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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

matematika melalui software program Microsoft PowerPoint 2016 pada materi 

Bangun Ruang Sisi Datar kelas VIII MTs Al Hikmah Bandar Lampung, dan juga 

bertujuan untuk menguji kelayakan media yang dikembangkan melalui Ahli media, 

Ahli materi dan respon Siswa terhadap video pembelajaran yang dikembangkan. 

Metode penelitian dan pengembangan menggunakan metode ADDIE. 

Prosedur pengembangan media pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: 

(1) Tahap analyze (analisis) berupa analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta 

didik dan analisis teknologi. (2) Tahap design (perancangan) berupa perancangan 

kerangka dalam media dan penyusunan instrumen. (3) Tahap development 

(pengembangan) berupa proses pembuatan media hingga validasi media. (4) Tahap 

implementation (implementasi) berupa ujicoba produk kepada peserta didik. (5) 

Tahap evaluation (evaluasi). 

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain : (1) Hasil utama dari penelitian 

dan pengembangan ini adalah video berbasis Microsoft PowerPoint 2016 dalam 

pembelajaran matematika. (2) Tahap desain, pembuatan media menggunakan aplikasi 

Microsoft PowerPoint 2016 dan aplikasi Blender 3D. (3) validasi desain, Hasil 

penilaian para Ahli media pembelajaran berdasarkan hasil angket Ahli materi, Ahli 

Media dan Ahli Bahasa video pembelajaran yang dikembangkan dengan 2 kali tahap 

validasi. Validasi akhir dari Ahli materi mencapai skor rata-rata 3,65, Ahli media 

3,77 dan ahli Bahasa 3,61 maka dapat disimpulkan media yang dikembangakan valid 

dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. (4) Uji coba lapangan, berdasarkan 

hasil analisis angket respon Siswa pada uji skala kecil memperoleh skor 3,50 dan 

pada uji coba lapangan memperoleh skor 3,40 maka dapat disimpulkan kemenarikan 

media pada kategori sangat menarik. Kesimpulan yang didapat bahwa media tersebut 

layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kata kunci : Microsoft, PowerPoint,  ADDIE, Blender 3D 
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MOTTO 

 

 “Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan 

mendapatkannya, Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu 

tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama” 

(Nora Roberts) 
 

ََّّإِن َّ ََّخۡلِق تَِّٱفِي َىَٰ َمَٰ فَِّٱوَََّّۡۡلَۡرضَِّٱوَََّّلس  ُْولِيََّّلن هَارَِّٱوَََّّل ۡيلَِّٱَّۡختِلََٰ َّۡلأ ٖت َۡلٓيََٰ

بَِّٱ ٠٩١َََّّّۡۡلَۡلبََٰ

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal”.  

(QS. Ali-Imran ayat 190)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al-Hikmah (Bandung: Diponegoro 

2009),h.75., 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat penting, hal ini sesuai 

dengan firman allah yang tertera dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujaadallah ayat 

11 yang berbunyi:  

َٰٓأََُّهَب ٍَ ٱ ََ  ْا إَِذا قَُِم نَُكۡى تَفَضَُّحىْا فٍِ  نَِّرَ هِشِ ٱَءاَيُُىَٰٓ َج  ًَ ُ ٱََۡفَضِح  ۡفَضُحىاْ ٱفَ  ۡن نَُكۡىۖۡ َوإَِذا  ّللَّ

ُ ٱََۡسفَِغ  َُشُزواْ ٱفَ  َُشُزواْ ٱقَُِم  ٍَ ٱ ّللَّ ٍَ ٱَءاَيُُىْا ِيُُكۡى وَ  نَِّرَ ت ٖۚ  ۡنِؼۡهىَ ٱأُوتُىْا  نَِّرَ َدَزَج 

ُ ٱوَ  ٌَ َخبُِٞس  ّللَّ هُى ًَ ب تَۡؼ ًَ   ١١بِ
 

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S Al Mujaadilah : 

11)
1
. 

 

Ayat di atas sangat jelas bahwa setiap umat Islam diwajibkan dalam 

menuntut sebuah ilmu. Untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan 

tertentu harus melalui proses pendidikan.  

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Q.S. Al-Kahfi, (Semarang: CV. Asy-

Syifa, 2000), h. 792. 



2 

 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus 

membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya
2
. Disisi lain, Pendidikan 

adalah salah satu usaha untuk menjadikan generasi penerus bangsa menjadi 

generasi yang memiliki ilmu tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  memiliki kemampuan yang dapat membekali 

hidupnya di masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat dipandang 

terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat bertingkah sesuai norma-

norma yang berlaku, dengan adanya perkembangan zaman di dunia 

pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah 

pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih 

modern
3
. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi Ayat 66 diterangkan bahwa 

Allah SWT sangat mengistimewakan orang-orang yang berilmu. 

ً  هَ  ۥنَهُ  قَبلَ  َت ُزۡشٗدا ُيىَص ًۡ ًَّب ُػهِّ ٍِ ِي ًَ َٰٓ أٌَ تَُؼهِّ  ً   ٦٦ۡم أَتَّبُِؼَك َػهَ

Artinya:  “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu dari apa-apa yang benar 

yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. 18: 66)
4
. 

 

Telah dijelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwa ilmu pengetahuan itu penting. 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting 

untuk dipelajari, karena bisa dikatakan matematika merupakan induk dari 

                                                 
2
Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Suka Press, 2014). h. 62. 

3
 Fiska Komala Sari, Farida, and M. Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran (Modul) 

Berbantuan Geogebra Pokok Bahasan Turunan,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 

(2016): 135–51. 
4
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Q.S. Al-Kahfi, (Semarang: CV. Asy-

Syifa, 2000), h. 302. 
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semua pengetahuan. Hampir semua mata pelajaran seperti Fisika, Kimia, 

Akuntansi, dll menggunakaan perhitungan Matematika. Dalam dunia 

teknologi maupun kehidupan sehari-hari, kita sering berhubungan dengan 

perhitungan angka-angka. Hampir semua hal di dunia ini menggunakan ilmu 

Matematika.  Untuk mewujudkan pendidikan Matematika yang baik, banyak 

sekali permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti permasalahan dalam 

proses kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode yang kurang bervariasi 

yang bisa menyebabkan proses pembelajaran Matematika terkesan monoton 

dan kurang kreatif
5
. 

Selain itu Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
6
.  

Meningkatnya kualitas pada bidang pendidikan dipengaruhi oleh adanya 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Salah satunya yaitu teknologi 

mempengaruhi sarana dan prasarana di sekolah yang menyebabkan 

                                                 
5
Rubhan Masykur, Nofrizal, and Muhamad Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Dengan Macromedia Flash,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 

177–85. 
6
Bambang Sri Anggoro, “Pengembangan Modul Matematika Dengan Strategi Problem 

Solving Untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa,” Al-Jabar : Jurnal 

Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 121–29. 
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munculnya media-media baru yang sangat membantu proses pembelajaran
7
. 

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran, adanya media 

pembelajaran sangat diperlukan guna membantu pengajar dalam 

menyampaikan materi. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk mengikuti 

perkembangan teknologi yang diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan 

membuat media pembelajaran yang belum tersedia
8
. 

Matematika termasuk salah satu pelajaran wajib yang diberikan untuk 

peserta didik SD, SMP, dan SMA yang juga termasuk mata pelajaran dalam 

ujian nasional. Sebagian peserta didik menganggap bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit karena matematika adalah ilmu eksak, 

sehingga peserta didik kurang tertarik pada pelajaran matematika.  Terlihat 

saat pendidik menerangkan materi pelajaran, beberapa peserta didik terlihat 

tidak semangat dan ada yang berbincang dengan temannya, sehingga peserta 

didik tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh pendidik yang 

mengakibatkan rendahnya pemahaman matematika peserta didik.  

Matematika juga merupakan ilmu yang sangat penting bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempelajari matematika 

tidak hanya memahami konsepnya saja atau prosedurnya saja, akan tetapi 

banyak hal yang dapat muncul dari hasil proses pembelajaran matematika. 

                                                 
7
Yupi Kuspandi Putra Wirasasmita, Rasyid Hardi, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Video Tutorial Interaktif Menggunakan Aplikasi Camtasia Studio Dan Macromedia Flash,” Jurnal 

Educatio 10, no. 2 (2015): 262–79. 
8
Imam Sujadi and Dewi Retno Sari S, “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Berbantuan Komputer Dengan Lectora Authoring Tools Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas 

Viii Smp /Mts” 3, no. 2 (2015): 167–78. 
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Kebermaknaan dalam belajar matematika ditandai dengan kesadaran apa yang 

dilakukan, apa yang dipahami dan apa yang tidak dipahami oleh peserta didik 

tentang fakta, konsep, relasi, dan prosedur matematika
9
.  

Sejak pendidikan tingkat dasar materi geometri sudah mulai dipelajari 

hingga memasuki perguruan tinggi. Geometri sebagai salah satu bidang kajian 

dalam materi matematika sekolah memperoleh porsi yang besar untuk 

dipelajari
10

. Jika peserta didik mengalami kesulitan mempelajari geometri 

pada jenjang pendidikan yang lebih rendah, maka akan mempengaruhi 

pembelajaran pada jenjang pendidikan yang tinggi. Hal ini terjadi, karena 

dalam mempelajari geometri khususnya kubus dan balok seharusnya tidak 

hanya dilakukan dengan metode ceramah, tetapi diperlukan alat bantu 

mengajar berupa media agar materi dipahami dengan mudah. Sudah terlalu 

umum pembelajaran matematika terpusat pada guru sehingga pembelajaran 

lebih cenderung pasif
11

. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa 

peserta didik didapat informasi bahwa pembelajaran matematika merupakan 

pembelajaran yang penuh dengan soal-soal dan pekerjaan rumah. Selain itu 

matematika merupakan mata pelajaran yang membosankan. Dalam hal ini 

                                                 
9
Fredi Ganda Putra, “Eksperimentasi Pendekatan Kontekstual Berbantuan Hands On Activity 

(HoA) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan 

Matematika 8, no. 1 (2017): 73–80. 
10

Nanang Supriadi, “Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 

2 (2015): 99–109. 
11

Wiwin Sumiyati, Netriwati, and Rosida Rakhmawati, “Penggunaan Media Pembelajaran 

Geometri Berbasis Etnomatematika,” Desimal : Jurnal Matematika 1, no. 1 (2018): 15–21. 
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diduga bahwa matematika merupakan pembelajaran yang tidak menarik, 

monoton sehingga membuat siswa memunculkan anggapan-anggapan bahwa 

belajar matematika itu membosankan. Dengan dugaan-dugaan tersebut 

peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sundari selaku guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII MTs Al Hikmah Bandar Lampung, didapat suatu 

informasi bahwa kebanyakan peserta didik kurang antusias untuk mempelajari 

matematika karena anggapan mereka yang selalu menganggap matematika 

sebagai mata pelajaran eksak yang sulit. Terlihat pada saat pendidik 

menjelaskan materi, beberapa peserta didik ada yang berbincang dengan 

teman lainnya dan tidak memiliki semangat belajar
12

. Beliau mengatakan, 

masih rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dimensi 

ruang, bahkan terdapat peserta didik yang menganggap bangun ruang sebagai 

bangun datar. Peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami 

bagian-bagian mana yang merupakan diagonal bidang, diagonal ruang, bidang 

diagonal, jaring-jaring dan sebagainya. Menurut ibu Sundari, pada zaman 

modern seperti sekarang ini peserta didik lebih tertarik dengan media yang 

berbasis teknologi. Untuk itu diperlukan adanya media pembelajaran berupa 

audio visual yang diharapkan dapat membantu pendidik dalam menjelaskan 

materi pada mata pelajaran matematika. Dengan hal tersebut, diharapkan 

peserta didik dapat memahami secara keseluruhan serta dapat menghilangkan 

                                                 
12

Sundari, Guru Matematika Kelas VIII MTs Al Hikmah Bandar Lampung, Wawancara 

dengan peneliti (26 Agustus 2017). 
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sikap negatif peserta didik yang kurang senang pada mata pelajaran 

matematika
13

. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat KKN-PPL 

UIN Lampung 2017, menemukan fakta bahwa pembelajaran selalu 

menggunakan metode konvensional tanpa pernah diselingi dengan metode 

lain terlebih lagi penggunaan media pembelajaran matematika. Sehingga 

peserta didik  merasa jenuh dengan gaya belajar yang selalu berkutat dengan 

pembelajaran seperti itu (metode konvensional), karena perlu diketahui ada 

suatu interaksi tersendiri antara metode pembelajaran dengan gaya belajar 

siswa
14

. Cara mengajar guru kurang mengutamakan komunikasi antara guru 

dan siswa. Peneliti melihat perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk 

mengembangkan media pembelajaran untuk merangsang kreatifitas,  

terciptanya komunikasi antara guru dan siswa melalui perantara media 

pembelajaran yang selama ini disampaikan menurut siswa membosankan yang 

bisa mengakibatkan kesulitan dan menghambat siswa untuk memahami 

materi. 

Tingkat pemahaman siswa  yang berbeda  menuntut guru atau pendidik 

lebih kreatif dalam menyampaikan materi
15

. Guru dapat menggunakan media 

pembelajaran di sekolah untuk kepentingan pembelajaran sebagai alat bantu 

                                                 
13

Ibid. 
14

M Yusuf and Mutmainnah Amin, “Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa,” Tadris : Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 1, no. 1 (2016): 85–92. 
15

Masykur, Nofrizal, and Muhamad Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Dengan Macromedia Flash.” 
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dalam belajar dalam rangka membantu agar tujuan pembelajaran mudah 

dicapai. Dalam ayat Al-Qur,an surat Al-Isra‟ ayat 84 yang berbunyi : 

ً  َشبِكهَتِهِ  قُمۡ  ُم َػهَ ًَ ٍۡ هَُى أَۡهَدي  َصبُِٗٗل  ۦُكّمٞ ََۡؼ ًَ   ٤٤فََسبُُّكۡى أَۡػهَُى بِ
    

Artinya : “Katakanlah, Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 

jalanNya”
16

. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia melakukan perbuatan, 

mereka akan melakukan sesuai keadaannya (termasuk didalamnya keadaan 

sekitar). Hal ini menjelaskan bahwa melakukan sesuatu termasuk 

pembelajaran memerlukan sebuah media agar hal yang dimaksud mudah 

tercapai. Melalui media pembelajaran diharapkan guru menjadi lebih kreatif 

dan inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Media 

pembelajaran digunakan sebagai sarana belajar mengajar  di sekolah bertujuan 

untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Media adalah sarana yang dapat digunakan sebagai perantara yang 

berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

Berdasarkan pendapat tersebut, penggunaan media dalam pembelajaran 

memberikan keuntungan bagi guru maupun bagi siswa. Guru memiliki sarana 

yang cukup memadai dan representatif. Sebaliknya bagi siswa, penggunaan 

                                                 
16

Al-Qur‟an danTerjemahnya. Op.Cit, h. 867. 
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media dapat membuat siswa mengatasi kebosanan dan kejenuhun pada saat 

menerima pelajaran
17

. 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus 

globalisasi yang makin cepat diera saat ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi 

komputer yang diluncurkan seperti Geogebra, Microsoft Powerpoint, 

Mathemathica 7, Adobe Flash, Macromedia Flash,  dll yang seharusnya 

sudah bisa dimanfaatkan oleh para pendidik di indonesia untuk 

mengembangkan sebagai bahan ajar khususnya dalam pembelajaran 

matematika. 

