
i 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA POWERPOINT 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VIII 

DI SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

 

 

 

SKRIPSI SARJANA S1 
 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

Oleh 

ERWANDI HEVITULLAH 

NIM.11221021 

 

Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH 

PALEMBANG 

2016 

 

 
 



ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Hal : Persetujuan Pembimbing  Kepada Yth. 

Lamp  : -     Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah 

      Dan Keguruan 

      UIN Raden Fatah Palembang 

 

 

Assalamu,alaikum Wr. Wb. 

 Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi 

maupun teknik penulisan terhadap skripsi saudara: 

Nama   :  Erwandi Hevitullah 

NIM   :  11221021 

Program Studi  :  S1 Pendidikan Matematika 

Judul Skripsi  :  Pengaruh Penggunaan Media Powerpoint Terhadap Hasil 

   Belajar Matematika Kelas VIII Di SMP N 3 Palembang 

 

 Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara 

tersebut dapat diajukan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 

 Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Wassalam’alaikum Wr.Wb 

    Palembang,   Oktober 2016 

Pembimbing I          Pembimbing II  

 

 

Muhammad Isnaini        Riza Agustiani, M.Pd 

NIP. 1974020120000031004       NIP. 198905082014032006 

 

 

 



iii 

 

Skripsi Berjudul : 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA POWERPOINT  

TERHADAP  HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VIII  

DI SMP N 3 PALEMBANG 

 

 

Yang ditulis oleh saudara ERWANDI HEVITULLAH,NIM. 11221021 

telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan 

di depan Panitia Penguji Skripsi 

pada tanggal 26 Oktober 2016 

 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

 

Palembang, 26 Oktober 2016 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Panitia Penguji Skripsi 

 

Ketua Sekretaris 

 

 

 

 

Hj. Agustiany Dumeva Putri, M.Si.      Sujinal Arifin, M.Pd 

NIP. 19720812 200501 2 005      NIP. 19790909201101 1 009 

 

 

Penguji Utama : Drs. Fajri Ismail, M.Pd.I ( ) 

 NIP. 19760223200501 1 008 

 

Anggota Penguji : Retni Paradesa, M.Pd ( )  

 NIP. 140201100862/BLU 

 

 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Kasinyo Harto, M.Ag 

                  NIP 19710911 199703 1 004 

 

 



iv 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 

yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, 

 entah mereka menyukainya atau tidak”  

(Aldus Huxley) 

 

“Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tapi dengan 

gembira hati mencari jalan bagaimana memulihkan kembali 

 kerugian yang dideritanya”. 

(High Lander) 

 

Skripsi ini ku  persembahkan kepada: 

1. Ayahanda (Muhammad Basri) dan Ibunda (Fatmawati) tercinta, terima 

kasih atas segenap ketulusan cinta dan kasih sayangnya selama ini serta 

do’a, perjuangan, pengorbanan, dan motivasi yang tak pernah henti. 

2. Saudara/I ku (Marwan Hidayatullah, Erwani Hidania, dan Mirwani 

Hildayanti) yang tersayang yang banyak membantu dan memberikan 

motivator hebat dalam perjuangan ini. 

3. Keponakan ku yang tersayang yang selalu mewarnai perjuanganku 

menggapai mimpi. 

4. Teman-teman seperjuangan KKN-65 dan PPLK II, semoga tetap 

semangat dan semoga perjuangan kita dalam menimba ilmu dapat 

bermanfaat bagi orang banyak. 

5. Sahabat-sahabat terbaikku HOME (Human of mathematics one) yang 

selalu memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, 

serta sahabat seperjuan Azrullah, Alimul Hakim (alm), Iman Nurkarim, 

Hendro, Bubin Florayu, Liza Handini, wisnu, dll) yang tak pernah 

meninggalkanku dalam suka dan duka, yang selalu memberikan 

semangat, dukungan dan do’a. Bersama kalian aku belajar memaknai 

hidup. 

