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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: mendiskripsikan dan menganalisis 

dampak penggunaan media pembelajaran  berbasis  multimedia  interaktif  

terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Polanharjo yang berjumlah 240 siswa. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 120 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Randomized Control Group Pretest-Posttest 

Design. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, 

metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji beda 

mean, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan 

metode lilliefors untuk uji normalitas dan metode levene untuk uji homogenitas. 

Hasil penelitian pada hasil belajar kelas eksperimen adalah pada saat pretest rata-

rata sebesar 65,123 dan pada saat posttest rata-rata sebesar 81,605. Hasil 

penelitian pada hasil belajar kelas kontrol adalah pada saat pretest rata-rata 

sebesar 64,590 dan pada saat posttest rata-rata sebesar 70,360. Dari hasil analisis 

data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara pembelajaran berbasis multimedia dan pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar matematika. Kesimpulan penelitian ini adalah ada dampak 

pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Dengan demikian, pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : hasil belajar matematika, multimedia interaktif. 
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1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang sering dianggap 

sebagai mata pelajaran yang susah untuk dimengerti. Banyak sekali siswa 

yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Sering kali dijumpai bahkan 

ditemukan ketakutan siswa dalam mengerjakan soal matematika. 

Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

Selama ini umumnya siswa hanya bermodal menghafal rumus untuk 

menyelesaikan soal-soal matematika. Matematika merupakan suatu bidang 

ilmu yang merupakan alat pikir, komunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur–unsur logika dan intuisi, analisa dan 

konstruksi, generalitas dan individualitas serta mempunyai cita–cita antara 

lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis (Hamzah Uno, 2007: 129).  

Rendahnya hasil belajar siswa terhadap pembelajaran suatu materi 

tertentu disebabkan adanya  kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

yang  kurang  menarik  atau kurang mampu merangsang siswa  untuk   

bereaksi   dan   memberi tanggapan (Hamalik, 2009: 66). Selanjutnya, 

(Sudjana, 2011: 57) menyatakan bahwa terdapat komponen-komponen yang 

terkait dalam proses belajar diantaranya tujuan pengajaran, bahan 

pengajaran, alat dan sumber belajar, teknik dan cara penilaian, kondisi guru 

dan kegiatan mengajarnya. Pemakaian media pembelajaran yang menarik 

akan dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa dan  

mempermudah siswa dalam memahami konsep sehingga dapat membantu 

siswa memvisualisasikan dan berinteraksi dengan objek-objek materi 

seperti materi dimensi tiga  yang bersifat abstrak.  

Pembelajaran berbasis multimedia interaktif merupakan salah satu 

sumber belajar yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

Media pembelajaran ini menggabungkan teks, gambar, grafis, animasi, 

audio dan video serta cara penyampaian  interaktif yang dapat membuat 

suatu pengalaman belajar bagi siswa seperti dalam kehidupan nyata di 
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sekitarnya (Winarno, 2009: 8). Media pembelajaran berbasis  multimedia 

interaktif berisi bahan ajar dalam bentuk instruksi dan narasi dengan 

sistem  komunikasi interaktif berbasis stimulus respon,  disajikan  secara  

terstruktur  dan  sistematis  sesuai  kurikulum  yang berlaku.   

Penerapan pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 

khususnya bidang studi matematika didasari kenyataan bahwa pada bidang 

studi matematika terdapat banyak pokok bahasan yang memerlukan alat 

bantu untuk menjabarkannya, salah satunya pada pokok bahasan dimensi 

tiga. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika berbasis multimedia 

interaktif dalam pokok bahasan tersebut dianggap sangat tepat untuk 

membantu mempermudah siswa memahami pokok bahasan dimensi tiga. Di 

sisi lain suasana belajar akan lebih hidup, dan komunikasi antara guru dan 

siswa dapat terjalin dengan baik. Hal ini diduga pula dapat membantu siswa 

dalam upaya meningkatkan konsentrasi, pemahaman konsep dan 

kemampuan siswa pada bidang studi matematika khususnya pada bahasan 

dimensi tiga. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti akan mencoba 

untuk menguji tentang dampak pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa pada materi dimensi tiga.  

