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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Instrumen 

Data hasil uji instrument kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

diperoleh dengan melakukan uij coba tes kemampuan pemehaman konsep matematis 

yang terdiri dari 10 butir soal essay dengan didasarkan 5 indikator pemahaman 

konsep matematis siswa yang telah di uji validasi atau uji kelayakan soal oleh 4 

Dosen matematika UIN Raden Intan Lampung dan 1 Guru Matematika Man Krui 

Pesisir Barat. Uji coba test pemahaman konsep matematis siswa dilakukan diakhir 

pertemuan materi relasi dan fungsi pada tanggal 23 oktober 2018 dengan siswa 

berjumlah 36 siswa kelas X IPA 1 MAN Krui Pesisir Barat. 

1. Analisis Data 

Adapun uji prasyarat yang dilakukan terhadap data meliputi uji normalitas 

dengan menggunakan metode Liliefors dan uji homogenitas variansi dengan 

menggunakan metode uji kesamaan dua varians. 

a. Uji Normalitas kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

1) Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Kelas 

Eksperimen 
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Berdasarkan perhitungan data (lampiran C.3) diperoleh rata-rata skor kelas 

eksperimen sebesar 62,444 dengan                  dan                

hal ini menunjukan bahwa                sehingga dapat disimpulkan data 

berdistribusi normal. 

2) Uji Normalitas Pemahaman Konsep Matematis Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan data (lampiran C.4) diperoleh rata-rata sekor kelas 

kontrol sebesar 50,19355 dengan                  dan        

       hal ini menunjukan bahwa                sehingga dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal. 

Berikut hasil rekapitulasi perhitungan uji normalitas Pemahaman Konsep 

matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelas Jumlah Sempel              ))        Keterangan 

Eksperimen 36                 Normal 

Kontrol 31                 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan hasil uji coba normalitas kemampuan pemahaman 

konsep matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan taraf sigifikansi 

    , diperolah bahwa nilai dari         dari setiap kelompok kurang dari        

sehingga hipotesis nol dari setiap kelompok diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

data yang diperoleh dari setiap kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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b. Uji Kesamaan Dua Varians kemampuan Pemahaman Konsep Matematis  

Untuk mengetahui apakah kedua skor memiliki karakter yang sama atau 

berbeda maka diperlukan uji F. pengujian variansi ini yaitu membandingkan 

varians terbesar dan varians terkecil. Jika                     ) didapat dari 

distribusi dengan peluang 
 

 
  sedangkan derajat kebebasan        ) dan 

       ) masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut. Hasil 

pengujian varians dengan taraf signifikan      dapat dilihat pada tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis 

 

Kelas Jumlah Sempel Varians                Keterangan 

Eksperimen 36 263,454 
1,204 1,81 Homogen 

Kontrol 31 218,6946 

Berdasarkan hasil perhitungan skor kemampuan pemahaman konsep 

matematis diperoleh               dan            . Menunjukan bahwa 

               dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa    diterima atau 

sempel berasal dari populasi yang memiliki varians sama. 

2. Uji Perbedaan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Untuk menguji perbedaan Kemampuan Pemahaman konsep matematis peserta 

didik digunakan rumus uji-t, karena data yang diperoleh berdistribusi normal dan 

memiliki nilai varians sama, maka rumus yang digunakan sebagai berikut dengan 

besaran             harga         dihitung               maka 
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harga              dengan taraf signifikansi   . Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Uji Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelas 
Jumlah 

Sempel 

Rata-

Rata  ) 
             ))         Keterangan 

Eksperimen 36 62,444 
      12,868 Terima    Kontrol 31 50,193 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh               , sehingga         