Dalam proses pembelajaran, hadirnya media sangat diperlukan, sebab 

mempunyai peranan besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran. Selain itu Penggunaan media dalam pembelajaran telah terbukti 

mendapat respon baik dari pihak pengguna media dalam pembelajaran di 

sekolah
18

. Pembelajaran dengan menggunakan media komputer dapat 

merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan simulasi 

karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik. Komputer juga dapat 

mengakomodasi siswa yang lamban dalam menerima pelajaran, karena ia 

dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif, sehingga siswa tidak 

                                                 
17

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h.3 
18

Ayu Wulan Sari, Farida dan Fredi Ganda Putra. Pengembangan  Berbantuan Web Dengan 

Pendekatan Etnomatematika Pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar, In Prosiding Seminar 

Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 1, No. 1, (2017), h.209-214. 
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mudah lupa, tidak mudah bosan dan lebih sabar dalam menjalankan instruksi 

seperti yang diinginkan program. 

Terkait dengan technologi yang sudah tercipta pada saat ini dan 

masalah-masalah diatas peneliti tertarik untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan salah satu software komputer sebagai salah satu bahan ajar 

bagi para pendidik dalam bentuk media video pembelajaran yang diharapkan 

bisa mengatasi permasalahan siswa yang menganggap bahwa belajar 

matematika itu membosankan. Pemilihan Software yang akan dikembangkan 

menggunakan Microsoft PowerPoint 2016, pemilihan software ini 

dikarenakan powerpoint 2016 mampu memberikan grafik beberapa animasi 

didalamnya yang bisa mencuri perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Selain itu powerpoint 2016 juga bisa langsung Save As menjadi video.  

Video pembelajaran dapat menyampaikan materi dengan lebih menarik 

karena menggunakan gambar, animasi, serta dilengkapi dengan audio
19

. 

Media video pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar karena dengan 

melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media 

pemahaman peserta didik pasti akan lebih baik
20

. Video pembelajaran 

matematika menggunakan media power point mudah dimengerti dikarenakan 

dapat menimbulkan semangat, gairah, mencegah kebosanan siswa untuk 

                                                 
19

Nancy Angko and Mustaji, “Pengembangan Bahan Ajar Dengan Model Addie Untuk Mata 

Pelajaran Matematika Kelas 5 Sds Mawar Sharon Surabaya,” Jurnal Kwangsan 1, no. 1 (2013): 1–15.  
20

Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika Dengan Model 

Assure,” Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan 3, no. 1 (2015): 42–47.  
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belajar, sehingga memudahkan materi untuk dicerna dan tidak mudah 

dilupakan peserta didik
21

. 

Berkaitan dengan hal itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

pengembangan media pembelajaran untuk meminimalisir anggapan-anggapan 

dan asumsi siswa bahwa berlajar matematika itu sulit, membosankan dan 

penuh dengan perhitungan. Selain itu sebagai salah satu referensi para 

pendidik dalam pembelajaran matematika agar tidak selalu berkutat dengan 

pembelajaran menggunakan buku dan di suguhi dengan metode konvensional. 

Pembelajaran dengan media video pembelajaran masih kurang digunakan 

disekolah-sekolah, padahal bisa digunakan sebagai salah satu selingan 

referensi pembelajaran agar siswa tidak jenuh dengan pembelajaran dengan 

buku.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Video Pembelajaran Matematika Berbasis 

Microsoft PowerPoint 2016 dengan Animasi Blender 3D di MTs Al Hikmah”. 

Penelitian dengan menggunakan media video pembelajaran ini pernah 

dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Budi Purwati dengan judul  

Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model 

Assure, namun penelitian ini lebih ditekankan pada hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika, namun penelitian pengembangan media video 

                                                 
21

Muhibuddin Fadhli, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah 

Dasar,” Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran 3, no. 1 (2015): 24–29.  
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pembelajaran hanya sebagai ganti buku, setidaknya pembelajaran matematika 

tidak selalu berkutat dengan dengan buku serta untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam belajar matematika agar anggapan-anggapan siswa dalam 

pembelajaran matematika tidak jenuh dan membosankan
22

. Penelitian lain 

dilakukan oleh Agung dengan judul Pengembangan Media Video 

Pembelajaran Dengan Model Addie Pada Pembelajaran Bahasa Inggris  Di 

Sdn 1 Selat, namun penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran bahasa 

inggris perbedaan dalam penelitian ini adalah dikembangakan pada mata 

pelajaran matematika
23

. Peneliti lain juga dilakukan oleh Muhibuddin Fadhli 

dengan judul  Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV 

Sekolah Dasar, perbedaan dalam penelitian ini media video pembelajaran 

dikembangankan melalui aplikasi pegas pro tetapi dalam penelitian ini media 

video pembelajaran dikembangkan melalui aplikasi powerpoint 2016
24

. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

                                                 
22

Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika Dengan Model Assure.” 
23

I Gusti Lanang Agung Putra Kartika, I Dewa Kd Tastra, and IGN I Wy Suwatra, 

“Pengembangan Media Video Pembelajaran Dengan Model Addie Pada Pembelajaran Bahasa Inggris 

Di Sdn 1 Selat,” Jurnal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha 2, no. 1 (2014). 
24

Fadhli, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah Dasar.” 
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1. Kemajuan teknologi menuntut guru untuk dapat lebih kreatif dan 

inovatif dalam pembelajaran. 

2. Belum adanya inovasi pengembangan media pembelajaran matematika. 

3. Guru Matematika di MTs Al Hikmah belum memanfaatkan media 

pembelajaran matematika khususnya video pembelajaran matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun untuk kemudahan pembahasan, maka permasalahan dibatasi pada: 

1. Peneliti hanya memfokuskan dalam mengembangkan aplikasi Microsoft 

PowerPoint 2016 dalam pembuatan video pembelajaran matematika.  

2. Dalam penelitian ini hanya uji kelayakan dan Kemenarikan product 

yang akan diujikan di MTs Al Hikmah. 

3. Materi yang akan diujikan tidak untuk semua materi matematika dalam 

pengembangan ini tetapi di batasi  hanya untuk materi bangun ruang sisi 

datar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengembangkan media video pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika melalui aplikasi PowerPoint 2016? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap media video pembelajaran 

matematika yang dikembangkan melalui aplikasi PowerPoint 2016 yang 

dikembangkan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, dengan demikian dapat 

dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara mengembangkan media video pembelajaran 

matematika melalui aplikasi PowerPoint 2016. 

2. Untuk mengetahui kemenarikan produk melalui respon siswa terhadap 

media yang dikembangkan. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil pengembangan media ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru 

Sebagai salah satu referensi dalam proses pembelajaran yang diharapkan 

dapat menunjang kegiatan pembelajaran. 

2. Siswa 

Media ini diharapkan dapat membantu menambah minat dan motivasi 

belajar siswa. 

3. Sekolah 

Menjadi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu atau kualitas pendidikan. 

4. Penelitian lain 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

pengembangan  media video pembelajaran  
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan media video pembelajaran ini dikembangkan 

menggunakan aplikasi PowerPoint 2016. 

2. Pengembangan media video pembelajaran ini hanya uji coba kelayakan 

produk yang dikembangkan. 

3. Pengembangan media video pembelajaran ini hanya dikembangkan pada 

pembelajaran matematika pada materi bangun ruamg sisi datar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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LANDASAN TEORI 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

a. Media Pembelajaran 

Menurut Bahri Djamarah, dalam bahasa Latin kata media 

berasal dari medio, media dimaknai sebagai antara. Media merupakan 

bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Sadiman mengatakan bahwa media pembelajaran adalah 

bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan maksud agar proses-proses interaksi komunikasi 

edukasi antara pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara 

tepat guna dan berdaya guna
25

. 

Suatu proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan 

maksimal apabila tidak didukung oleh media sebagai sarana untuk 

memudahkan seorang guru untuk berinteraksi dengan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Susilana mengatakan bahwa  media 

merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan 

oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa 

atau peserta didik. Media pembelajaran merupakan salah satu 

komponen dalam sistem pembelajaran yang berfungsi untuk 

                                                 
25

Netriwati, Media Pembelajaran Matematika (Bandar Lampung: Press Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2017). h. 7. 
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membantu pengajar dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

penggunanya.
26

 

Media pembelajaran ini salah satu komponen proses belajar 

mengajar yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Gagne yang menyatakan bahwa, media pembelajaran adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat 

memberi rangsangan untuk belajar. Dikuatkan oleh pendapat Miarso 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali
27

. 

Media pembelajaran merupakan suatu tekonogi pembawa 

pesan yang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Hakikatnya media pembelajaran sebagai wahana untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan diteruskan 

pada penerima. Pesan atau bahan ajar yang disampaikan adalah materi 

                                                 
26

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Suka Press, 2014). 

h.174. 
27

Rusman, Cepi Riyana, and Dedi Kurniawan, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

Dan Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). h. 70. 
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pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah 

kompetensi yang telah dirumuskan, sehingga dalam prosesnya 

memerlukan media sebagai subsistem pembelajaran
28

. 

Media pembelajaran memiliki tiga peranan, yaitu peran sebagai 

penarik perhatian (intentionalrole), peran komunikasi (communication 

role), dan peran ingatan/penyimpanan (retention role). Media 

pembelajaran merupakan wahana penyalur atau wadah pesan 

pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses belajar mengajar. Di samping dapat menarik 

perhatian peserta didik, media pembelajaran juga dapat menyampaikan 

pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. Dalam 

penerapan pembelajaran di sekolah, pendidik dapat menciptakan 

suasana belajar yang menarik perhatian dengan memanfaatkan media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif dan variatif, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung  dengan mengoptimalkan  proses dan 

berorientasi pada prestasi belajar
29

. 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik perlu dilandasi 

langkah-langkah dengan sumber  ajaran  agama, sesuai firman Allah  

SWT dalam QS An-Nahl ayat 44, yaitu: 

                                                 
28

Ibid. 
29

M.Ramli, “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al-Qur‟an Dan Al-Hadist,” Jurnal 

Kopertais Wilayah XI Kalimantan 13, no. 23 (2015): 130–54. 
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تِ ٱبِ   َ بُِس  ٱوَ  ۡنبَُُِّ َك  نزُّ ُۡ ۡكسَ ٱَوأَََزۡنَُبَٰٓ إِنَ ِهۡى َونََؼهَّهُۡى  نرِّ ُۡ َل إِنَ ٍَ نِهَُّبِس َيب َُزِّ نِتُبَُِّ

 ٌَ   ٤٤ََتَفَكَُّسو
 

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan 

Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” 

 

Demikian pula dalam masalah penerapan media pembelajaran, 

pendidik harus memperhatikan perkembangan jiwa keagamaan peserta 

didik, karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media 

pembelajaran. Tanpa memperhatikan serta memahami perkembangan 

jiwa anak atau tingkat daya pikir peserta didik, pendidik akan sulit 

diharapkan untuk dapat mencapai sukses. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 yaitu: 
 

ً  َصبُِِم َزبَِّك بِ  ۡدعُ ٱ تِ ٱإِنَ ًَ ۡىِػظَتِ ٱوَ  ۡنِحۡك ًَ ِدۡنهُى بِ  ۡنَحَضَُِتۖۡ ٱ ۡن ٍُٖۚ  نَّتٍِٱَوَج  ٍَ أَۡحَض ِه

ًٍَ َضمَّ َػٍ َصبُِهِهِ  ٌَّ َزبََّك هَُى أَۡػهَُى بِ ٍَ ٱَوهَُى أَۡػهَُى بِ  ۦإِ ۡهتَِدَ ًُ   ١٢٥ ۡن

 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” 

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Setiap jenis media memiliki kemampuan dan karakteristik atau 

fitur spesifik yang dapat digunakan untuk keperluan yang spesifik 

pula. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa jenis media 
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pembelajaran yang perlu untuk diketahui. Jenis media pembelajaran 

yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut
30

: 

1) Media Audio 

Media pembelajaran audio adalah media yang dapat didengar, 

berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara baik dari 

manusia maupun immanusia. Dalil yang berhubungan dengan suara 

sebagai sumber penyampai pesan dapat diambil dari kata baca, 

menjelaskan, ceritakan, dan kata-kata lain yang semakna. Dalam hal 

ini terdapat beberapa ayat yang memberikan keterangan adanya 

media pembelajaran audio di dalam Al-Qur‟an, diantaranya adalah 

QS. Al-„Alaq ayat 1: 

   ١َخهََق  ٱنَِّرٌَزبَِّك  ٱۡصىِ بِ  ٱۡقَسأۡ 
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang      

menciptakan”. 

 

Kata lain yang mengisyaratkan penggunaan media audio adalah 

menjelaskan (asal kata kerja “jelas”), diantaranya terdapat dalam 

QS. At-Taubah ayat 11: 

ةَ تَببُىْا َوأَقَبُيىْا  فَئٌِ هَى  ةَ َوَءاتَُىْا  ٱنصَّ َكى  َُُكۡى فٍِ  ٱنزَّ ٍِ  فَئِۡخَى  َ ُم  ٱندِّ َوَُفَصِّ

تِ  ٌَ  ٱۡۡلَََٰٓ  ى ًُ   ١١نِقَۡىو  ََۡؼهَ
Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-

saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat 

itu bagi kaum yang mengetahui”. 

                                                 
30

Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran (Yogyakarta: Kata Pena, 2016).h. 5-8. 



21 

 

 

Dari kata bacalah dan menjelaskan di atas, tentunya akan 

menimbulkan bunyi atau suara sehingga dapat dipahami apa isi 

yang disampaikan, dan mungkin juga terdapat pendidikn yang 

menyampaikan bahan pembelajaran dengan hanya membaca buku 

yang dijadikan rujukan dalam suatu pembelajaran. Namun yang 

lebih ditekankan dari kata baca dan menjelaskan adalah timbulnya 

suara yang dapat menyampaikan bahan pembelajaran
31

. 

2) Media Visual 

Media visual merupakan media yang memiliki beberapa unsur 

berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Media 

visual yang digunakan dalam pembelajaran di antaranya adalah 

buku, jurnal, peta, gambar, dan lain sebagainya. Media 

pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan dalam 

pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan 

tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 

31: 

بَٰٓءَ َءاَدَو  َوَػهَّىَ  ًَ ئَِكتِ ُكهَّهَب ثُىَّ َػَسَضهُۡى َػهًَ  ٱۡۡلَۡص
َٰٓ هَ  ًَ بِ فَقَبَل  ٱۡن َۢ  أَ

ىٍَِ   ُ

 ٍَ ِدقُِ َُٰٓؤََلَِٰٓء إٌِ ُكُتُۡى َص  بَِٰٓء هَ  ًَ   ٣١بِأَۡص
Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda-benda) seluruhnya, kemudian 

mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 

                                                 
31

 M.Ramli. Op.Cit. 
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itu jika kamu memang benar orang-orang yang 

benar!”. 

 

Dari ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Adam as 

nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi, kemudian Allah 

memerintahkan kepada malaikat untuk menyebutkannya, yang 

sebenarnya belum diketahui oleh para malaikat. Benda-benda yang 

disebutkan oleh Nabi Adam as diperintahkan oleh Allah SWT yang 

tentunya telah diberikan gambaran bentuknya oleh Allah SWT. 