6. Teman-teman se-angkatan dan almamaterku. 

 

 

 



v 

 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini : 

Nama    : Erwandi Hevitullah 

Tempat dan tanggal lahir : Pulau Harapan, 08 September 1994 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

NIM    : 11 221 021 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan 

kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan 

sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, 

serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang 

ditetapkan. 

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapat gelar akademik, baik di UIN Raden Fatah maupun perguruan 

tinggi lainnya. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 

dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan 

tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sangsi akademis berupa 

pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.   

          Palembang,   November 2016 

          Yang membuat pernyataan 

 

Erwandi Hevitullah   

NIM. 11 221 021 



vi 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran Powerpoint terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 

3 Palembang. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbentuk pretest-

posttest control group design. Populasi yang digunakan adalah seluruh kelas VIII 

di SMP Negeri 3 Palembang tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari sepuluh 

kelas dengan jumlah 407 siswa. Penelitian ini mengambil dua kelas sebagai 

sampel yang diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu 

kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan. Pertemuan pertama, 

kedua kelas diberikan pre-test dan materi relasi dan fungsi di kelas eksperimen 

menggunakan media pembelajaran Powerpoint dan kelas kontrol menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Pre-test ini bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar matematika siswa sebelum diterapkan pembelajaran. Pada pertemuan 

kedua dan ketiga kedua kelas diberikan perlakuan berupa  pembelajaran 

menggunakan media Powerpoint dan model pembelajaran konvensional dengan 

materi relasi dan fungsi. Pada pertemuan keempat kedua kelas diberikan post-test 

untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa setelah diberikan perlakuan. 

Data yang diperoleh dari hasil tes digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

dengan menggunakan uji-t. Dari hasil analisis diperoleh thitung = 3,181 dengan α = 

0,05 diperoleh ttabel = 1,672 yang berarti thitung > ttabel yaitu 3,181 > 1,672. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ha diterima yaitu ada pengaruh penerapan media 

pembelajaran Powerpoint terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

Kata kunci: Media Pembelajaran Powerpoint, Hasil Belajar Matematika 

         Siswa. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand the influence of using learning the application 

of the media Powerpoint for student mathematics learning outcomes in SMP 

Negeri 3 Palembang. This study used an experimental method pretest-shaped 

posstest Control Group. The  populations are all of the eight grade students in 

SMP Negeri 3 Palembang 2015/2016 which has ten classes with the numbers are 

407 students. This research took two classes as a samples is using cluster random 

sampling technique. The classes are VIII.7 as an  experiment class and VIII.6  as 

a control class. This research was conducted of four meetings. The first meeting, 

both of the classes was given a pre-test and the relation and functions material. 

The experiment class used a learning the application of the media Powerpoint and 

the control class used a conventional models. This pre-test aims to determine of 

student mathematics learning outcomes before given a treatment. The second until 

the third meetingboth of the classes  given a treatment, they are used a learning 

the application of the media Powerpoint and a conventional models. The material 

is relation and functions material. The fourth meeting, both of the classes was 

given  a post-test. This post-test aims to determine of student mathematics 

learning outcomes after given a treatment. The data obtained from the test are 

used to test the research hypothesis by using t-test. From the analysis results 

obtained t = 3,181 with α = 0,05 was obtained table = 1,672 which means t count 

> t table is 3,181> 1,672. This shows that Ha is accepted that there are effects of 

the influence of using learning the application of the media Powerpoint for 

student mathematics learning outcomes. 

 

Keywords : The Learning Media of Powerpoint, Student Mathematics Learning 

       Outcomes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang 

diberikan padanya. Karena hanya manusia yang dapat di didik dan 

mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, 

emosional, moral serta keimanan dan ketakwaan manusia (Sa’ud, 2007: 6). 

Oleh karena itu perkembangan pendidikan harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa. 