      , dengan kata lain tolak   . Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan 

tersebut adalah kemampuan pemahaman konsep dengan model Flipped Classroom 

memberikan yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 

Bedasarkan hasil dari wawancara guru matematika kelas X yang bernama 

bapak Purwanto mengatakan bahwa guru masih kesulitan menemukan model 

pembelajaran yang sesuai terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa, guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa-siswi 

merasa jenuh dan bosan, dan juga kebanyakan peserta didik tidak memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru sehingga peserta didik kurang memahami 

penjelasan yang diberikan oleh guru. Tidak perhatiannya peserta didik tentang 

penjelasan yang diberikan oleh guru karena dengan alasan cara pengajaran guru 

yang setiap waktu tidak pernah berubah atau dengan kata lain guru masih 

menerapkan model pembelajaran langsung/ceramah. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa 

permasalahan berkaitan dengan penerapan model pembelajaran matematika dan 

rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Selanjutnya  dari 

permasalahan tersebut akan diberikan suatu solusi yaitu dengan memberikan suatu 

treatment tentang model pembelajaran matematika yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Dari treatment tersebut, 

selanjutnya akan dicari pengaruh dari model pembelajaran terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 27 September 2017 dengan memberikan soal 

yang telah divalidasikan oleh 3 dosen ahli dan seorang guru matematika 

diantaranya: 

Tabel 4.4 

Nama-nama Validator Instrumen Soal 

 

No Nama Pekerjaan Ahli 

1 Suherman, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

2 Abi Fadilla, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

3 Rany Widyastuti, M.Pd Dosen UIN Raden Intan Lampung Matematika 

4 Purwanto, S.Pd Guru Matematika MAN Krui 

Pesissir Barat 

Pendidikan 

Matematika 

 

Setelah soal dikatakan valid dan layak untuk diujikan maka penelitian dilakukan 

pada kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 2 sebagai kelas 

kontol.  
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B. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variable yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variable bebas (model pembelajaran flipped classroom) dan varibel terikat 

(pemahaman konsep matematis siswa). dalam penelitian ini peneliti mengambil dua 

kelas sebagai sampel, yaitu kelas X IPA 1 sebagai kelas eksperimen dengan 

menggunakan model flipped classroom dan kelas X IPA 2 sebagai kelas control 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Jumlah seluruh peserta 

didik yang dilakukan penelitian adalah sebanyak 67 peserta dengan kelas X IPA 1 

yang berjumlah 36 siswa dan kelas X IPA 2 dengan jumlah siswa 31 siswa. 

Penelitian dilakukan dengan 5 kali pertemuan pada kelas eksperimen yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama   

Pertemuan pertama pada tanggal 30 September 2017 dilaksanakan di kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran Flipped Classroom. Pada penelitian ini 

peneliti saling berkenalan kepada peserta didik untuk saling mengenal agar proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. Lalu peneliti menyampaikan model yang akan 

digunakan oleh kepada peserta didik dan membagikan video pembelajaran materi 

relasi dan fungsi yang akan dipelejari untuk pertemuan berikutnya.  

2. Pertemuan Ke dua 

Pertemuan kedua pada tanggal 02 Oktober 2017. Pada penelitian ini peserta didik 

belum memahami model pembelajaran yang disampaikan dikarenakan peserta didik 

masih asing dengan model yang diterapkan oleh peneliti sehingga kondisi di kelas 
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sedikit kurang kondusip, sehingga penelitipun menjelaskan lagi bagaimana 

memanfaatkan model pembelajaran yang telah diberikan, sehingga peserta didik 

pun mulai memahami apa yang telah dijelaskan oleh peneliti, setelah peserta didik 

paham penelitipun membagikan tugas kepada peserta didik dalam bentuk kelompok 

dengan materi yang telah peserta didik pelajari dari video pembelajaran yang telah 

diberikan minggu lalu, setelah selesai mengerjakan tugas penelitipun mengingatkan 

kembali akan model pembelajaran yang digunakan dan penelitipun membagikan 

video pembelajaran tentang materi fungsi invers 

3. Pertemuan ke tiga 

Pertemuan ketiga pada tanggal 09 Oktober 2017, peserta didik mulai memahami 

dan mulai tertarik dengan model pembelajaran yang peneliti gunakan sehingga 

peserta didik mulai aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh 

peneliti. Pertemuan ketiga ini model Flipped Classroom mulai dikenal oleh peserta 

didik dan guru sehingga peserta didik dan guru mulai memiliki pengetahuan bahwa 

pembelajaran matematika dapat dipelajari melalui media video pembelajaran. 