3) Audio visual 

Media audio visual merupakan media yang dapat menampilkan 

unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat 

mengkomunikasikan pesan atau informasi.Media audio visual dapat 

mengungkapkan objek dan peristiwa seperti keadaan yang 

sesungguhnya.Perangkat yang digunakan dalam media audio visual 

ini adalah mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual 

yang lebar. 

4) Komputer 

Komputer merupakan sebuah perangkat yang memiliki 

aplikasi-aplikasi menarik yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik 

atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer merupakan sebuah kegiatan yang 

menggunakan software atau perangkat lunak sebagai media untuk 
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berinteraksi dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di 

rumah. 

5)    Microsoft Power Point 

   Microsoft power point merupakan salah satu aplikasi atau 

perangkat lunak yang diciptakan khusus untuk menangani 

perancangan presentasi grafis dengan mudah dan cepat. Presentasi 

dengan Microsoft Power Point merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan sesuatu yang 

dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide yang menarik. 

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah memahami penjelasan 

melalui visualisasi yang terangkum dalam slide teks, gambar atau 

grafik, suara, video, dan lain sebagainya. 

 

 

6) Internet 

Internet merupakan salah satu media komunikasi yang banyak 

digunakan untuk beberapa kepentingan. Dalam proses belajar-

mengajar, media internet ini sangat membantu untuk menarik minat 

peserta didik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik. Internet juga dapat membantu dalam membuka wawasan 

dan pengetahuan peserta didik. 

7) Multimedia 
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Multimedia merupakan perpaduan berbagai bentuk elemen 

informasi yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan 

tertentu.Elemen informasi yang dimaksud di antaranya teks, grafik, 

gambar, foto, animasi, audio, dan video. Multimedia merupakan 

gabungan dari berbagai macam media, baik untuk tujuan 

pembelajaran maupun tujuan yang lain. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar 

peserta didik dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan 

dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Menurut Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai, manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar peserta didik antara lain
32

: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para peserta didik, dan memungkinkan peserta 

didik menguasai tujuan pembelajaran menjadi lebih baik. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh pendidik, 

                                                 
32

Nana Sudjana and Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya) 

(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).h. 2. 
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sehingga peserta didik tidak bosan dan pendidik tidak kehabisan 

tenaga. 

4) Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain 

seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

 

d. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Menurut Gerlach dan Ely ada tiga ciri media yang merupakan 

petunjuk mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat 

dilakukan oleh media yang mungkin pendidik tidak mampu 

melakukannya
33

. 

 

 

 

1) Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekomendasikan, merekonstruksi suatu 

peristiwa atau objek. 

2) Ciri Manipulatif 

Media dapat menampilkan kembali obyek atau kejadian dengan 

berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, misalnya 

                                                 
33

Ibid. h. 174. 
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diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula 

diulang-ulang penyajiannya. 

3) Ciri Distributif 

Ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan 

stimulus pengalaman yang relatif ssma mengenai kejadian itu. 

e. Prinsip Media Pembelajaran 

Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, 

seorang pendidik harus mempertimbangkan beberapa prinsip 

sebagai acuan dalam mengoptimalkan pembelajaran. Prinsip-prinsip 

tersebut diantaranya adalah
34

: 

 

1) Efektivitas 

Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada 

ketepatgunaan (efektivitas) dalam pembelajaran dan pencapaian 

tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus 

dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk 

membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 

                                                 
34

Rusman, Riyana, and Kurniawan, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi. h. 175. 
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2) Relevansi 

Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan 

tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan 

peserta didik, serta dengan waktu yang tersedia. 

3) Efisiensi 

Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-

benar memerhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya 

tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud, persiapan 

dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, 

kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. 

f. Nilai Media Pembelajaran 

Nilai dari media pembelajaran memiliki dampak yang cukup 

positif terhadap pembelajaran. Media pembelajaran bukan hanya 

sebagai alat tetapi harus memiliki nilai-nilai yang dapat 

mengembangkan kemampuan soft skills maupun hard skillspeserta 

didik. Seutuhnya media pembelajaran memiliki nilai sebagai 

berikut
35

: 

1) Menjadikan konsep yang abstrak menjadi konkret. 

2) Tidak membawa objek yang berbahaya. 

3) Memperjelas objek pesan 

4) Menimbulkan motivasi, kreatifitas, dan inovatif peserta didik. 

                                                 
35

Ibid. 
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5) Seragam pengamatan dan fokus pesan. 

6) Mengontrol ke arah dan kecepatan belajar peserta didik 

2. Video Pembelajaran  

a. Pengertian Video Pembelajaran 

Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audio 

visual. Media video telah banyak digunakan untuk berbagai 

keperluan mulai dari hiburan sampai bidang pendidikan dan 

pembelajaran. Perencanaan yang baik dalam menggunakan media 

audio visual akan membuat proses komunikasi atau pembelajaran 

menjadi lebih efektif. Pembelajaran yang menggunakan media 

audio visual, jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama 

proses pembelajaran. Perangkat yang digunakan adalah mesin 

proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar.  

Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, 

pengolahan, dan penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian 

urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam 

gerak secara elektronik
36

. Video memiliki berbagai peran, selain 

sebagai sarana hiburan, video juga dapat berfungsi sebagai media 

pembelajaran
37

. Selain itu Azhar Arsyad menyatakan bahwa video 

                                                 
36

Muhibuddin Fadhli. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV 

Sekolah Dasar.  Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran 3, no. 1 (2015): 24–29. 
37

Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika Dengan Model 

Assure,” Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan 3, no. 1 (2015): 42–47.  
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merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi 

frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis 

sehingga pada layar terlihat gambar hidup
38

. Video pembelajaran 

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. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi 

sikap
39

.  

Media pembelajaran video, merupakan media dalam bentuk 

gambar riil yang bergerak, materi disampaikan dalam audiovisual.
40

 

Media video adalah segala sesuatu yang menyangkut bahan 

(software) dan perangkat keras/alat (hardware), yaitu sesuatu benda 

yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan pancaindera, 

penekanan media video pembelajaran terdapat pada visual dan 

audio yang dapat digunakan untuk meyampaikan isi materi ajar dari 

sumber belajar ke pembelajar (individu atau kelompok), yang dapat 

                                                 
38

 Azhar Arsyad. Lop.Cit (2011), h.49 
39

Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: TERAS, 2009). h.104 
40

 Tri Andarini, M. Masykuri, Suciati Sudarisman, “Pembelajaran Biologi Menggunakan 

Pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) Melalui Media Flipchart dan Video Ditinjau 

Dari Kemampuan Verbal dan Gaya Belajar”. Jurnal Inkuiri, Vol 1, No 2, 2012 h. 95. 
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat pembelajar, dapat 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal sedemikian rupa sehingga proses belajar (di dalam/di 

luar kelas) menjadi lebih efektif.
41

 

 

Sebagai media audio visual dengan memiliki unsur gerakan 

dan suara, video dapat digunakan sebagi alat bantu mengajar pada 

berbagai mata pelajaran. Benda-benda yang terlalu kecil, terlalu 

besar dan berbahaya atau bahkan tidak dapat dikunjungi oleh 

peserta didik karena lokasinya yang jauh, dapat dihadirkan melalui 

media video pembelajaran. 

 

 

 

b. Tujuan Video Pembelajaran 

Berdasarkan pengertian media video yakni media yang 

mempunyai suara, ada gerakan dan bentuk obyeknya dapat dilihat, 

media ini paling lengkap, maka tujuan dari media video adalah 

untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, 

menarik mudah dimengerti dan jelas. Informasi akan mudah 

                                                 
41

Dian Maya Sari, Sahat Siagian, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Pangkas 

Rambut Lanjutan Berbasis Komputer Program  Studi Tata Rias Rambut”. (Jurnal Teknologi 

Pendidikan, Vol.6, No. 1, April 2013), h. 7. 
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dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan 

mata, digunakan untuk menyerap informasi itu. 

Menurut Menurut Cheppy Riyana Media video pembelajaran sebagai 

bahan ajar bertujuan untuk :  

1) Memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak 

terlalu verbalistis.  

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta 

didik maupun instruktur.  

3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. 

Fungsi-fungsi dari media video adalah sebagai berikut :  

1) Dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi siswa kepada isi pelajaran.  

2) Dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa 

pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai 

dengan visualisasi.  

3) Membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang 

lemah dalam membaca. 

 

3. Microsoft Power Point 2016 

a. Pengertian Microsoft Power Point 2016 

Microsoft Powerpoint 2016 merupakan salah satu software 

yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia 
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yang menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam 

penggunaan
42

. Microsoft Power Point sangat efektif dan semakin 

menarik untuk presentasi
43

. Pengembangan media pembelajaran 

powerpoint ini diharapkan dapat membantu dalam memperjelas 

penyampaian materi sehingga dapat mempermudah siswa dalam 

memahami konsep pelajaran. 

                      

Gambar 2.1 Tampilan Microsoft Power Point 2016 

b. Beberapa Fitur Microsoft PowerPoint 

Beberapa fitur yang ditawarkan Microsoft Powerpoint 2016 ini 

diantaranya: 

                                                 
42

Siti Marfuah, “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Powerpoint Disertai 

Visual Basic For Application Materi Jarak Pada Bangun Ruang Kelas X,” Jurnal Gantang Pendidikan 

Matematika FKIP 1, no. 1 (2016): 41–48. 
43

Budi Setiawan, “Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Dengan Powerpoint Dan 

Wondershare Untuk Pengembangan Soft Skills Siswa Bagi Guru SMP,” Jurnal SAINTIKOM 15, no. 2 

(2016): 151–60. 
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1) Transisinya yang berbentuk 3 Dimensi (3D) 

2) Tema presentasi yang banyak 

3) Banyak pilihan background  

4) Animasinya sangat banyak yang menarik dan kekinian 

5) Soundtrack dan Voiceover yang dapat dikustomisasi 

6) Sangat mudah untuk digunakan 

 

 

 

c. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Produk yang diharapkan sebagai hasil pengembangan 

produk Video Pembelajaran Matematika dapat digunakan 

dimanapun sehingga produk lebih fleksibel untuk digunakan bagi 

siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Penyimpanan materi 

dalam video pembelajaran matematika menggunakan gambar, 

animasi, audio serta dilengkapi dengan latihan soal. Program yang 

dipilih untuk mengembangkan video pembelajaran matematika 

yaitu Microsoft PowerPoint 2016. 

Spesifikasi komputer yang diperlukan untuk dapat menjalani video 

pembelajaran matematika dengan baik adalah sebagai berikut: 

1) Komputer dengan OS Windows 10 Pro. 
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2) Komputer dilengkapi dengan program Microsoft PowerPoint 

2016 MSO (16.0.6729.1019) 64-bit. 

3) Processor AMD A10-5750M APU with Radeon™ HD 

Graphics 2.50 Gigahertz. 

4) RAM (Random Access Memory) 4,00 Gigabyte. 

5) Resolusi monitor 1366 x 768 pixel. 

6) Speaker aktif atau headphone. 

7) LCD Proyektor. 

 

 

4.  Blender  

Blender pada awalnya di kembangkan oleh perusahaan animasi 

Belanda NeoGeo sebagai program animasi internal, blender tumbuh dan 

berkembang bersama proyek yang di kerjakan NeoGeo
44

. Blender 3D 

adalah perangkat lunak visualisasi 3d yang mempunyai fitur yang cukup 

lengkap, gratis dan populer.  Walau software ini gratis, kualitas 

pencitraan digital tidak kalah dengan software-software grafis 3D lainnya. 

Blender 3D dapat digunakan untuk membuat animasi 3D dan ada fitur 

tambahan yang membuat software ini semakin menarik yaitu bisa 

                                                 
44

Kresno Murti Mulyono and Hanif Al Fatta, “Pembuatan Game Labirin Dengan 

Menggunakan Blender 3D,” Jurnal Dasi 13, no. 2 (2013): 27–30. 
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membuat sebuah game dengan game engine yang ada pada software ini
45

. 

Blender merupakan software pengolah 3 dimensi (3D) untuk membuat 

animasi 3D, yang bisa dijalankan di windows, macintosh dan linux. 

tampilannya yang bisa diatur sesuka hati, mempunyai simulasi physics 

yang baik dan menggunakan uv yang lebih mudah
46

. 

        

Gambar 2.2 Tampilan Blender 

 

5. Materi Bangun Ruang Sisi Datar  

Kubus dan balok termasuk salah satu bentuk bangun ruang, yaitu 

benda-benda yang mempunyai panjang, lebar, dan kedalaman. Kubus dan 

balok juga merupakan bangun ruang yang paling banyak dijumpai dalam 

                                                 
45

Wahyu Pratama, “Game Adventure Misteri Kotak Pandora,” Jurnal Telematika 7, no. 2 

(2014): 13–31. 
46

Nia Saurina, “Game Edukasi Sebagai Media Pembelajaran Untuk Kelas IV SDN 

Banjarsugihan II Menggunakan Blender 3D,” Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Indonesia 2, no. 2 

(2017): 128–34. 
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kehidupan sehari-hari, misalnya dus mie instant,  lemari pakaian, kotak 

pasta gigi, tempat alat tulis, lemari es, dan lain sebagainya
47

. 

 

a. Kubus dan Balok 

Bagian-bagian dari kubus dan balok adalah bidang, rusuk,titik sudut, 

diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Perhatikan 

contoh berikut ini. 

1) Bidang 

Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan 

bagian dalam dari suatu bangun ruang. Perhatikan gambar dibawah 

ini.  

 

Kubus pada gambar (a), diberi nama kubus ABCD.EFGH. Bidang-

bidang pada kubus ABCD.EFGH adalah bidang ABCD (alas), 

bidang EFGH (atas/tutup), bidang ADHE (kiri), bidang BCGF 

(kanan), bidang ABFE (depan),dan bidangDCGH (belakang). Jika 

                                                 
47

Heru Nugroho, Matematika SMP Dan MTs Kelas VII, ed. Dian Novianti, PT. Pelita (Jakarta, 

2009). h. 173-188. 
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kamu perhatikan, bidang ADHE dan bidang BCGF terlihat seperti 

bentuk jajargenjang. Akan tetapi, kedua bidang ini sebenarnya 

berbentuk persegi seperti bidang-bidang lainnya pada kubus. Ingat, 

kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya (bidangnya) beraturan 

dan sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kubus mempunyai 6 

bidang yang semuanya berbentuk persegi. 

 Balok pada gambar (b), diberi nama balok PQRS.TUVW. Perhatikan 

bidang PQUT dan bidang QRVU.  Berbeda dengan kubus, bidang-

bidang balok mempunyai ukuran yang berbeda, tergantung 

letaknya. Misalnya, bidang PQUT (depan) mempunyai ukuran 

panjang x  tinggi, sedangkan bidang QRVU (kanan) mempunyai 

ukuran lebar x tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa balok 

mempunyai 6 bidang berbentuk persegi panjang. 