Penelitian ini dibatasi / fokus pada masalah hasil belajar matematika 

siswa pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar pada pokok bahasan 

kubus dan balok. Media pembelajaran multimedia interaktif dalam 

penelitian ini menggunakan Microsoft office powerpoint 2007 dan 

macromedia flash 8. Media pembelajaran multimedia interaktif pada kelas 

eksperimen dan media pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pemanfaatan 

multimedia interaktif  berdampak terhadap hasil belajar matematika pada 

materi dimensi tiga bagi siswa SMA Negeri 1 Polanharjo?”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang dampak 

penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia  interaktif  terhadap 

hasil belajar matematika. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dimaksudkan untuk 

mengetahui akibat atau dampak sesuatu kejadian atau variabel yang 

dihadirkan oleh peneliti (Arikunto, 2010: 19). Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah randomized control group pretest-posttest design. 

Berdasarkan observasi lingkungan penelitian, maka penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri 1 Polanharjo Kabupaten Klaten. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X yang berjumlah 240 siswa 

SMA Negeri 1 Polanharjo pada Tahun Ajaran 2011/2012. Teknik 

pengambilan sampel atau sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik random sampling (Sugiyono, 2007 : 64). Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 120 responden yang terdiri dari 2 kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

digunakan untuk menentukan kelas-kelas yang akan dijadikan kelompok 

subjek penelitian serta menentukan kelas-kelas eksperimen (Arikunto, 2010: 

272), metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar matematika 

siswa dan dukumentasi digunakan untuk mengetahui data nilai tes awal, tes 

akhir , daftar nama siswa, dan foto-foto saat berlangsungnya proses belajar 

mengajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kegiatan 

pembelajaran (Arikunto, 2010: 274).  

Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar matematika siswa. 

Instrumen tes dan angket diujicobakan sebelum digunakan untuk 

pengambilan data. Validitas instrumen tes dilakukan dengan rumus Product 

Moment (Arikunto,  2010: 213) dan rumus Cronbach’s Alpha (α) untuk tipe 

soal pilihan ganda (Arikunto, 2010 :239). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji beda mean atau uji-t. Sebagai persyaratan penelitian 

dilakukan uji keseimbangan dengan uji-t dan sebagai persyaratan analisis 
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data dilakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors dan 

uji homogenitas dengan menggunakan metode Levene.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk 

membandingkan akibat dari suatu perlakuan. Pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Variabel dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran berbasis multimedia interaktif (variabel 

bebas) dan hasil belajar (variabel terikat). Setelah data dari setiap variabel 

terkumpul, selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Berikut ini akan diberikan deskripsi data yang diperoleh : 

a. Deskripsi Data Kelas Kontrol  

Data skor hasil belajar kelas kontrol diperoleh dari skor tes hasil 

belajar siswa setelah dikenai perlakuan dengan model pembelajaran 

konvensional. Diskripsi data hasil belajar kelas kontrol disajikan dalam 

Tabel 1 dan Gambar 1 berikut : 

Tabel 1 

Deskripsi Data Hasil Belajar 

Test Group n M SD Var Min Maks 

Pre  Eksperimen 60 65.12 11.87 140.98 25,,0 89.3 

Test Kontrol 60 64.59 10.15 102.99 39.3 85,7 

Post  Eksperimen 60 81.61 8.49 72.08 64.3 96.4 

Test Kontrol 60 70.36 10.57 111.63 39.3 89.3 

 

 

No Rentang Eksperimen Kontrol Kategori 

 Skor f % f %  

1 < 47.2 2 3.3 3 5.0 Sangat Kurang 

2 47.2 – 60.3 13 21.7 15 25.0 Kurang 

3 60.4 – 73.5 31 51.6 28 46.7 Cukup 

4 73.6 – 86.7 13 21.7 14 23.3 Baik 

5 86.8 – 100 1 1.7 0 0.0 Sangat Baik 

 Jumlah 60 100 60 100  

Tabel 2 

Distribusi frekuensi hasil belajar (Pre test) 
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Berdasarkan pada Tabel 2 dan Gambar 1 dapat ditarik 

kesimpulan yaitu belum adanya peningkatan atau perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen.  

b. Deskripsi Data Kelas Eksperimen 

Data skor pada kelas eksperimen diperoleh dari tes hasil belajar 

siswa setelah dikenai perlakuan dengan pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif. Data skor hasil belajar kelas eksperimen disajikan 

dalam Tabel 3 dan Gambar 2 berikut: 

 

 

 