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran 

Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al- Qur’an yang memandang 

orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulya. Di samping itu juga 

terdapat dalam hadis-hadis nabi yang banyak memberi dorongan bagi 

umatnya untuk terus menuntut ilmu.Seperti  dijelaskan dalam Al-Qur’an 

surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 

يَآي َُّها الَِّذْيَن اََمنُ ْوآ ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَُّحْوا ِِف اْلَمَجِلِس فَاْفَسُحوايَ ْفَسِح 
يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذْيَن اََمنُ ْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْينَ اهللُ َلُكْم َوِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا   

ٌر   اجملادلة اُْوتُ ْوا اْلِعْلَم َدَرَجت    َو اهللُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ  
Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila 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”. 
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Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan bahwa orang beriman dan 

berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Dalam menuntut ilmu ada 

bermacam- macam ilmu, salah satunya adalah ilmu matematika. Dalam ilmu 

matematika itu membutuhkan yang namanya perhitungan. Seperti dijelaskan 

dalam Al- Qur’an surat Al- Jinn: 28 yang berbunyi: 

ْم َوَأَحاَط ِبَا َلَدْيِهمْ   لِيَ ْعَلَم َأْن َقْد أَبْ َلُغوا رَِساََلِت َرِّبِه

 َوَأْحَصٰى ُكلَّ َشْيء  َعَدًدا
Artinya: “ Agar dia mengetahui, bahwa rasul- rasul itu sungguh telah 

menyampaikan risalah Tuhan-Nya, sedang (ilmu-Nya) meliputi apa yang ada 

pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu”.  

 

Dalam ayat ini menjelaskan segala sesuatu, semua kejadian, objek 

alam, penciptaan dibumi dan langit tidak ada kebetulan. Semua ditetapkan 

dengan hitungan yang sangat teliti.  

Nana sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. Menurut Hamalik (206:3) hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar lalu terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi dapat 

di simpulkan bahwa hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa setelah 

dilakukan aktivitas pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. 

Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sendangkan 
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fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir (Jhonson dan 

Myklebust dalam Amilda, 2012: 202). Matematika sebagai salah satu disiplin 

ilmu, dan menjadi pendukung keberadaan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena 

itu siswa diharapkan memiliki penguasaan ilmu matematika pada tingkat 

tertentu, sehingga berguna bagi siswa dalam berkompetensi di masa depan. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti selama kegiatan PPLK 2 di SMP 

Negeri 3 Palembang dari tanggal 17 september-3 oktober 2014 pada salah 

satu kelas di SMP Negeri 3 Palembang khususnya pada kelas VIII.6 pada bab 

relasi dan fungsi menunjukkan bahwa masih banyak kurangnya perhatian 

baik guru maupun siswa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam 

kegiatan belajar. Guru yang menerangkan materi dengan tempo yang sedikit 

cepat dan tidak diimbangi oleh kemampuan pemahaman siswa. Siswa yang 

kurang interaktif ketika guru mengajar akan cenderung diam, mengobrol 

dengan siswa sebelahnya. Sedangkan siswa dengan tingkat pemahaman baik 

akan lebih cenderung asyik belajar sendiri dan mengerjakan soal sendiri. Ada 

juga dari awal diam saja karena dari awal kurang paham dengan materi awal 

pelajaran sehingga diam karena dari awal tertinggal materi dan takut atau 

malas untuk bertanya kepada guru. 

Banyak faktor yang menjadikan peserta didik menganggap bahwa 

matematika merupakan suatu pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Salah 

satunya adalah cara mengajar guru dalam suatu pembelajaran. Mengajar tidak 

hanya menyampaikan suatu materi dari guru kepada siswa. Mengajar 

merupakan seluruh kegiatan dan tindakan yang diupayakan oleh guru untuk 

terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, 
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(Solihatin, 2012: 7). Definisi ini mengandung pengertian bahwa guru 

berusaha memberikan ilmu yang sebanyak mungkin melalui kegiatan 

pembelajaran sedangkan murid berusaha dengan giat untuk memperoleh ilmu. 

Berbagai macam cara dapat dilakukan untuk membantu dalam 

pembelajaran matematika seperti menciptakan permainan atau bisa juga 

dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. Dengan 

kecanggihan teknologi di zaman sekarang, media pembelajaran yang mudah 

di buat dan di tampilkan dalam audiovisual yaitu seperti Microsoft 

Powerpoint. 