2) Rusuk dan Titik Sudut 

Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa 

garis. Perhatikan gambar di bawah ini, Rusuk pada kubus sama 

panjang, sedangkan rusuk pada balok mempunyai 3 ukuran, yaitu 

panjang, lebar, dan tinggi. Pada kubus maupun balok, terdapat 

rusuk-rusuk yang saling berpotongan. Pada kubus gambar (a), AB 

berpotongan dengan BC, BF, AD, dan AE. Selain terdapat rusuk 

yang saling berpotongan, terdapat juga rusuk yang sejajar. 
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Misalnya, pada balok gambar (b), PQ sejajar dengan SR, TU, dan 

WV. 

 

Titik sudut merupakan perpotongan tiga buah rusuk. Misalkan 

titik A, titik A merupakan perpotongan dari rusuk AB, AD, dan AE 

pada gambar (a). 

3) Diagonal bidang dan Diagonal ruang  

 

Perhatikan gambar berikut! Jika titik E dan titik G 

dihubungkan, maka akan diperoleh garis EG. Begitupun jika titik 

A dan titik H dihubungkan, kita akan memperoleh garis AH. Garis 

seperti EG dan AH inilah yang dinamakan diagonal bidang, yaitu 

garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling 

berhadapan dalam satu bidang. Perhatikan kembali gambar di 

atas! Jika titik E dan titik C dihubungkan kita akan memperoleh 
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garis EC, begitu juga jika titik H dan titik B kita hubungkan akan 

diperoleh garis HB. Garis seperti EC dan HB inilah yang 

dinamakan dengan diagonal ruang. Jadi, diagonal ruang adalah 

garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling 

berhadapan tak sebidang. 

4) Bidang Diagonal 

Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah 

diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan, dan 

membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Perhatikan gambar 

berikut ini. 

 

Balok PQRS.TUVW terbagi menjadi dua bagian oleh diagonal bidang 

WU, diagonal bidang SQ, rusuk QU, dan rusuk SW yang 

membentuk satu bidang, yaitu bidang SQUW (Gambar (a)). Begitu 

juga bidang ABGH membagi kubus ABCD.EFGH menjadi dua 

bagian (Gambar (b)). Coba kamu sebutkan, diagonal bidang dan 

rusuk mana saja yang membatasi bidang ABGH. 
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5) Jaring-jaring Kubus dan Balok 

a) Jaring – jaring Kubus  

 

Jika kubus ABCD.EFGH pada gambar (a) kita iris sepanjang rusuk 

AE, EF, FB, CG, GH, dan HD, kemudian kita buka dan 

bentangkan, maka akan membentuk bangun datar seperti terlihat 

pada gambar (b). Bangun datar tersebut merupakan jaring-jaring 

kubus 

b) Jaring-jaring Balok  

 

Jika balok PQRS.TUVW pada gambar (a) kita iris sepanjang rusuk 

RV, VU, UQ, SW, WT, dan TP, kemudian kita buka dan 
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bentangkan, maka akan membentuk jaring-jaring balok seperti 

terlihat pada gambar (b). 

6) Luas permukaan kubus dan balok 

a) Luas permukaan balok 

 

                                                        

                                                    

                                       

                                           

   (    )   (   )   (   )   (   )   (   )  

 (   )      

     (     )     (     )     (     )    

     [(     )   (   )   (   )]  

 

                                                                       

                     

                   [(     )    (     )    (     )]  

b) Luas Permukaan kubus 
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Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jaring-jaring kubus 

terdiri atas enam buah persegi. Perhatikan contoh berikut. 

 

                              

7. Volume kubus dan balok 

Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. 

Untuk menghitung volume balok, kita harus membandingkannya 

dengan satuan pokok volume bangun ruang. Contohnya volume 

kubus yang memiliki panjang rusuk 1 satuan, sehingga volume 

kubus satuan ini adalah 1 cm3. 

 

Untuk menentukan rumus volume kubus dapat diturunkan dari rumus 

volume balok. Karena kubus merupakan balok khusus yang ukuran 
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panjang, lebar, dan tingginya sama, maka volume kubus yang 

panjang rusuknya s adalah: 

                                        

jika balok dengan ukuran rusuk panjang =    lebar =    dan tinggi =    

seperti terlihat pada gambar (b) maka volume balok tersebut adalah: 

                                                        

 

b. Prisma dan Limas 

1) Prisma  

 

Bangun-bangun ruang di atas semuanya mempunyai dua 

bidang yang sejajar serta bidang-bidang lainnya berpotongan 

menurut garis-garis yang sejajar. Bangun-bangun ruang seperti inilah 

yang dinamakan prisma. Jadi prisma adalah bangun ruang yang 

memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas 
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dan tutup. Sedangkan bidang-bidang lainnya diperoleh dengan 

menghubungkan titik-titik sudut dari dua bidang yang sejajar
48

. 

Jenis prisma ada beberapa macam  yang diberi nama sesuai 

bentuk alas prisma.  Contoh, gambar (a) dinamakan prisma segi 

empat karena dua bidang yang sejajar berupa   segi empat. Gambar 

(b) dinamakan prisma segilima, sedangkan gambar (c) dinamakan 

prisma segitiga. Sebaliknya jika kita perhatikan gambar prisma (d) 

mempunyai rusuk-rusuk tidak tegak lurus dengan alas dan tutupnya. 

Prisma seperti ini dinamakan prisma miring. 

2) Limas 

 

Bangun-bangun ruang di atas memiliki satu bidang sebagai 

alas, sedangkan bidang-bidang lainnya berbentuk segitiga yang 

bertemu pada satu titik puncak. Bangun ruang seperti inilah yang 

dinamakan limas.  Jenis limas ada beberapa macam dan diberi nama 

sesuai dengan bentuk bidang alasnya.  Misalnya, gambar (a) 

                                                 
48

Ibid.h.199-212 
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dinamakan  limas segitiga,  gambar (b) disebut limas segiempat, 

sedangkan gambar (c) dinamakan limas segilima. 

3) Bagian prisma dan limas 

a) Bidang diagonal prisma  

 

Gambar di atas merupakan gambar prisma segilima beraturan 

ABCDE.FGHIJ. Bidang ACHF pada gambar (a) merupak an 

bidang diagonal prisma yang dibatasi oleh dua buah diagonal 

bidang, serta dua buah rusuk tegak. Bidang seperti ACHF 

inilah yang dinamakan dengan bidang diagonal prisma. 

Perhatikan kembali bidang diagonal ACHF pada gambar 

(a). Bidang ini dibatasi oleh diagonal bidang AC dan FH yang 

saling sejajar dan sama panjang, serta dua rusuk tegak AF dan 

CH yang sejajar, sama panjang, dan tegak lurus dengan bidang 

alas dan tutup, maka bentuk dari bidang diagonal ACHF adalah 

persegi panjang. 
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b) Bidang diagonal limas 

 

Gambar di atas merupakan gambar limas segilima 

beraturan T.ABCDE. Bidang TAC pada gambar (a) dan bidang 

TEC pada gambar (b) merupakan bidang diagonal limas 

T.ABCDE. Bidang diagonal limas dibatasi oleh satu buah 

diagonal bidang dan dua buah rusuk limas.    

 

4) Jaring – jaring prisma dan limas 

a) Jaring-jaring Prisma 
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Jika prisma segilima ABCDE.FGHIJ pada gambar (a) kita 

iris sepanjang rusuk EA, AB, BC, CD, JF, FG, GH, dan HI, 

kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan membentuk 

bangun datar seperti terlihat pada gambar (b). Gambar (b) tersebut 

merupakan jaring-jaring prisma segilima. 

 

b) Jaring-jaring limas 

 

Jika limas segitiga T.ABC pada gambar (a) kita iris sepanjang 

rusuk TA, TB, dan TC, kemudian kita buka dan bentangkan, 
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maka akan terbentuk jaring-jaring limas seperti pada gambar 

(b). 

 

 

 

 

 

5) Luas Permukaan Prisma Dan Limas 

a) Luas permukaan prisma 

 

Luas permukaan prisma segilima ABCDE.FGHIJ = luas bidang 

EABCD + luas bidang IHGFJ + luas bidang EDIJ + luas 

bidang DCHI + luas bidang CBGH + luas bidang BAFG + luas 

bidang AEJF Karena bidang alas dan bidang tutup prisma 

kongruen, maka luas EABCD = luas IHGFJ, sehingga dapat 

dinyatakan dalam bentuk berikut: 
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                   (                 )       

  (             )  (                             )  

Perhatikan limas segitiga T.ABC pada gambar (a) dan jaring-

jaring limas pada gambar (b). Luas permukaan limas tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

                          

                                     

                                    

                                                 

                                                

Maka untuk setiap limas berlaku rumus: 

Luas Permukaan limas = luas alas + Jumlah luas semua segitiga tegak 

 

6) Volume prisma dan balok 
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a) Volume prisma 

 

Jika balok ABCD.EFGH pada gambar (a) dibagi dua melalui 

bidang diagonal ACGE, maka akan diperoleh dua buah prisma 

segitiga, yaitu prisma ACD.EGH dan prisma ABC.EFG.  Karena 

bidang diagonal balok membagi balok menjadi dua bagian sama 

besar, maka volume balok sama dengan dua kali volume prisma 

segitiga. Maka volume prisma segitiga  dapat dirumuskan 

                                                                         

      
 

 
                                 

      
 

 
                

      
 

 
                         

      
 

 
   (                     )        

     
 

 
   (             )                                              
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b) Volume limas  

 

Untuk menentukan rumus volume limas, dapat dicari 

dengan bantuan sebuah kubus. Perhatikan gambar kubus di 

samping! Jika kita membuat semua diagonal ruangnya maka 

diagonal-diagonal tersebut akan berpotongan pada satu titik dan 

membagi kubus ABCD.EFGH menjadi enam limas segiempat 

yang kongruen. 

 

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa luas enam limas segiempat 

sama dengan luas kubus. Dengan demikian: 
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  (     )         

 

 
             

     
 

 
                             

                 
 

 
                            

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan berjudul Budi Purwati dengan judul  

“Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model 

Assure”, namun penelitian ini lebih ditekankan pada hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika, penelitian pengembangan media video 

pembelajaran hanya sebagai ganti buku, setidaknya pembelajaran matematika 

tidak selalu berkutat dengan dengan buku serta untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam belajar matematika agar anggapan-anggapan siswa dalam 

pembelajaran matematika tidak jenuh dan membosankan
49

. Penelitian lain 

dilakukan oleh Agung dengan judul “Pengembangan Media Video 

Pembelajaran Dengan Model Addie Pada Pembelajaran Bahasa Inggris  Di Sdn 

1 Selat”, namun penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran bahasa inggris 

perbedaan dalam penelitian ini adalah dikembangakan pada mata pelajaran 

                                                 
49

Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika Dengan Model 

Assure.” 
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matematika
50

. Peneliti lain juga dilakukan oleh Muhibuddin Fadhli dengan 

judul  “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah 

Dasar”, perbedaan dalam penelitian ini media video pembelajaran 

dikembangankan melalui aplikasi pegas pro tetapi dalam penelitian ini media 

video pembelajaran dikembangkan melalui aplikasi powerpoint 2016
51

. 

Kesamaan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan media video pembelajaran, namun perbedaannya adalah pada sisi 

tujuan penelitian yaitu penelitian yang akan diteliti ini bertujuan untuk melihat 

respon kemenarikan siswa dalam pengembangan media video pembelajaran 

yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Pada Latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada, mengenai Pra 

Penelitian bahwasannya pada MTs Al Hikmah anggapan para siswa bahwa 

pembelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan, hal ini 

didukung karna pembelajaran yang kurang menarik dan para guru hanya 

mengandalkan buku pedoman yang tersedia dari pemerintah tanpa adanya 

inovasi lain untuk mengembangkan media pembelajaran, sehingga masalah 

yang sedang dihadapi adalah : 

                                                 
50

I Gusti Lanang Agung Putra Kartika, I Dewa Kd Tastra, and IGN I Wy Suwatra, 

“Pengembangan Media Video Pembelajaran Dengan Model Addie Pada Pembelajaran Bahasa Inggris 

Di Sdn 1 Selat,” Jurnal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha 2, no. 1 (2014). 
51

Fadhli, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV Sekolah Dasar.” 
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1. Belum adanya inovasi pengembangan media pembelajaran matematika  

2. Minimnya para pendidik menggunakan media pembelajaran dalam 

pembelajaran matematika 

3. Tingginya tingkat persepsi siswa yang menganggap matematika adalah 

pelajaran yang  yang membosankan 

4. Kurangnya memanfaatkan software yang banyak telah diluncurkan saat 

ini (power point 2016). 

 

Dengan berlandaskan pada rumusan masalah, kajian teori, dan hasil 

penelitian terdahulu di atas, maka diperlukan solusi yang tepat dengan cara 

mengembangkan suatu media yang tidak membuat siswa merasa bosan dengan 

pelajaran Matematika yaitu mengembangkan media video pembelajaran 

matematika yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Power Point 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMAJUAN TEKNOLOGI 

Minimnya Pengembangan 

Media Video 

Pembelajaran 

Tingginya Anggapan siswa 

bahwa belajar matematika 

itu Membosankan 

Menuntut guru untuk dapat 

lebih kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran. 

 

Mengembangkan media video 

pembelajaran dengan 

aplikasi Microsoft Power 

Point 2016.   

Uji coba kelayakan dan 

kemenarikan media video 

pembelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dan pengembangan (research and development). Penelitian dan pengembangan 

(R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran
52

. 

Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan media audio 

visual ini adalah ADDIE Model yang merupakan salah satu model desain 

pembelajaran sistematik. Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan 

bahwa model ini dikembangkan secara sistematik dan berpijak pada landasan 

                                                 
52

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014). h.4 

BAGAN KERANGKA BERFIKIR.
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teoritis desain pembelajaran. Model ini disusun secara terprogram dengan 

urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah 

belajar. Model ini terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) 

perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) implementasi 

(implementation), (5) evaluasi (evaluation)
53

. 

Gustafan dan Branch menyatakan bahwa dalam pengembangan 

pembelajaran atau instructional development, inti utamanya adalah proses 

ADDIE, yaitu analisis latar dan kebutuhan peserta didik, desain satu set 

spesifikasi untuk lingkungan pembelajar yang efektif, efisien,  dan relevan, 

pengembangan semua materi untuk pebelajar dan mengatur materi tersebut, 

pelaksanaan instruksi yang dihasilkan, dan evaluasi formatif dan sumatif baik 

hasil pengembangan
54

. 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk 

mengembangkan video sebagai media pembelajaran menggunakan software 

Microsoft Power Point 2016 pada materi bangun ruang sisi datar. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ada beberapa unsur, yaitu: 

1. Ahli 
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Ahli yang dimaksud dalam penelitian dan pengembangan ini adalah validator 

media pembelajaran yang terdiri dari tiga ahli yaitu : 

 

a. Ahli Materi 

Ahli materi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen 

matematika yang akan memberikan penilaian terhadap media 

pembelajaran yang telah dibuat. Penilaian tidak hanya dalam segi 

materi saja tetapi dalam segi penyajian dan bahasa juga dinilai. Namun 

demikian, titik berat penilaian ahli materi ada pada materi dan 

penyajiannya dalam bahan ajar. Selain memberikan penilaian, ahli 

materi juga akan memberi masukan perbaikan terhadap video 

pembelajaran. 

b. Ahli Media 

Ahli media yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dosen 

mata kuliah pemograman komputer. Penilaian dari ahli media dititik 

beratkan pada penyajian aplikasi yang telah dibuat apakah sudah 

memasuki kategori standar video pembelajaran yang baik atau belum. 

