menjadi 2 

yaitu model bangun ruang dan program Geogebra dengan skala pengukuran nominal. 

Definisi operasional dari media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran dan berfungsi untuk menyampaikan materi pelajaran yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar, baik berupa cetak maupun audio, visual, dan audio-

visual. Sedangkan variabel terikat sering disebut variabel tak bebas/ variabel 

tergantung/ variabel terpengaruh atau variabel dependen yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar matematika. Definisi operasional dari hasil belajar matematika adalah 
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kemampuan yang dimiliki siswa yang meliputi pengetahuan dalam kegiatan 

penelusuran pola dan hubungan sebagai kreatifitas yang memerlukan imajinasi, intusi, 

dan penemuan sehingga dapat memahami konsep matematis yang dapat ditunjukkan 

dalam bentuk angka-angka seperti dalam nilai tes.  

Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design yaitu sampel dimasukkan ke dalam 

kelompok eksperimen dan kelompok pembanding secara acak dan diberi tes awal-akhir 

mengenai variabel terikat (Budiyono, 2003:90). Kedua kelompok diberi perlakuan yang 

berbeda, setelah itu diberi posttest yang sama kemudian hasilnya dibandingkan.  

Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi dan metode tes. 

Ada satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tes Hasil Belajar. Tes 

hasil belajar berupa pilihan ganda yang terdiri dari 16 soal dengan 4 alternatif jawaban. 

Untuk menjamin bahwa soal tes yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi 

kelayakan, sebelum digunakan, tes akan diuji terlebih dahulu. Uji tersebut antara lain:  

1. Uji validitas  

Untuk mengetahui instrumen yang digunakan tersebut valid, maka sebelum tes 

hasil belajar digunakan sebagai instrumen dalam pengambilan data, terlebih dahulu 

dilakukan validasi isi melalui experts judgment yaitu penilaian yang dilakukan oleh 

para ahli. Dalam penelitian ini, validasi isi instrumen tes hasil belajar matematika 

dilakukan oleh dua ahli yaitu Erlina Prihatnani, S.Si., M.Pd selaku dosen 

matematika dan Eni Susilowati, S.Pd selaku guru matematika di sekolah tempat 

penelitian. Hasil validasi menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang berupa tes 

uji coba hasil belajar matematika yang berbentuk pilihan ganda sebanyak 16 soal 

telah dipenuhi karena adanya kesesuaian kisi-kisi instrumen yang disusun dengan 

butir soal yang dipakai. Setelah dilakukan validasi isi oleh ahli soal diuji 

validitasnya dengan   mengkorelasikan skor item dengan skor total. Menggunakan 

rumus korelasi product moment, dan menghitungnya menggunakan perangkat 

lunak SPSS versi 16.0. Instrumen soal tes hasil belajar yang berjumlah 16 soal 

setelah dilakukan uji instrumen di SMP Kristen Getasan terdapat 12 item soal yang 

valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

2. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Butir soal yang baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang 

memadai artinya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Berdasarkan 

perhitungan tingkat kesukaran dari 16 butir soal uji coba tes hasil belajar 
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matematika siswa diperoleh bahwa keenambelas butir soal mempunyai indeks 

kesukaran yang memenuhi ketentuan indeks kesukaran, yaitu 0,2 ≤ 𝑝 ≤ 0,8. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah Chronbach’s Alpha yaitu dengan 

menggunakan SPSS for windows version 16.0. Adapun langkah-langkahnya adalah 

Analyze kemudian pilih scale pilih reliability analysis pada kolom item disi dengan 

item-item yang akan diuji reliabilitasnya yaitu dengan cara menggeser dari kolom 

kiri dipindah ke kanan pada kolom item kemudian pada model pilih Alpha 

kemudian ok. Kriteria uji: soal akan dikatakan reliabel jika 𝑟11 > 0,7 (Budiyono, 

2003). Koefisien reliabilitas dari 12 soal yang dipakai sebesar 0,732. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen tes hasil belajar matematika siswa reliabel. 

Teknik analisis data yang digunakan antara lain: 1) uji normalitas yang bertujuan 

untuk menguji apakah sampel-sampel yang diambil berasal dari populasi berdistribusi 

normal atau tidak dengan taraf signifikan 5%. 2) Uji Homogenitas digunakan untuk 

menguji apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Hal ini akan 

berpengaruh pada independent T-Test yang akan digunakan dengan taraf signifikan 5%. 

3) Uji Beda Rerata, Dalam uji ini akan menggunakan Independent Sample T-Test, ada 

dua kemungkinan yang terjadi yaitu sampel yang diambil homogen dan tidak homogen. 

apabila homogen maka pilih Equal variances assumed dan jika tidak homogen maka 

pilih Equal variances not assumed pada output Independent Sample T-Test 

(Sukestiyarno, 2010). Dengan taraf signifikan 5%. Terima 𝐻0 jika nilai sig α  0,05, 

sebaliknya tolak 𝐻0 nilai sig α < 0,05. Jika menerima  𝐻0 berarti rataan kedua 

kelompok adalah sama, dengan perlakuan yang berbeda pada kedua kelompok 

eksperimen menghasilkan hal yang sama. Sebaliknya jika menolak 𝐻0 (menerima 𝐻1) 

berarti rataan kedua sampel berbeda.  

III. PEMBAHASAN 

Independent t-test  dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh taraf signifikan 0,000 

(0,000 < 0,05) maka Ho ditolak dan menerima H1 yang berarti ada perbedaan yang 

signifikan hasil belajar matematika siswa kelas VIII yang diajar menggunakan model 

bangun ruang dengan siswa yang diajar menggunakan program Geogebra. Rata-rata 

kelas eksperimen 2 lebih baik yaitu 79,25 dibandingkan kelas eksperimen 1 yaitu 59,32. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelompok eksperimen 1 yaitu  lebih 

baik dari kelompok eksperimen 1. Hal ini sesuai dengan hipotesis.  
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Secara umum adanya perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 disebabkan karena pada kelas eksperimen 2 menggunakan program 

Geogebra. Geogebra dapat membantu siswa dalam memahami konsep geometri 

khususnya pada materi luas permukaan limas. Hal itu dikarenakan media ini bisa 

memotivasi siswa dalam belajar karena bentuknya yang menarik dan siswa dapat 

mengetahui jawaban soal yang diberikan sehingga tertantang untuk mengerjakan soal 

sampai jawabannya benar. Selain itu GeoGebra juga membantu siswa dalam proses 

mengubah bangun dari bentuk tiga dimensi ke bentuk dua dimensi, sehingga hal itu 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Getasan yang menggunakan media visual 

model bangun ruang dengan siswa yang menggunakan media visual program Geogebra 

pada pokok bahasan menghitung luas permukaan limas semester 2 tahun ajaran 

2013/2014. Uji t-test dengan menghasilkan signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Getasan 

yang pembelajarannya menggunakan model bangun ruang dengan siswa yang 

menggunakan program Geogebra. Nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 

eksperimen 1 adalah 59,32, sedangkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 2 adalah 

79,25, sehingga hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 2 yang menggunakan 

media visual program Geogebra lebih baik dibandingkan dengan kelas eksperimen 1 

yang menggunakan media visual model bangun ruang.  
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