No Rentang Eksperimen Kontrol Kategori 

 Skor f % f %  

1 < 47.2 0 0.0 2 3.3 Sangat Kurang 

2 47.2 – 60.3 0 0.0 6 10.0 Kurang 

3 60.4 – 73.5 11 18.3 28 46.7 Cukup 

4 73.6 – 86.7 33 55.0 21 35.0 Baik 

5 86.8 – 100 16 26.7 3 5.0 Sangat Baik 

 Jumlah 60 100 60 100  
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Berdasarkan pada Tabel 3 dan Gambar 2 dapat ditarik 

kesimpulan yaitu terdapat peningkatan atau perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan 

demikian, pembelajaran berbasis multimedia interaktif berdampak 

terhadap hasil belajar matematika siswa.  

c. Pengujian Hipotesis  

Analisis data pada pengujian hipotesis dimaksudkan untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran multimedia. Hasil analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan uji-t, yaitu independent sample t-test. Berdasarkan hasil 

analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 4 

Hasil Uji T (T-test) 

Test Group Rerata t t0.025(118) P Keterangan 

Post Eksperimen 81.605 6.426 1.980 0.000 Signifikan 

Test Kontrol 70.360     
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Tabel 4 menunjukkan bahwa dari hasil uji beda dengan 

menggunakan uji t, diperoleh nilai thitung sebesar 6,426 dan ttabel sebesar 

1,980, karena nilai thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran multimedia interaktif. Berdasarkan nilai rata-rata 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran dengan multimedia interaktif lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini 

berarti pembelajaran multimedia berdampak terhadap hasil belajar 

siswa. Proses perhitungan menggunakan uji t atau uji beda mean adalah 

sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

Ho  : Ada perbedaan antara pembelajaran multimedia dan     

  konvensional terhadap hasil belajar matematika. 

H1  : Tidak Ada perbedaan antara pembelajaran multimedia dan  

         konvensional terhadap hasil belajar matematika. 

2) Taraf signifikansi : 5% 

3) Statistik uji 

Perhitungan uji t menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 

4) Komputasi 

Tabel 5 

Hasil uji beda mean (Uji t) 

Variabel thitung ttabel 

Hasil belajar Matematika 6,426 1,980 

Berdasarkan perhitungan SPSS versi 16.0 diperoleh thitung = 6,426. 

Nilai ttabel untuk kesalahan 5% uji dua pihak dan dk = n-k-1 maka 

diperoleh ttabel = t
𝛼

2
:(n-k-1) = t

5%

2
:(60-2-1) = 1,98. 

5) Daerah kritik 

 

 

1,98 

 
-1,98 
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6) Keputusan uji 

thitung = 6,426 > ttabel=1,98 maka Ho diterima 

7) Kesimpulan 

Karena thitung = 6,426 > ttabel = 1,98 maka Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

pembelajaran berbasis multimedia dan pembelajaran konvensional 

terhadap hasil belajar matematika. 

d. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Pengujian normalitas data awal atau pre test menunjukkan Lhitung 

kelompok eksperimen = 0.108 <  0.144 = L0,05;n  dan Lhitung kelompok 

kontrol = 0.111< 0.144 = L0,05;n , berarti sampel berasal dari distribusi 

normal. Uji homogenitas menunjukkan 3.934  > 0.765 atau Ftabel > Fhitung 

sehingga sampel mempunyai sebaran yang homogen. Uji keseimbangan 

menunjukkan thitung = 0,264 < ttabel = 1,980 , dengan demikian dapat 

disimpulkan kedua kelas tersebut dalam keadaan seimbang atau 

mempunyai kemampuan awal yang sama. Uji normalitas pada post test 

menunjukkan Lhitung kelompok eksperimen = 0.107 <  0.144 = L0,05;n  

dan Lhitung kelompok kontrol = 0.108< 0.144 = L0,05;n , berarti sampel 

berasal dari distribusi normal. Uji homogenitas menunjukkan 3.934  > 

1.821 atau Ftabel > Fhitung sehingga sampel mempunyai sebaran yang 

homogen. Uji beda mean atau uji-t menunjukkan thitung = 6,426 > 1,980 

= ttabel. Pengujian beda mean dilakukan dengan menggunakan uji-t, yaitu 

independent sample t-test. Pengujian hipotesis yang dilakukan diperoleh 

bahwa 6,426 > 1,98  atau thitung > ttabel maka H0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

berbasis multimedia dan pembelajaran konvensional terhadap hasil 

belajar matematika. Dengan demikian, ada dampak pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif terhadap hasil belajar matematika.  
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4. SIMPULAN 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada dan dari analisis 

hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5 % yang telah diuraikan pada bab 

terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara pembelajaran berbasis multimedia dan 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Dengan kata lain, ada dampak pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 

Polanharjo Kabupaten Klaten pada tahun ajaran 2011/2012. 
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