Selain memberikan penilaian, ahli media juga akan memberi masukan 

terhadap video pembelajaran. 

c. Ahli Bahasa 
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Ahli bahasa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dosen 

mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan memberikan penilaian 

terhadap bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran. Penilaian 

dari ahli bahasa dititik beratkan pada penggunaan bahasa di dalam 

media pembelajaran yang telah dibuat, apakah sudah sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) atau belum. Selain memberikan 

penilaian, ahli bahasa juga memberikan masukan perbaikan terhadap 

video pembelajaran yang telah dibuat. 

2. Praktisi Pendidikan 

Praktisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru sekolah 

menengah pertama yang mengajar matematika di MTs Al Hikmah. Praktisi 

akan memberikan penilaian hasil media pembelajaran yang telah 

dikembangkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan 

media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

3. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba media pembelajaran adalah peserta didik kelas VIII 

di MTs Al Hikmah Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau dipilih sesuai tujuan 

dan dengan sengaja. Media pembelajaran yang akan dihasilkan diperuntukkan 
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bagi peserta didik sekolah menengah pertama yang masih menggunakan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam proses pembelajarannya maka 

lokasi penelitian yang dipilih adalah MTs Al Hikmah Bandar Lampung.  

D. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Dalam pengembangan media video pembelajaran (audio visual) ini, 

prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan terdiri atas beberapa 

tahap. Tahap-tahap penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada diagram 

berikut
55

: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Tahapan Model ADDIE 
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Model ini memiliki lima tahapan yang mudah dipahami dan 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk pengembangan seperti video 

pembelajaran. Model ADDIE memberi peluang untuk melakukan evaluasi 

terhadap aktivitas pengembangan pada setiap tahap. Hal ini berdampak positif 

terhadap kualitas produk pengembangan. Dampak positif yang ditimbulkan 

dengan adanya evaluasi pada setiap tahapan adalah meminimalisir tingkat 

kesalahan atau kekurangan produk pada tahap akhir model ini
56

. 

Berikut penjelasan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan yang digunakan 

oleh peneliti
57

: 

1. Tahap Analisis (Analyze) 

Tahap analisis (analyze) meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) 

melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik; (b) 

melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajarnya, 

pengetahuannya, keterampilan, serta aspek lain yang terkait; (c) melakukan 

analisis potensi yang dimiliki di sekolah yang digunakan dalam penelitian; 

(d) melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan (design) dilakukan dengan kerangka acuan 

sebagai berikut: (a) untuk siapa pembelajaran dirancang? (peserta didik); 

(b) kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari? (kompetensi); (c) 
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Bagaimana cara menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah 

dicapai? (asesemen dan evaluasi). Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka 

dalam merancang pembelajaran difokuskan pada 3 kegiatan yaitu 

pemilihan materi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan 

kompetensi, serta metode asesmen dan evaluasi. 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Tahap selanjutnya adalah kegiatan pengembangan (development) 

yang meliputi kegiatan peyusunan media video pembelajaran (audio 

visual). Kegiatan pengumpulan materi ajar, pembuatan gambar-gambar 

ilustrasi, pengetikan, dan lain-lain. 

4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap keempat adalah implementasi (implementation). Hasil 

pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

kelayakan pada media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi (evaluation) yang meliputi 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk 

mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk 

penyempurnaan dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk 

mengetahui kelayakan terhadap media pemebelajaran. Dalam penelitian ini 

hanya dilakukan evaluasi formatif, karena jenis evaluasi ini berhubungan 
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dengan tahapan penelitian pengembangan untuk memperbaiki produk 

pengembangan yang dihasilkan. 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pengembangan Media 

Pembelajaran ini menggunakan dua jenis, yaitu wawancara dan kuisioner 

(angket). 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil
58

. 

Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data awal dalam penelitian 

dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai masukan untuk 

mengembangkan media video pembelajaran yangi dikembangkan melalui 

Microsoft Power Point 2016 

2. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya
59

. Angket digunakan pada saat uji kelayakan dan uji 

coba media pembelajaran yang telah dikembangkan. Evaluasi 
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pengembangan media video pembelajaran matematika dengan Microsoft 

PowerPoint 2016 dilakukan oleh validator ahli media, dan validator ahli 

materi. Sedangkan uji coba media video pembelajaran matematika dengan 

Microsoft PowerPoint 2016 dengan memberikan angket siswa uji coba 

lapangan. Angket yang digunakan peneliti adalah angket positif  yaitu 

dengan hasil skor tertinggi dari angket dikategorikan dalam angka terbaik. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

sesuatu. Berdasarkan pada tujuan penelitian, dirancang dan disusun instrumen 

sebagai berikut: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen berupa wawancara kepada guru dan siswa yang disusun untuk 

mengetahui Media seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

 

 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a) Instrumen Validasi Ahli Media, Instrumen ini berbentuk angket 

validasi terkait kegrafikan dan penyajian Media pembelajaran 

berbasis Microsoft PowerPoint 2016. 



64 

 

b) Instrumen Validasi Ahli Materi, Instrumen ini berbentuk angket 

validasi terkait kelayakan isi, kebahasaan dan kesesuaian evaluasi 

dalam media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint 2016. 

3. Instrumen Uji Coba Produk. 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek kemenarikan yang diberikan 

kepada siswa. Angket uji aspek kemenarikan berupa media video 

pembelajaran matematika dengan Microsoft PowerPoint 2016. 

 

G. Tehnik Analisi Data 

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan (R&D), peneliti 

menggunakan dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

1. Data kualitatif, yaitu data yang berupa deskripsi dalam bentuk kalimat. 

Data kualitatif ini berupa kritik dan saran validator terhadap produk yang 

dikembangkan dan deskripsi keterlaksanaan uji coba produk. 

2. Data kuantitatif, yaitu data yang diolah dengan perumusan angka. Data 

kuantitatif diperoleh dari skor angket penilaian validator dan penilaian 

siswa
60

. 

Untuk angket siswa yang telah mengikuti implementasi uji coba produk, 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 jawaban, sehingga skor penilaian total 

dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut
61

. 
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Dengan : 

 

 

Keterangan :      = rata – rata akhir 

   = nilai uji operasional angket tiap siswa 

   = banyaknya siswa yang mengisi angket 

 

a) Analisis Data Validasi Ahli. 

Angket validasi ahli terkait kegrafikan, penyajian, kesesuaian isi, 

kebahasaan dan kesesuaian media berbasis microsoft powerpoint 2016 

matematika memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. 

Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan 

tingkat validasi media. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat 

dilihat dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3.1  

Skor Penilaian Validasi Ahli (dimodifikasi)
62
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Dari skor penilaian dari masing-masing validator ahli media, ahli materi 

dan ahli bahasa tersebut kemudian dicari rata-ratanya dan dikonversikan ke 

pertanyaan untuk menentukan kevalidan dan kelayakan media yang 

dikembangkan. Penkonversian skor menjadi pertanyaan penilaian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  

Kriteria Validasi (dimodifikasi)
63

 

Skor Kualitas 
Kriteria 

Kelayakan 
Keterangan 

      ̅   4    
      ̅        
      ̅        
      ̅        

Valid 

Cukup Valid 

Kurang Valid 

Tidak Valid 

Tidak Revisi 

Revisi sebagian 

Revisi sebagian & pengkajian ulang 

materi 

Revisi Total 

 

 

3. Analisis Data Uji Coba Produk. 

Angket respon siswa dan guru terhadap penggunaan produk 

memiliki 4 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan. Masing-masing 

pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang mengartikan tingkat 

kesesuaian produk bagi pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan 

jawaban dapat dilihat dalam Tabel 3.3 
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4 

3 

2 

1 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 
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Tabel 3.3  

Skor Penilaian Uji Coba (dimodifikasi)
64

 

 

Skor  Pilihan Jawaban Kemenarikan 

4 

3 

2 

1 

Sangat Menarik 

Menarik  

Kurang Menarik 

Sangat Kurang Menarik 

 

Hasil dari skor penilaian dari masing-masing siswa dan guru 

tersebut kemudian dicari rata-rata dan dikonversikan ke pertanyaan untuk 

menentukan kemenarikan. Penkonversian skor menjadi pertanyaan 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  

Kriteria untuk Uji Kemenarikan (dimodifikasi)
65

 

 

Interval Pertanyaan Kualitas Aspek 

Kemenarikan 

         4    
              
              
              

Sangat Menarik 

Menarik  

Kurang Menarik 

Sangat Kurang Menarik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan pengembangan video sebagai media 

pembelajaran matematika menggunakan Microsoft PowerPoint 2016  dan 

Blender 3D yang sudah divalidasi oleh para ahli, praktisi pendidikan serta telah 

diuji coba dengan peserta didik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 

digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. 

1. Analyze (Tahap Analisis) 

Hasil analisis yang telah dilakukan digunakan sebagai pedoman dan 

pertimbangan dalam penyusunan video pembelajaran matematika. Analisis 



69 

 

yang dilakukan meliputi analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, 

analisis teknologi
66

. 

a. Analisis Kurikulum 

Kurikulum yang akan digunakan untuk pembuatan media ini yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang akan membahas materi 

kubus, balok, prisma dan limas. 

b. Analisis Karakteristik Siswa 

Dari hasil wawancara kepada guru mata pelajaran matematika kelas VIII di 

MTs Al Hikmah Bandar Lampung, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Kurangnya antusias peserta didik sehingga menganggap 

matematika sebagai mata pelajaran yang tidak penting. Hal itu 

dapat diketahui saat pendidik menjelaskan materi, beberapa peserta 

didik ada yang berbincang dengan teman lainnya dan tidak 

memiliki semangat belajar. 

2) Rendahnya kemampuan peserta didik untuk memahami konsep 

bangun ruang, bahkan terdapat beberapa peserta didik yang masih 

beranggapan jika bangun ruang mirip seperti bangun datar. 

3) Metode pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode 

konvensional, yaitu pendidik menerangkan kemudian peserta didik 
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mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas sesuai dengan 

yang diperintahkan pendidik. 

4) Metode pembelajaran masih terpaku pada buku paket yang 

disediakan oleh pemerintah di perpustakaan sekolah. 

c. Analisis Teknologi 

Aplikasi yang dapat memvisualisasikan kubus, balok, prisma dan limas 

adalah Blender 3D. Dengan menggunakan aplikasi Blender 3D, 

pengguna dapat melihat gambar jaring-jaring kubus, balok, prisma dan 

limas. Gambar yang ada di dalam Blender 3D dapat membuka dan 

menutup jaring-jaring, sehingga peserta didik dapat memahami konsep 

yang terdapat pada bangun ruang tersebut dengan jelas. 

Sedangkan untuk membuat rancangan kubus, balok, prisma, limas 

menggunakan Microsoft PowerPoint 2016.  Microsoft PowerPoint 2016  

dapat membuat animasi-animasi bergerak, merekam suara dan dengan 

menggunakan Microsoft PowerPoint 2016  dapat menghasilkan video 

dalam bentuk MP4 yang nantinya dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi pada tahap analyze. Berdasarkan 

analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, dan analisis teknologi, 

maka peneliti akan mengembangkan video pembelajaran yang sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang membahas materi 

kubus, balok, prisma dan limas. Media video pembelajaran tersebut 
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dibuat untuk mengatasi permasalahan yang ada dan  bertujuan untuk 

meminimalisir asumsi-asumsi siswa/i bahwa matematika itu 

membosankan. Video pembelajaran ini juga dapat meminimalisir peran 

guru dalam pembelajaran sehingga diharapkan siswa akan lebih aktif 

dalam pembelajaran. Video pembelajaran dibuat menggunakan 

Microsoft PowerPoint 2016 dan Blender 3D yang diharapkan dapat 

disajikan atau ditampilkan lebih interaktif, menarik, menyenangkan bagi 

peserta didik. 

2. Design (Tahap Perancangan) 

a. Penyusunan Kerangka pada Media 

Pada video pembelajaran ini diberikan musik latar yang bisa 

diperdengarkan selama menggunakan media. Penyusunan ini berupa 

desain tampilan media pembelajaran yang meliputi: 

1) Bagian intro (pembuka) 

Bagian intro (pembuka) terdiri dari 3 slide. Slide yang pertama berisi 

tulisan “Assalamualaikum” kalimat pembuka di awal slide pada 

media pembelajaran yang akan dibuat. 
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Gambar 4.1 Tampilan Intro 

 

Slide yang kedua berisi profil dari penyusun, profil yang berisi nama, 

foto penyusun serta alamat penyusun. Tampilan profil dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Profil 
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Sedangkan slide yang ketiga berisi  bagian menu utama terdapat judul 

materi juga dicantumkan pada menu utama yaitu “Materi Bangun 

Ruang Sisi Datar Matematika SMP/MTs Kelas VIII”. Selain itu 

terdapat tombol pada menu utama yaitu Petunjuk Penjelasan 

SK&KD, Tujuan dan Materi. 

 

Gambar 4.3 Tampilan Menu Utama 

2) Bagian isi (materi) 

Pada bagian isi berisi SK dan KD yang harus dicapai kemudian 

dilanjutkan materi kubus, balok, prisma dan limas.  
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Gambar 4.4 Tampilan SK dan KD 

Tampilan yang pertama menjelaskan materi kubus. Pada materi 

kubus berisi komponen-komponen kubus yang terdiri dari unsur-

unsur kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus dan 

volume kubus dengan disertai contoh soal pada setiap sub materi.  

 

Gambar 4.5 Tampilan Materi Kubus 

Kemudian dilanjutkan materi kedua yaitu bangun ruang sisi datar 

berupa balok. Sama seperti materi pertama, pada materi kedua 

juga berisi komponen-komponen balok yang terdiri dari unsur-

unsur balok, jaring-jaring balok, luas permukaan balok dan 

volume balok dengan disertai contoh soal setiap sub materi. 
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Gambar 4.6 Tampilan Materi Balok 

 Kemudian dilanjutkan materi ketiga yaitu bangun ruang sisi datar 

berupa prisma. Sama seperti materi kedua, pada materi ketiga juga 

berisi komponen-komponen prisma yang terdiri dari unsur-unsur 

prisma, jaring-jaring prisma, luas permukaan prisma dan volume 

prisma dengan disertai contoh soal setiap sub materi. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Materi Prisma 
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 Kemudian dilanjutkan materi kempat yaitu bangun ruang sisi datar 

berupa limas . Sama seperti materi ketiga, pada materi keempat 

juga berisi komponen-komponen limas yang terdiri dari unsur-

unsur limas, jaring-jaring limas, luas permukaan limas dan volume 

limas dengan disertai contoh soal setiap sub materi. 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Materi Limas 

3) Bagian penutup 

Bagian penutup ini berisi tampilan ucapan terima kasih, dan ucapan 

“Wassalamualaikum”. 
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Gambar 4.9 Tampilan Penutup 

b. Perancangan Penyajian Materi 

Penyajian materi dalam media ini sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar  yang telah ditetapkan. Materi 

yang akan ditampilkan diambil dari buku paket kelas VIII dan dari 

sumber-sumber yang relevan. 

c. Perancangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan berupa angket (kuesioner) yang 

disusun untuk mengevaluasi media yang telah dibuat. Penyusunan 

instrumen dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang disesuaikan 

dengan tujuan masing-masing angket. Instrumen tersebut diantaranya 

angket evaluasi oleh ahli media, ahli materi dan ahli bahasa. Angket 

tersebut diberikan kepada para ahli ketika mereview media sebelum 

diujicobakan di lapangan. Sedangkan angket setelah ujicoba diberikan 

kepada praktisi pendidikan dan peserta didik berupa angket respon 

terhadap media. 