Namun masih ada peserta didik yang belum memahi tetapi malas untuk bertanya 

dengan alasan malu dan yang lainnya. Maka temannya yang telah memahami dan 

mempunyai pengetahuan dan informasi lebih hendaknya memberitahu agar 

pembelajaran dapat tercapaikan dengan maksimal. Selanjutnya penelitipun 

membagikan tugas kepada peseta didik, selanjutnya peneliti pun memberikan video 

materi selanjutnya 
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4. Pertemuan ke empat 

Pertemuan keempat pada tanggal 16 Oktober 2017 peserta didik sudah memahami 

model yang digunakan peneliti sehingga pembelajaran berjalan dengan aktif dan 

kondusif. Materi yang disampaikan pada pertemuan ini yaitu Fungsi Kuadrat. 

Peserta didik dituntut agar dapat berperan aktif serta berfikir lebih dan mempunyai 

tanggung jawab akan dirinya sendiri, sehingga peserta didik mampu memahami 

materi dan dapat menjawab pertanyan yang dilontarkan guru secara tiba-tiba kepada 

dirinya. Pembelajaran Flipped Classroom yang disampaikan pada pertemuan 

keempat sudah dapat dipahami dan disukai oleh pendidik dan peserta didik serta 

pernyataan dari guru matematika yang mengamati saat penelitian yaitu bapak 

Purwanto, S.Pd menyatakan bahwa model yang digunakan dapat membuat siswa 

lebih aktif dan lebih banyak memberikan kesempatan belajar kepada siswa dirumah 

5. Pertemuan ke lima 

Pertemuan kelima pada tanggal 23 Oktober 2017 peserta didik dikelas X IPA 1 

melaksanakan tes dengan materi Relasi dan Fungsi. Setelah melakukan 

pembelajaran dengan model Flipped Classroom. Pada saat ujian peserta secara 

antusias dan percaya diri bahwa dirinya dapat mengerjakan soal dengan benar 

sehingga tidak ada peserta didik yang mencontek dikarenakan mereka merasa telah 

memahami materi yang disampaikan oleh peneliti. 

Berdasarkan penelitian di atas kemampuan pemahaman konsep dengan model 

Flipped Classroom memberikan yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional 

dalam pembelajaran. Dengan kata lain, antara peserta didik dengan perlakuan model 
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pembelajaran Flipped CLassroom dan model Konvensional terdapat perbedaan 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

 Flipped Classroom  adalah model dimana dalam proses belajar mengajar tidak 

seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi 

pelajaran dirumah sebelum kelas dimulai dan kegiatan belajar mengajar di kelas 

berupa mengerjakan tugas, berdiskuasi tentang materi atau masalah yang belum 

dipahami siswa. Dengan mengerjakan tugas di sekolah diharapkan ketika siswa 

mengalami kesulitan dapat langsung dikonsultasikan dengan temannya atau dengan 

guru sehingga permasalahannya dapat langsung dipecahkan 

Pada dasarnya, konsep model pembelajaran Flipped Classroom adalah ketika 

pembelajaran yang seperti biasa dilakukan di kelas dilakukan oleh siswa di rumah, 

dan pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan dirumah diselesaikan disekolah. Flipped 

Classroom merupakan suatu cara yang dapat diberikan oleh pendidik dengan 

meminimalkan jumlah instruksi langsung dalam praktek mengajar mereka sambil 

memaksimalkan interaksi satu sama lain. 