Setelah dilakukan tahap perancangan, selanjutnya dilakukan 

evaluasi. Kerangka dalam media ini meliputi bagian intro (pembuka), 

bagian isi (materi) dan bagian penutup. Materi pada media ini disusun 

berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah 

ditetapkan. Materi yang dimuat dalam media ini diambil buku paket 
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kelas VIII dan dari berbagai referensi. Pembuatan video pembelajaran 

ini mengunakan Microsoft PowerPoint 2016. 

Instrumen penilaian kualitas produk yang telah dikembangkan 

berupa angket daftar isian (check list) untuk ahli materi, ahli media, 

ahli bahasa, praktisi pendidikan serta peserta didik. Perancangan 

instrumen penilain diawali dengan penyusunan kisi-kisi angket dan 

selanjutnya disusun angket penilaian yang akan diberikan kepada para 

ahli, praktisi pendidikan untuk mengetahui kualitas produk. Serta 

angket untuk peserta didik untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap media yang telah dikembangkan. 

3. Development (Tahap Pengembangan) 

Pada tahap ini media mulai dibuat berdasarkan rancangan pembuatan 

pada tahap design. Media video pembelajaran ini dibuat dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint 2016 dari bagian pembuka 

sampai penutup serta digunakan sebagai aplikasi untuk merekam suara dan 

untuk mengubah menjadi video dalam bentuk MP4. 

Proses pembuatan media pembelajaran ini berdasarkan buku panduan 

belajar Matematika Heru Nugroho, komputer berbasis Windows 10  serta 

aplikasi Microsoft PowerPoint 2016, dan menggunakan bantuan 3D 

Blender. Produk media pembelajaran ini dikemas dalam bentuk MP4 

Video, tampilan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2.2. Tampilan 
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pokok-pokok hasil dari penelitian dan pengembangan ini meliputi sebagai 

berikut : 

a. Pembuatan Video Pembelajaran 

1) Bagian intro (pembuka) 

             

Gambar 4.10 Tampilan Intro 

 

Seperti yang terlihat pada gambar Tokoh kartun wanita peneliti 

rancang memakai jilbab untuk mencerminkan bahwa latar belakang 

pembuat media adalah universitas islam. Selain itu juga, karena pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan ditekankan pada pencapaian 

akhlak maka peneliti mendesain tokoh wanita memakai jilbab. 

Setelah tampilan intro selanjutnya adalah profil. Profil berisi 

tentang foto penyusun, profil dari penyusun serta alamat penyusun. 

Tampilan profil dapat dilihat dibawah ini. 
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Gambar 4.11 Tampilan Profil 

 

Setelah tampilan profil selanjutnya masuk kedalam menu 

utama. Tampilan pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.12 Tampilan Menu Utama 

 

Pada bagian menu utama terdapat judul materi juga dicantumkan 

pada menu utama yaitu “Materi Bangun Ruang Sisi Datar Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII”. Selain itu terdapat tombol pada menu utama 

yaitu Petunjuk Penjelasan SK&KD, Tujuan dan Materi. 

2) Bagian isi (materi) 
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Menu berikutnya adalah materi. Materi berisi bab-bab yang 

dipelajari dalam materi bangun ruang sisi datar ini. Materi bangun 

ruang sisi datar terbagi menjadi 4 sub-bab, yaitu Kubus, Balok, Prisma 

dan Limas. Tampilan menu materi dapat dilihat pada gambar berikut : 

                                       

Gambar 4.13Tampilan menu materi 

 

a) Pokok bahasan Kubus 

Pada pokok bahasan kubus selain materi dan contoh, terdapat 

penjelasan mengenai bidang sisi, rusuk kubus, titik sudut dan lainnya. 

Tampilan pokok bahasan kubus dapat dilihat dibawah ini : 
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   Gambar 4.14 Tampilan Materi Kubus   Gambar 4.15 Tampilan Bidang Sisi 

          

Gambar 4.16 Tampilan Rusuk  Kubus    Gambar 4.17 Tampilan titik sudut 

 

b) Pokok bahasan Balok 

  Pada pokok bahasan balok ilustrasi yang digunakan adalah kotak 

tissue.   Untuk lebih jelas pokok-pokok hasil desain pada kubus bisa 

dilihat pada gambar berikut. 
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    Gambar 4.18 Tampilan  materi balok 

  Pada materi balok dijelaskan definisinya yaitu termasuk bentuk 

bangun ruang yang mempunyai Panjang, lebar dan tinggi. Balok juga 

banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kotak tissue, 

lemari pakaian , lemari es dan lain sebagainya. Untuk tampilan materi 

balok bisa dilihat gambar dibawah : 

                     

Gambar 4.19 Tampilan diagonal ruang balok  
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Gambar 4.20 Tampilan bidang diagonal balok 

 

                                        

Gambar 4.21 Tampilan animasi jaring-jaring balok 

 

c) Pokok bahasan Prisma 

  Selanjutnya pokok bahasan prisma diberikan contoh gambar macam-

macam bentuk prisma yaitu, prisma prisma segiempat, prisma 

segilima, prisma segitiga dan prisma segiempat miring. Untuk 

tampilan pokok bahasan prisma bias dilihat gambar dibawah :  
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        Gambar 4.22 Tampilan materi prisma 

                      

Gambar 4.23 Bidang diagonal prisma segilima 
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Gambar 4.24 Tampilan  jarring-jaring prisma 

               

Gambar 4.25 Tampilan animasi jaring-jaring prisma 

 

d) Pokok bahasan Limas 

  Selanjutnya menu pokok bahasan terahir yaitu materi limas. Pada 

pokok bahasan  diberikan contoh macam-macam bentuk prisma yaitu, 

prisma segitiga, segiempat dan segilima. Untuk tampilan pokok 

bahasan limas bisa dilihat gambar dibawah : 

            

          Gambar 4.26 Tampilan materi limas 
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Gambar 4.27 Tampilan jaring-jaring limas 

  Pada jaring-jaring limas dijelaskan pada gambar limas segitiga yang 

apabila dibentangkan maka akan terbentuk jarring-jarng limas. 

                

    

Gambar 4.28 Tampilan animasi jaring-jaring limas 

 

e) Evaluasi 

  Selanjutnya adalah evaluasi merupakan suatu proses uji kompetensi 

dari materi-materi yang telah dipelajari dalam media ini. Uji 
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kompetensi ini terdiri dari contoh soal kubus, balok, prisma dan limas . 

tampilan evaluasi dapat dilihat dibawah ini. 

                           

   Gambar 4.29 Tampilan soal evaluasi kubus 

 

                
    Gambar 4.30 Tampilan soal evaluasi balok 

 

     
 

   Gambar 4.31 Tampilan soal Evaluasi prisma 
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  Gambar 4.32 Tampilan soal Evaluasi limas 

 

3) Bagian penutup 

                        
 

              Gambar 4.33 Tampilan Penutup 

 

Setelah proses pembuatan media ini selesai, media ini dilakukan review 

oleh para ahli dan praktisi pendidikan yang akan menilai kualitas 

media. Dalam angket tersebut disediakan pula bagian isian untuk 

memberi komentar dan saran perbaikan. Dari hasil pengisisan angket 

tersebut akan diperoleh saran untuk melakukan revisi terhadap media. 
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b. Hasil Evaluasi Validator 

Adapun hasil review dari ahli media, ahli materi dan ahli bahasa 

berupa saran, kritik, bentuk kesalahan beserta saran perbaikannya 

dapat diperinci sebagai berikut: 

1) Evaluasi ahli media 

a) Evaluasi ahli media I 

Tabel 4.1 

Evaluasi Ahli Media I 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1.  

Suara musik terlalu 

besar, sehingga suara 

pemateri kurang jelas. 

Suara music 

sebaiknya tidak 

lebih besar dari 

suara pemateri. 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Media 

b) Evaluasi ahli media II 

Tabel 4.2 

Evaluasi Ahli Media II 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Pembuka 
Hilangkan background 

putih pada logo UIN. 

Sebaiknya 

background 

putih pada logo 

UIN dihilangkan 

menggunakan 

coreldraw. 
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2. Materi 
Hilangkan efek warna 

pada gambar prisma. 

Sebaiknya 

hilangkan efek 

warna hijau 

pada gambar 

menggunakan 

paint. 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Media 

c) Evaluasi praktisi Pendidikan 

Tabel 4.3 

Evaluasi Praktisi Pendidikan 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Isi 

Sebaiknya ditambah 

latihan soal diluar 

dari video. 

Sebaiknya ditambah 

soal latihan diluar 

video. 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Praktisi Pendidikan 

 

2) Evaluasi ahli materi 

a) Evaluasi ahli materi I 

Tabel 4.4 

Evaluasi Ahli Materi I 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Materi 

Ketidaksesuaian 

gambar dengan 

animasinya. 

Diperbaiki sesuai 

dengan animasinya 

agar agar ukuran 

gambarnya tepat 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 

Revisi yang dilakukan adalah menyesuaikan gambar dengan 

bersamaan munculnya animasi. Revisi dilakukan karena menurut 
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ahli materi I, munculnya animasi tidak sesuai dengan gambar 

sehingga nantinya akan membingungkan siswa. 

b) Evaluasi ahli materi II 

Tabel 4.5 

Evaluasi Ahli Materi II 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Materi 
Gambar kubus dan 

balok diperbaiki. 

Ubah gambar kubus 

dan balok sehingga 

sesuai dengan 

bidang sisi-sisinya. 

2. Isi 

Penjelasan cara 

menemukan rumus 

luas permukaan 

kubus. 

Ubah cara menemukan 

rumus luas 

permukaan kubus. 

3 Isi 

Penjelasan cara 

menemukan rumus 

luas permukaan 

balok. 

Beri animasi pada cara 

menemukan rumus 

luas permukaan 

balok. 

4 Isi 

Penjelasan cara 

menemukan rumus 

luas permukaan 

prisma dan limas. 

Beri animasi pad acara 

menemukan rumus 

luas permukaan 

prisma dan limas. 

Sumber: Angket Penilaian Validasi Ahli Materi 

c) Evaluasi Praktisi Pendidikan 

Tabel 4.6 

Evaluasi Praktisi Pendidikan 

No. Bagian Jenis Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Isi 

Contoh soal ditambah 

pada setiap sub 

materi 

Sebaiknya ditambah 

ladi contoh soal . 
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Sumber: Angket Penilaian Validasi Praktisi Pendidikan 

 

c. Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 1 

1) Penilaian Angket Validasi Ahli Materi 

Hasil data uji ahli materi tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.7, dan 

form dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.7 

Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 1 oleh Ahli Materi 

NO Aspek  analisis 

validator 

validator 

1 validator 2 validator 3 

1 Kesesuaian 

materi 
        12 13 15 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3 3,25 3,75 

    3,3 

Kriteria valid 

2 Keakuratan 

materi 
        19 21 22 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,1 3,5 3,6 

    3,4 

Kriteria valid 

3 Kemutakhiran 

materi 
        5 6 6 

Skor Maksimal 8 8 8 

   2,5 3 3 

    2,8 

Kriteria Cukup valid 

4 Rangsangan         6 7 7 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3 3,5 3,5 

    3,3 

Kriteria valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil penilaian angket ahli materi 
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Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli materi disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat penilaian ahli materi 

dari masing-masing validator. 

 

Gambar 4.34 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Materi  

 

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli materi nilai pada setiap aspek, 

hasil validasi yang diperoleh dari validator ketiga memperoleh skor 

tertinggi dibanding perolehan dari validator 1 dan 2. Pada validasi tahap 

pertama memperoleh skor tertinggi mencapai angka 3,4 dan terendah pada 

skor 2,8. Hasil dari validasi tahap 1 masih pada kriteria “Cukup Valid” dan 

revisi sebagian terutama pada aspek kemuktahiran materi dan aspek 

rangsangan yang memperoleh skor terendah, sehingga dilakukan perbaikin 

pada media dari segi materi berdasarkan masukan dan saran dari para ahli.  

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

kesesuaian materi keakuratan materi kemuktahiran
materi

rangsangan

Dosen 1 Dosen 2 Guru



95 

 

2) Penilaian Angket Validasi Ahli Media 

Hasil data uji ahli media tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 4.8 , 

sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.8 

Skor Penilaian Angket Validasi Tahap 1 Dari Ahli Media 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

validator 1 validator 2 validator 3 

1 Tehnik 

penyajian 
        15 15 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,75 3,75 4 

    3,83 

Kriteria valid 

2 Tampilan         12 10 12 

Skor Maksimal 12 12 12 

   4 3.3 4 

    3.76 

Kriteria valid 

3 Grafis         21 22 24 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,5 3,6 4 

    3,7 

Kriteria valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli media 

 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli media disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli media dari 

masing-masing validator terhadap aspek kegrafikan dan aspek penyajian 

media. 
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Gambar 4.35 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Media  

 

Terlihat dari grafik hasil validasi ahli media penilaian yang didapat pada 

setiap aspek yang telah mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,76 dan terendah 

mencapai skor 3,7 dari ketiga aspek tersebut semuanya masih pada kriteria 

cukup “valid” dan revisi sebagian sehingga dilakukannya revisi berdasarkan 

masukan ahli medi 

 

3) Penilaian Angket Validasi Ahli Bahasa 

Data hasil penilaian angket validasi Ahli bahasa dapat dilihat pada tabel 

4.9, sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 4. 

Tabel 4.9 

Skor Penilaian Angket Validasi Ahli Bahasa Tahap 1 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

Dosen 

1 Kebahasaan         15 

Skor Maksimal 16 

   3,75 
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    3,75 

Kriteria valid 

2 Typografi         14 

Skor Maksimal 16 

   3,5 

    3,5 

Kriteria valid 

3 Audio 

Pengiring 
        18 

Skor Maksimal 20 

   3,6 

    3,6 

Kriteria valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli bahasa 

Selain dalam bentuk tabel hasil validasi oleh ahli bahasa disajikan juga 

data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat hasil penilaian ahli bahasa 

terhadap aspek kebahasaan, typography dan audio pengiring media. 

              

Gambar 4.36 

 Grafik hasil validasi tahap 1 oleh Ahli Bahasa 
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Tabel 4.9 dan gambar 4.8 menunjukkan hasil validasi oleh ahli bahasa 

yang dilakukan oleh 1 ahli. Diketahui bahwa hasil validasi Ahli materi 

memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-

rata sebesar 3,75 dengan kriteria “Valid”. Aspek typografy diperoleh nilai 

rata-rata 3,5 dengan kriteria “Valid”. Aspek audio pengiring diperoleh nilai 

rata-rata 3,6 dengan kriteria “Valid”. 

 

d. Revisi Pembuatan Media 

Setelah media direview oleh para ahli, kemudian dilakukan revisi 

yang disarankan oleh ahli media pertama yaitu Ibu Farida, S.Kom., 

MMSI yaitu mengubah suara musik agar diperkecil volumenya 

sehingga suara pemateri dapat terdengar lebih jelas. Setelah 

dilakukannya revisi suara musik sudah diperkecil sehingga suara 

pemateri dapat terdengar dengan jelas. 