Flipped classroom memiliki beberapa kelebihan antara lain Siswa memiliki 

waktu untuk mempelajari materi pelajaran dirumah sebelum guru menyampaikannya 

di dalam kelas sehingga siswa lebih mandiri, Siswa dapat mempelajari materi 

pelajaran dalam kondisi dan suasana yang nyaman dengan kemampuannya menerima 

materi, Siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru ketika mengalami kesulitan 

dalam memahami tugas atau latihan, Siswa dapat belajar dari berbagai jenis konten 

pembelajaran baik melalui video / buku / website, Siswa dapat mengulang-ulang 
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video tersebut hingga ia benar-benar paham materi, tidak seperti pada pembalajaran 

biasa, apabila murid kurang mengerti maka guru harus menjelaskan lagi hingga siswa 

dapat mengerti sehingga kurang efisien, Siswa dapat mengakses video tersebut dari 

manapun asalkan memiliki koneksi internet yang cukup. 

Namun Flipped Classroom juga memiliki kekurangan seperti Untuk menonton 

video, setidaknya diperlukan satu unit komputer atau laptop. Hal ini akan 

menyulitkan siswa yang tidak memiliki komputer/laptop, mereka harus ke warnet 

untuk mengakses video tersebu, siswa mungkin perlu banyak penopang untuk 

memastikan mereka memahami materi yang disampaikan dalam video dan siswa 

tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan mereka jika 

menonton video saja, dalam implementasinya di indonesia, Flipped Classroom hanya 

bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah memiliki sarana dan prasaranan yang 

sudah memadai mengingat pada strategi ini menuntut siswa untuk menonton video 

tutorial di rumah. 

Video sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau 

psikomotor. Akan tetapi, video mungkin saja kehilangan detail dari scene ke scene. 

Umumnya, siswa menganggap bahwa belajar melalui video lebih mudah 

dibandingkan melalui teks sehingga mereka kurang terdorong untuk lebih aktif di 

dalam berinteraksi dengan materi. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses, 

fenomena atau kejadian  sehingga dapat memperkaya pemaparan. 

 Penggunaan multimedia dalam pendidikan memiliki beberapa kelebihan yaitu 

Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif, guru akan selalu dituntut kreatif 
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inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, mampu menggabungkan antara teks, 

gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang salin 

mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran, mampu menimbulkan rasa senang 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa 

selama proses pembelajaran hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal, 

dan juga mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan 

hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional, media penyimpanan 

yang relatif gampang dan fleksibel 

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemahaman konsep matematis siswa dengan menggunakan model flipped classroom 

pada materi relasi dan fungsi lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran 

flipped classroom daripada pemahaman konsep matematis siswa pada materi relasi 

dan fungsi dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Nilai atau hasil 

yang diperoleh siswa sebelum menggunakan model pembelajaran flipped classroom 

memiliki perbedaan terhadap pemahaman konsep matematis siswa setelah diberikan 

model pembelajaran flipped classroom. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman konsep 

matematis siswa lebih baik dengan menggunakan model pembelajaran flipped 

classroom dikarenakan model ini banyak memberikan kesempatan peserta didik 

untuk belajar dimanapun dan kapanpun dan video tersebut dapat diulang-ulang 

hingga siswa benar-benar paham materi, tidak seperti dalam pembelajaran biasa, 

apabila murid kurang mengerti maka guru harus menjelaskan lagi hingga siswa dapat 
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mengerti sehingga kurang efisien, siswa juga dapat mempelajari materi pelajaran 

dalam kondisi dan suasana yang nyaman dengan kemampuannya menerima materi 

sehingga siswa tersebut akan mudah menerima materi pelajaran yag telah disediakan, 

dan juga siswa mendapatkan perhatian penuh dari guru ketika mengalami kesulitan 

dalam memahami tugas atau latihan, siswa juga dapat menyimpan video tersebut dan 

dapat terus melihat dan mempelajari materinya. Peneliti melakukan pembelajaran 

dengan model pembelajaran flipped classroom yang juga bertujuan memudahkan 

siswa dalam mengaitkan kedua ilmu pengetahuan tersebut yaitu dapat belajar dengan 

video pembelajaran dimanapun dan kapanpun dan juga dapat membuat vide 

pembelajaran mereka sendiri dan dapat disebarkan di internet atau dapat disebarkan 

kepada teman-teman disekolah. 

Penggunaan model pembelajaran Flipped Classroom terlihat bahwa adanya 

hasil evaluasi yang menjadikan siswa memperoleh hasil akhir yang lebih baik 

sehingga model ini bermanfaat untuk dapat diteruskan atau digunakan bagi guru 

sebagai pengajar dan bagi siswa yang masih menggali ilmu-ilmu pengetahuan, karena 

menggunakan model pembelajaran flipped classroom dapat menjadikan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian yang mendukung pembelajaran dengan model Flipped Classroom 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa MA yaitu: 

1. Dalam jurnal Matematika Herry Novis Damyanti, Sutama dan Suyatmini yang 

berjudul “Model pembelajaran matematika berbasis Flipped Classroom  di 
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Sekolah Menengah Kejuruan”. Menyatakan bahwa “ hasil rerata sikap kreatif dan 

menunjukan peningkatan 1,84 kelas XI PM 1 dan 1,57 kelas XI TSM 1. Aspek 

ketrampilan sebesar 1,09 kelas XI PMI, dan 1,53 XI TSM 1. Efektivitas model 

mengunakan statistik uji analisis kovariansi (ankova) menunjukkan tingkat 

signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga model pembelajaran 

berbasis Flipped Classroom  yang diterapkan pada kelas XI SMKN 1 Gedang 

Sari. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herry Novis Damayanti dan sutama dalam jurnal 

yang berjudul “Efektivitas Flipped Classroom terhadap sikap dan ketrampilan 

belajar matematika di SMK”. Menyatakan bahwa,” hasil penelitian ini adalah 

efektivitas model pembelajaran matematika berbasis Flipped classroom kelas XI 

SMKN 1 yang menunjukkan rerata sikap kreatif terjadi peningkatan 1,84 kelas 

XI PM 1 dan 1,30 kelas XI TSM 1. Sikap tanggung jawab sebesar 1,84 kelas XI 

PM 1 dan 1,57 kelas XI TSM 1. Aspek keterampilan sebesar 1,09 kelas XI PMI, 

dan 1,53 XI TSM 1. Aspek ketrampilan sebesar 1,09 kelas XI PM 1, dan 1,53 XI 

TSM 1. Efektivitas model menggunakan statistik uji analisis non parametrik 

mann-whitney menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,003; 

0,008; 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga model pembelajaran berbasis Flipped 

Classroom yang diterapkan pada kelas XI SMKN 1 Gedangsari efektif untuk 

meningkatkan sikap kreatif, tanggung jawab, dan ketrampilan belajar. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Prayitno, Lusi Rachmiazasi Masduki dari 

jurnal ilmiah pendidikan matematika Volume 1 Nomor 2, yang berjudul 

“pengembangan Media Blended Learning dengan model Flipped Classroom 

pada mata kuliah pendidikan matematika II”. menyatakan bahwa “ hasil 

penelitian menunjukakn bahwa produk desain Blended Learning telah divalidasi 

oleh 2 orang validator ahli materi dan media dengan rata-rata validasinya 90,5 

dan 92,5 artinya produk Blended Learning layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran mata kulaih pendidikan matematika II di universitas terbuka, 

kemudian Blended Learning telah diterapkan dalam proses tutorial dengan 

mahasiswa wajib untuk membuka materi, video pembelajaran, kuis dan respon 

timbal balik mahasiswa dengan mahasiswa wajib membukanya di rumah masing-

masing sebelum proses tutorial Online.   

  Berdasarkan penelitian yang relevan pembelajaran matematika lebih baik dengan 

menggunakan model flipped classroom, penelitipun tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan model flipped classroom dengan menggunakan 

video pembelajaran yang telah dipersiapkan dari internet atau dari orang lain terhadap 

pemehaman konse matematis siswa.  

Disimpulkan bahwa pemahaman konsep dengan menggunakan model flipped 

classroom dengan dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom lebih 

baik dari pada pemahaman konsep dengan menggunakan model konvensional. 

 