Selanjutnya dilakukan revisi yang disarankan oleh ahli media 

kedua yaitu bapak Komarudin, M.Pd yaitu dengan meghilangkan 

background putih pada logo UIN dan menghilangkan efek warna pada 

gambar jarring-jaring limas. Gambar sebelum dan sesudah revisi 

disajikan pada gambar-gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.37 

Tampilan Profil Sebelum Revisi 

 

 
Gambar 4.38 

Tampilan Profil sesudah revisi 

 

 
Gambar 4.49 

Tampilan Jaring-jaring limas sebelum sevisi 
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Gambar 4.40 

Tampilan Jaring-jaring limas sesudah revisi 

 

Selanjutnya dilakukan revisi yang disarankan oleh ahli materi I ibu 

Sri Purwanti Nasution, M.Pd dengan menyesuaikan gambar dengan 

animasi. Gambar sebelum dan sesudah revisi disajikan pada gambar-

gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 4.41 

Tampilan bidang sisi sebelum revisi 
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Gambar 4.42 

Tampilan bidang sisi sesudah revisi 

 

Selanjutnya dilakukan revisi yang disarankan oleh ahli materi II ibu 

Rosida Rakhmawati, M.Pd dengan memperbaiki gambar kubus dan balok, 

memperjelas cara menemukan rumus luas permukaan kubus, luas 

permukaan balok, luas permukaan prisma dan luas permukaan limas 

dengan animasi. Gambar sebelum dan sesudah revisi disajikan pada 

gambar-gambar di bawah ini. 

         
 

Gambar 4.43 

Tampilan kubus sebelum revisi  
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Gambar 4.44 

Tampilan kubus sesudah revisi  

  

     
Gambar 4.45 

Cara menemukan rumus luas permukaan kubus sebelum direvisi 
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Gambar 4.46 

Cara menemukan rumus luas permukaan kubus sesudah direvisi 

 

 
Gambar 4.47 

Cara menemukan rumus luas permukaan balok sebelum direvisi 

 



104 

 

 
Gambar 4.48 

Cara menemukan rumus luas permukaan balok sesudah direvisi 

 

 
Gambar 4.49 

Cara menemukan rumus luas permukaan prisma sebelum direvisi 
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Gambar 4.50 

Cara menemukan rumus luas permukaan prisma sesudah direvisi 

 

 
Gambar 4.51 

Cara menemukan rumus luas permukaan limas sebelum direvisi 
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Gambar 4.52 

Cara menemukan rumus luas permukaan limas sesudah direvisi 

 

e. Hasil Penilaian Angket Validasi Tahap 2 

1) Penilaian Angket Validasi Ahli Materi 

Hasil data uji ahli materi tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.10, 

sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 2. 

Tabel 4.10 

Hasil Penilaian Angket Evaluasi Tahap 2 oleh Ahli Materi 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

validator 1 

validator 

 2 validator 3 

1 Kesesuaian 

materi 
        14 14 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,5 3,5 4 

    3,6 

Kriteria valid 

2 Keakuratan 

materi 
        19 23 23 

Skor Maksimal 24 24 24 
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   3,6 3,8 3,8 

    3,7 

Kriteria valid 

3 Kemutakhiran 
materi 

        7 8 6 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3,5 4 3 

    3,5 

Kriteria valid 

4 Rangsangan         7 8 8 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3,5 4 4 

    3,8 

Kriteria valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli materi 

 

 

 
Gambar 4.53 

Hasil Penilaian Validasi Materi Tahap 2 

 

Tabel 4.10 dan Gambar 4.25 menunjukkan data hasil penilaian validasi 

ahli materi tahap 2 dari 2 ahli yaitu dosen pendidikan matematika dan 1 praktisi 

pendidikan. Diketahui bahwa hasil validasi Ahli materi memperoleh nilai 
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sebagai berikut: pada aspek kesesuaian materi diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,6 dengan kriteria “Valid”. Aspek keakuratan materi diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,7 dengan kriteria “Valid”. Aspek kemuktahiran materi diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 3,5 dengan kriteri “Valid”. Aspek rangsangan materi diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,8 dengan kriteria “Valid”. 

Hasil penilaian validasi materi tahap 1 mengalami peningkatan pada 

penilaian validasi materi tahap 2. Adapun nilai untuk aspek kesesuaian isi pada 

tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,3 dengan kriteria “Valid” dan pada 

tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 dengan kriteria “Valid”. Aspek 

keakuratan materi penyajian pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata 3,4 dengan 

kriteria “Valid” dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,7 dengan 

kriteria “Valid”. Dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.54 

Grafik Perbandingan Validasi Ahli Materi Tahap 1 dan Tahap 2 
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2) Penilaian Angket Validasi Ahli Media 

Hasil data uji ahli media tahap 2 dapat dilihat pada Tabel 4.11, 

sedangkan form dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 4.11 

Skor Penilaian Angket Evaluasi Tahap 2 Dari Ahli Media 

NO Aspek  Analisis 
Validator 

validator 1 

validator 

 2 validator 3 

1 Tehnik penyajian 
        15 15 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,75 3,75 4 

    3,83 

Kriteria valid 

2 Tampilan 
        12 10 12 

Skor Maksimal 12 12 12 

   4 3,3 4 

    3,8 

Kriteria valid 

3 Grafis 
        21 22 24 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,5 3,6 4 

    3,7 

Kriteria valid 

Sumber Data : Diolah dari hasil angket penilaian ahli media 
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Gambar 4.55 

Hasil Penilaian Validasi Ahli Media Tahap 2 

 

Tabel 4.11 dan Gambar 4.27 menunjukkan data hasil penilaian validasi 

ahli materi tahap 2 dari 2 ahli yaitu dosen pendidikan matematika dan 1 praktisi 

pendidikan. Diketahui bahwa hasil validasi Ahli materi memperoleh nilai 

sebagai berikut: pada aspek tekhnik penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,83 dengan kriteria “Valid”. Aspek tampilan diperoleh nilai rata-rata sebesar 

3,8 dengan kriteria “Valid”. Aspek grafis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,7 

dengan kriteria “Valid”. 

Hasil penilaian validasi materi tahap 2 mengalami peningkatan dari 

penilaian validasi materi tahap 1. Adapun nilai untuk aspek tekhnik penyajian 

pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83 dengan kriteria “Valid” dan 

pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83 dengan kriteria “Valid”. 

Aspek tampilan pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,76 dengan 

kriteria “Valid” dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,8 dengan 
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kriteria “Valid”. Aspek grafis pada tahap 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,7 

dengan kriteria “Valid” dan pada tahap 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,7 

dengan kriteria “Valid” Dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.56 

Grafik Perbandingan Validasi Ahli Media Tahap 1 dan Tahap 2 

 

3) Evaluasi ahli bahasa 

Penilaian angket validasi oleh ahli bahasa hanya dilakukan 1 

tahap, karena menurut beliau penggunaan bahasa pada video 

pembelajaran tersebut sudah baik dan penulisan pada materi video 

sudah sesuai dengan aturan EYD. 

4) Evaluasi praktisi pendidikan 

Menurut praktisi pendidikan penyajian materi pada media 

audio visual tersebut sudah sesuai dengan SK dan KD yang telah 

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

tehknik penyajian tampilan grafis

tahap 1 tahap 2



112 

 

ditentukan. Tampilan media audio visual tersebut juga menarik 

dan kualiatas suara yang dihasilkan sudah baik. Serta penulisan 

rumus dan materi sudah sesuai dengan EYD. Berdasarkan 

penilaian yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa media yang 

dikembangkan sudah dalam kategori baik dari segi isi atau materi, 

tampilan serta bahasa sehingga media dapat dilanjutkan pada 

tahapan implementation (implementasi) untuk mengetahui respon 

yang diberikan oleh peserta didik. 

 

4. Implementation (Tahap Implementasi) 

Setelah produk melalui tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media 

serta media telah diperbaiki, selanjutnya produk diuji cobakan kepada 

Siswa MTs Al Hikmah Bandar Lampung dengan uji coba skala kecil terdiri 

dari 10 Siswa (kelas VIII B), uji coba skala besar terdiri dari 30 siswa 

(kelas VIII A). uji coba ini bertujuan untuk menguji kemenarikan dari 

produk media pembelajaran yang dikembangkan. 

Pada uji coba skala kecil  dimaksudkan untuk menguji kemenarikan 

produk pada skala kecil, siswa/i dalam uji coba skala kecil ini siswa 

mengikuti pembelajaran dengan media pembelajaran berbasis microsoft 

powerpoint ini didalam kelas. Uji coba produk dengan melibatkan 10 siswa 

yang dipilih secara homogen, caranya sangat sederhana dengan memanggil 
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satu per satu siswa melalui absen secara acak. Di akhir uji coba kelompok 

kecil siswa diberikan berupa angket kemenarikan dari pembelajaran 

menggunakan media  pembeljaran dengan hasil dapat dilihat pada tabel 

4.12 . 

Tabel 4.12 

Hasil uji coba kelompok kecil 

No Nama Kelas 
Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayakan 
Kriteria 

1 Isnahini Irma Suryani VIII B 53 3,31 Sangat Menarik 

2 Junita Nur Hasanah VIII B 56 3,5 Sangat Menarik 

3 Bunga Ikhtiara VIII B 61 3,81 Sangat Menarik 

4 Lisa Firnanda VIII B 59 3,68 Sangat Menarik 

5 Aprillia Lindriawan VIII B 54 3,37 Sangat Menarik 

6 Dinda Rizky VIII B 53 3,32 Sangat Menarik 

7 Lutfiyah Annisa 

Syahrani 
VIII B 55 3,43 Sangat Menarik 

8 M. Aldiansyah VIII B 58 3,62 Sangat Menarik 

9 Sultan Mulia Pratama VIII B 54 3,37 Sangat Menarik 

10 Alya Nurjanah VIII B 58 3,63 Sangat Menarik 

 
Jumlah 

 
561 35,04         

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Lapangan Skala Kecil. 

 

Berdasarkan analisis uji coba pada skala kecil diatas, diperoleh  rata-

rata 3,50 dengan kriteria interpretasi yang dicapai melalui yaitu “Sangat 

Menarik”, hal ini berarti media pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti mempunyai kriteria menarik untuk digunakan sebagai alat bantu 

dalam kegiatan belajar mengajar pada materi bangun ruang sisi datar untuk 

minimal kelas VIII MTs, khususnya MTs Al Hikmah Bandar Lampung. 
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Setelah melakukan uji coba pada skala kecil, kemudian uji coba 

lapangan pada skala besar dengan tujuan untuk mengetahui kemenarikan 

produk secara luas. Responden pada uji coba skala besar adalah 30 siswa 

kelas VIII dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa 

terahadap media. Uji coba ini dilakukan disekolah MTs Al Hikmah Bandar 

Lampung. Hasil respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis 

Microsoft powerpoint dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar di tampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Hasil uji coba kelompok besar 

No Nama 
Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayaka

n 

Kriteria 

1 Ahmad Maulid 52 3,25 Menarik 

2 Al Halim Nur Wijaya 55 3,43 Sangat Menarik 

3 Ahmad Shihab 58 3,62 Sangat Menarik 

4 Arya Heru Kusuma 58 3,62 Sangat Menarik 

5 A. Salman Farizqi 52 3,25 Menarik 

6 Bagas Hermawan 53 3,31 Sangat Menarik 

7 Dandi  53 3,32 Sangat Menarik 

8 David Arif Prayogi 48 3 Menarik 

9 Dimas Adjie P 55 3,43 Sangat Menarik 

10 Dimas Nugraha 56 3,5 Sangat Menarik 

11 Fajrian 55 3,43 Sangat Menarik 

12 Gilang Ramadhan 52 3,25 Menarik 

13 Isrok Fajri 55 3,43 Sangat Menarik 

14 Iqlima Khoirun Nisa 61 3,81 Sangat Menarik 

15 Mahesa Ade Suarna 53 3,31 Sangat Menarik 
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16 M. Agim Pratama 54 3,37 Sangat Menarik 

17 M. Rifki Pratama 60 3,75 Sangat Menarik 

18 M. Hijrah 54 3,37 Sangat Menarik 

19 Nadia Ika Sheriy 52 3,25 Menarik 

20 Najwa Mudina Hilmi 56 3,5 Sangat Menarik 

21 Najwa Sakinah 54 3,37 Sangat Menarik 

22 Nur Fitri Ikmalia 55 3,43 Sangat Menarik 

23 Nuraini Munawaroh 54 3,37 Sangat Menarik 

25 Ria Aulia Innayah 54 3,37 Sangat Menarik 

26 Ratih Wulandari 55 3,43 Sangat Menarik 

27 Shafa Febriliani Rahmah 54 3,37 Sangat Menarik 

28 Silvia Astica Sari 55 3,43 Sangat Menarik 

29 Wardatul Jamila 52 3,25 Menarik 

30 Zahra Zun Nur PutriAwalia 54 3,37 Sangat Menarik 

  JUMLAH 1.634 102,02              4   

Sumber Data: Diolah dari Hasil Angket Penilaian Uji Coba Lapangan Skala Besar 

 

Berdasarkan analisis data dari tabel 4.13 hasil uji coba lapangan pada 

skala besar memperoleh rata-rata yang tergolong cukup tinggi yaitu 3,50 

dengan kriteria interpretasi  yang dicapai yaitu “Sangat Menarik”. Hal ini 

berarti media yang dikembangkan oleh peneliti  mempunyai kriteria sangat 

menarik  untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegitan belajar mengajar  

pada materi bangun ruang sisi datar untuk kelas VIII atau di atasanya. 

B. Pembahasan 

Pada pengembangan video pembelajarn matematika ini, peneliti 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: 

analysis, design, development, implementation, evaluation. Berdasarkan 
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permasalahan pada tahap analisis yang telah dikemukakan dalam hasil 

penelitian diketahui bahwa dalam proses pembelajaran di kelas guru masih 

menggunakan metode ceramah dan hanya memanfaatkan buku paket yang 

sudah disediakan di perpustakaan sekolah sebagai bahan ajar. Sementara 

rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami konsep bangun ruang. 

Setelah tahap analisis, tahap selanjutnya adalah tahap design 

(perancangan). Pada tahap perancangan dilakukan penyusunan kerangka media, 

perancangan sistematika penyajian materi, dan perancangan instrumen. 

Perancangan sistematika penyajian materi disesuaikan dengan SK dan KD yang 

sudah ditentukan. 

Selanjutnya tahap development. Tahap development merupakan tahap 

dalam pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

belajar. Setelah produk selesai dibuat, kemudian dilakukan evaluasi oleh para 

ahli dan praktisi pendidikan yang disebut dengan validasi. Tujuannya untuk 

memperoleh masukan-masukan guna perbaikan media audio visual yang 

dikembangkan. 

Masukan dari para ahli dan praktisi pendidikan disunting sebagai acuan 

revisi, selain itu juga pengisian angket validasi akan menentukan kelayakan 

media untuk dapat diujicobakan kepada peserta didik. Revisi ini dilakukan 

sebagai langkah membuat produk yang layak. Produk yang telah dikembangkan 

kemudian direvisi pada beberapa komponen yang harus diperbaiki dalam 

media, seperti memasukan musik latar ke dalam media agar peserta didik tidak 
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mudah bosan, mengubah background media agar menjadi lebih menarik serta 

komponen lain yang harus diperbaiki. 

Penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran ini termasuk dalam 

kategori “Valid” dengan nilai rata-rata sebesar 3,65. Penilaian ahli media 

terhadap media pembelajaran ini termasuk dalam kategori “Valid” dengan niali 

rata-rata sebesar  3,77. Penilaian ahli bahasa terhadap media ini termasuk dalam 

kategori “Valid” dengan nilai rata-rata sebesar 3,61.  

Setelah media direvisi dan dinyatakan Valid untuk diujicobakan, 

kemudian dilakukan ujicoba kepada peserta didik. Tahap ini disebut dengan 

tahap implementation. Hasil rata-rata kemenarikan yang diperoleh pada skala 

kecil yang diikuti oleh 10 siswa memperoleh skor rata-rata yaitu 3,50 

berdasarkan hasil dari angket respon yang telah diisi oleh siswa, hasil ini 

menempatkan media pada kriteria “Sangat Menarik”. Pada uji coba lapangan 

skala besar yang diikuti oleh 30 siswa skor rata-rata kemenarikan yang 

diperoleh yaitu 3,40 pada kriteria “Sangat menarik”. Berdasarkan hasil olah 

data angket respon siswa pada uji coba lapangan skala kecil dan skala besar, 

media pembelajaran matematika yang dikembangkan dalam kriteria interpretasi 

kemenarikan sangat menarik sebagai sumber bahan belajar dan layak 

digunakan. Pemilihan aplikasi sebagai pendukung dalam pembuatan video 

pembelajaran yang dikembangkan dikarenakan perkembangan teknologi, 

sehingga menyebabkan penggunaan media pembelajaran yang paling tepat 

adalah media audio visual. Media audio visual dapat digunakan sebagai alat 
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bantu mengajar karena media audio visual merupakan media yang memiliki 

unsur gerakan dan suara
67

. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil akhir 

pengembangan media video pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint 

2016 ini layak digunakan sebagai media pembelajaran matematika pada materi 

kubus, balok, prisma dan limas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

Hamzah and Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya sehingga dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan media berupa video 

sebagai media pembelajaran matematika menggunakan Microsoft 

PowerPoint 2016 dan Blender 3D dengan metode penelitian ADDIE. 

2. Respon peserta didik terhadap video pembelajaran matematika diperoleh 

skor rata-rata 3,40 dengan kriteria sangat menarik.  

B. Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian 

pengembangan media: 

1. Perlu ditambahkan contoh soal dan evaluasi soal yang lebih beragam. 

2. Dari hasil penelitian ini pembaca diharapkan dapat terinspirasi untuk 

melakukan eksperimen atau penelitian tindakan kelas untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. 
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Lampiran 5.1 

ANALISIS DATA HASIL RESPON SISWA SKALA KECIL 

No Nama Kelas 
Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayakan 
Kriteria 

1 
Isnahini Irma Suryani 

VIII 

B 
53 3,31 Sangat Menarik 

2 
Junita Nur Hasanah 

VIII 

B 
56 3,5 Sangat Menarik 

3 
Bunga Ikhtiara 

VIII 

B 
61 3,81 Sangat Menarik 

4 
Lisa Firnanda 

VIII 

B 
59 3,68 Sangat Menarik 

5 
Aprillia Lindriawan 

VIII 

B 
54 3,37 Sangat Menarik 

6 
Dinda Rizky 

VIII 

B 
53 3,32 Sangat Menarik 

7 
Lutfiyah Annisa Syahrani 

VIII 

B 
55 3,43 Sangat Menarik 

8 
M. Aldiansyah 

VIII 

B 
58 3,62 Sangat Menarik 

9 
Sultan Mulia Pratama 

VIII 

B 
54 3,37 Sangat Menarik 

10 
Alya Nurjanah 

VIII 

B 
58 3,63 Sangat Menarik 

  
Jumlah 

  561 

 

35,04 
 

 ̅       
 

Cara Analisis Perhitungan : 

 

   
           

             
      

  
  

  
           

 

 ̅   
∑    
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Lampiran 5.2 

ANALISI DATA HASIL RESPON SISWA UJI COBA LAPANGAN 

(SKALA BESAR) 

No Nama 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayakan 
Kriteria 

1 Ahmad Maulid 

VIII 

A 52 3,25 Menarik 

2 Al Halim Nur Wijaya 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

3 Ahmad Shihab 

VIII 

A 58 3,62 Sangat Menarik 

4 Arya Heru Kusuma 

VIII 

A 58 3,62 Sangat Menarik 

5 A. Salman Farizqi 

VIII 

A 52 3,25 Menarik 

6 Bagas Hermawan 

VIII 

A 53 3,31 Sangat Menarik 

7 Dandi  

VIII 

A 53 3,32 Sangat Menarik 

8 David Arif Prayogi 

VIII 

A 48 3 Menarik 

9 Dimas Adjie P 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

10 Dimas Nugraha 

VIII 

A 56 3,5 Sangat Menarik 

11 Fajrian 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

12 Gilang Ramadhan 

VIII 

A 52 3,25 Menarik 

13 Isrok Fajri 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

14 Iqlima Khoirun Nisa 

VIII 

A 61 3,81 Sangat Menarik 

15 Mahesa Ade Suarna 

VIII 

A 53 3,31 Sangat Menarik 

16 M. Agim Pratama 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 

17 M. Rifki Pratama 

VIII 

A 60 3,75 Sangat Menarik 

18 M. Hijrah 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 
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No Nama 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Skor 

Skor 

kelayakan 
Kriteria 

19 Nadia Ika Sheriy 

VIII 

A 52 3,25 Menarik 

20 Najwa Mudina Hilmi 

VIII 

A 56 3,5 Sangat Menarik 

21 Najwa Sakinah 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 

22 Nur Fitri Ikmalia 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

23 Nuraini Munawaroh 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 

24 Reva Dwi Yanti 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

25 Ria Aulia Innayah 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 

26 Ratih Wulandari 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

27 

Shafa Febriliani 

Rahmah 

VIII 

A 54 3,37 Sangat Menarik 

28 Silvia Astica Sari 

VIII 

A 55 3,43 Sangat Menarik 

29 Wardatul Jamila 

VIII 

A 52 3,25 Menarik 

30 

Zahra Zun Nur Putri 

Awalia 

VIII 

A 54 3,37 

 

Sangat Menarik 

  JUMLAH 

 

1.634 102,02 

             
 ̅       

 

Cara analisis perhitungan 

 

 

 

 

 

𝑥  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
      

         
 2

  
     = 3,25 

�̅�   
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖    

𝑛
  

 
  2  2

  
 = 3,40 
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Lampiran 7.1 
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LAMPIRAN 6 

SURAT TANDA TELAH PENELITIAN 
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LAMPIRAN 8 

MEDIA PEMBELAJARAN 
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Lampiran 4.1 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN 

AHLI BAHASA 

 

Video Pembelajaran Matematika Berbasis Microsoft Power Pont 2016 dengan Animasi 

Blender 3D Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII MTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK BUTIR SOAL 

1 Kebahasaan 1, 2, 3, dan 4 

2 Typografy 5,6,7, dan 8 

3 Audio Pengiring 9,10,11,12, dan 13 

 Jumlah Butir 13 
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Lampiran 4.2 

Hasil Penilaian Angket Ahli Bahasa 

Validasi Pertama 

NO ASPEK 

BUTIR 

SOAL VALIDATOR 

1 

KEBAHASAAN 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

        15 

Skor Maksimal 16 

   3,75 

  ̅ 3,75 

Kriteria VALID 

2 

TYPOGRAFI 

5 4 

6 4 

7 3 

8 3 

        14 

Skor Maksimal 16 

   3,5 

  ̅ 3,5 

Kriteria VALID 

3 

AUDIO PENGIRING 

9 4 

10 4 

11 4 

12 3 

13 3 

        18 

Skor Maksimal 20 

   3,6 

  ̅ 3,6 

Kriteria VALID 

 

 

 

 



119 
 

Lampiran 2.1 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN 

AHLI MATERI 

 

Video Pembelajaran Matematika Berbasis Microsoft Power Pont 2016 dengan Animasi 

Blender 3D Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII MTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

O 

ASPEK BUTIR SOAL 

1 Kesesuaian Materi 1, 2, 3, dan 4 

2 Keakuratan Materi 5,6,7,8,9, dan 10 

3 Kemutakhiran Materi 11 dan 12 

4 Rangsangan 13 dan 14 

 Jumlah Butir 14 
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Lampiran 2.2 

Hasil Penilaian Angket Ahli Materi 

Validasi Pertama 

NO ASPEK 
BUTIR 

ANGKET 

VALIDATOR 

Dosen 1 Dosen 2 Guru 

1 

KESESUAIAN 

MATERI 

1 3 4 4 

2 3 3 4 

3 3 2 4 

4 3 4 3 

        12 13 15 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3 3,25 3,75 

  ̅ 3,3 

Kriteria VALID  

2 

KEAKURATAN 

MATERI 

5 4 4 4 

6 3 4 4 

7 3 3 3 

8 3 4 4 

9 3 3 3 

10 3 3 4 

        19 21 22 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,1 3,5 3,6 

  ̅ 3,4 

Kriteria VALID 

3 

KEMUKTAKHIRAN 

MATERI 
11 3 3 3 

12 2 3 3 

        5 6 6 

Skor Maksimal 8 8 8 

   2,5 3 3 

  ̅ 2,8 

Kriteria CUKUP VALID 

4 

RANGSANGAN 
13 3 4 4 

14 3 3 3 

        6 7 7 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3 3,5 3,5 

  ̅ 3,3 

Kriteria VALID 
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Lampiran 2.3 

Hasil Penilaian Angket Ahli Materi 

Validasi Kedua 

NO ASPEK 
BUTIR 

ANGKET 

VALIDATOR 

Dosen 1 Dosen 2 Guru 

1 

KESESUAIAN 

MATERI 

1 4 4 4 

2 3 3 4 

3 4 4 4 

4 3 3 4 

        14 14 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,5 3,5 4 

  ̅ 3,6 

Kriteria VALID  

2 

KEAKURATAN 

MATERI 

5 3 4 4 

6 4 4 4 

7 3 4 4 

8 3 4 4 

9 3 3 3 

10 3 4 4 

        19 23 23 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,6 3,8 3,8 

  ̅ 3,7 

Kriteria VALID 

3 

KEMUKTAKHIRAN 

MATERI 

11 4 4 3 

12 3 4 3 

        7 8 6 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3,5 4 3 

  ̅ 3,5 

Kriteria VALID 

4 

RANGSANGAN 
13 4 4 4 

14 3 4 4 

        7 8 8 

Skor Maksimal 8 8 8 

   3,5 4 4 

  ̅ 3,8 

Kriteria VALID 
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Lampiran 3.1 

 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN 

AHLI MEDIA 

 

Video Pembelajaran Matematika Berbasis Microsoft Power Pont 2016 dengan Animasi 

Blender 3D Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII MTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ASPEK BUTIR SOAL 

1 Tehnik Penyajian 1, 2, 3, dan 4 

2 Tampilan 5,6, dan 7 

3 Grafis 8,9,10,11,12, dan 13 

 Jumlah Butir 13 
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Lampiran 3.2 
 

Hasil Penilaian Angket Ahli Media 

Validasi Pertama 

N0 ASPEK 
BUTIR 

ANGKET 

VALIDATOR 

DOSEN 1 DOSEN 2 GURU 

1 

TEKHNIK 

PENYAJIAN 

1 4 4 4 

2 4 4 4 

3 3 4 4 

4 4 3 4 

        15 15 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,75 3,75 3,75 

  ̅ 3,83 

Kriteria VALID 

2 

TAMPILAN 

5 4 3 4 

6 4 3 4 

7 4 3 4 

        12 9 12 

Skor Maksimal 12 12 12 

   4 3 4 

  ̅ 3,76 

Kriteria VALID 

3 

GRAFIS 

8 2 3 4 

9 3 4 4 

10 4 3 4 

11 3 4 4 

12 3 4 4 

13 3 4 4 

        21 22 24 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,5 3,6 4 

  ̅ 3,7 

Kriteria VALID 
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Lampiran 3.3 
 

Hasil Penilaian Angket Ahli Media 

Validasi Kedua 

N0 ASPEK 
BUTIR 

ANGKET 

VALIDATOR 

DOSEN 

1 

DOSEN 

2 
GURU 

1 

TEKHNIK PENYAJIAN 

1 4 4 4 

2 4 4 4 

3 3 4 4 

4 4 3 4 

        15 15 16 

Skor Maksimal 16 16 16 

   3,75 3,75 3,75 

  ̅ 3,83 

Kriteria VALID 

2 

TAMPILAN 

5 4 3 4 

6 4 4 4 

7 4 3 4 

        12 10 12 

Skor Maksimal 12 12 12 

   4 3,3 4 

  ̅ 3,8 

Kriteria VALID 

3 

GRAFIS 

8 2 3 4 

9 3 4 4 

10 4 3 4 

11 3 4 4 

12 3 4 4 

13 3 4 4 

        21 22 24 

Skor Maksimal 24 24 24 

   3,5 3,6 4 

  ̅ 3,7 

Kriteria VALID 
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Lampiran 1.1 

 

Lembar Wawancara Guru Matematika 

 

Wawancara dengan guru matematika kelas VIII MTS Al Hikmah Bandar 

Lampung dimaksudkan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah 

dan masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika sebelum 

mengembangkan media pembelajaran. 

 

No Peneliti Guru 

1 

Fasilitas apa saja yang 

disediakan sekolah dalam 

pembelajaran ? 

Di setiap kelas hanya tersedia white 

board saja untuk fasilitas mengajar 

2 

Untuk menyampaikan 

materi, bahan ajar apa saja 

yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran matematika ? 

Biasanya saya hanya menggunakan buku 

cetak yang disediakan pemerintah 

3 

Bagaimana sikap siswa pada 

saat ibu menerangkan materi 

pembelajaran ? 

Kurang baik, karena pada saat saya 

menyampaikan materi pembelajaran 

beberapa siswa ada yang berbincang 

dengan teman lainnya. Mereka juga 

terlihat kurang senang dalam 

pembelajaran matematika 

4 

Apakan ibu pernah 

menggunakan bahan ajar 

berupa video dalam 

pembelajaran khususnya 

materi bangun ruang sisi 

datar ? 

Belum pernah, selama ini saya hanya 

menggunakan buku cetak yang tersedia di 

perpustakaan. 

5 

Apakah sebelumnya sudah 

pernah ada penelitian 

tentang pengembangan video 

? 

Belum. Kebanyakan yang melakukan 

penelitian di sekolah ini hanya meneliti 

tentang metode mengajar. 

6 

Apakah video pembelajaran 

diperluan untuk menunjang 

pembelajaran mata pelajaran 

matematika khususnya pada 

bangun ruang sisi datar? 

Perlu, karena di zaman modern seperti 

sekarang ini siswa sudah akrab dengan 

sesuatu yang berhubungan dengan 

teknologi yang dapat membantu siswa 

lebih termotivasi untuk belajar 

matematika 
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