  Microsoft Powerpoint merupakan sebuah software yang dibuat dan 

dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program 

berbasis multimedia. Program ini dirancangkan khusus untuk 

menyampaiakan presentasi, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan, 

pemerintahan pendidikan, maupun perorangan dengan berbagai fitur menu 

yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang baik (Daryanto, 

2010: 157). Microsoft Powerpoint merupakan suatu software yang 

menyediakan fasilitas dalam bentuk slide-slide yang dapat membantu dalam 

menyusun suatu presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Dengan 

fasilitas serta kemudahan penggunaan yang dimiliki software ini 

memungkinkan para guru di sekolah untuk memanfaatkannya sebagai media 

pembelajaran. 

Keunggulan Microsoft Powerpoint adalah kemampuan dalam 

pengolahan teks, warna dan gambar serta animasi yang dapat di olah sendiri 

sesuai kreatifitas penggunanya (Daryanto, 2010: 157). Dengan keunggulan 
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tersebut dalam penyampaian materi matematika dalam bentuk slide dapat 

menarik dan merangsang minat siswa dalam belajar. Selain itu Microsoft 

Powerpoint dalam pembelajaran matematika adalah mempermudah dalam 

penyajian materi matematika dalam pembelajaran bab relasi dan fungsi yang 

merupakan pelajaran yang sering menggunakan simbol-simbol matematika 

yang mudah untuk disisipkan dalam slide. Selain itu media ini memancing 

siswa untuk melihat, mendengar dan memperhatikan dalam penyampaian 

materi. Sedangkan bagi guru kelebihan dalam penggunaan media ini adalah 

guru tidak perlu mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi karena 

sudah diolah dan disajikan dalam slide yang sebelumnya sudah disesuaikan 

oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media 

Powerpoint Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas VIII di SMP 

Negeri 3 Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

penelitian ini adalah “Apakah ada pengaruh penggunaan media Powerpoint 

terhadap hasil belajar siswa pada materi Relasi dan Fungsi pada kelas VIII 

SMP Negeri 3 Palembang?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

penggunaan media Powerpoint terhadap hasil belajar siswa pada materi 

Relasi dan Fungsi pada kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang. 



6 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

a) Dari segi teoritis 

Peneliti dapat memberikan sumbangan yang pada perkembangan ilmu 

pendididkan, terutama pada penerapan media pembelajaran untuk 

meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar di dalam kelas. 

b) Dari segi praktis 

1. Bagi guru 

Dengan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini, dapat memperbaiki atau meningkatkan hasil 

pembelajaran matematika di kelas, khususnya pada materi pembelajaran 

matematika. 

2. Bagi siswa 

Dengan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini, akan memberikan manfaat bagi siswa, yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya dalam 

peklajaran matematika. 

3. Bagi sekolah 

Dengan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini,  akan memberikan sumbangan yang baik pada 

sekolah dalam rangka meningkatkan perbaikan sistem  pembelajaran 

matematika di sekolah dan dapat menambah referensi untuk di sekolah.  

4. Bagi peneliti 
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Dengan dilaksanakannya pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini, akan menambah wawasan penelitian terhadap 

pembelajaran matematika di sekolah, dan sebagai pengalaman dalam 

meningkatkan kemampuan belajar siswa pada pembelajaran 

matematika. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

  Belajar merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan hidup manusia. Mustaqim (2004: 34) mengemukakan belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap yang terjadi karena latihan 

dan pengalaman. 

  Menurut Ahmad Susanto (2014: 4) Belajar adalah suatu aktivitas 

yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar  untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap 

baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Dengan demikian 

belajar  ialah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

Sehingga orang dikatakan belajar, jika terjadi suatu proses yang 

mengakibatkan perubahan tingkah laku dalam dirinya.  

  Trianto (2009: 17) mengemukakan pembelajaran merupakan 

interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana antara 

keduanya terjadi komunikasi transfer yang intens dan terarah menuju pada 

suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Dimyati 

dalam Ahmad Susanto (2014: 186), pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara 

aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

  Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru 
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untuk membuat siswa belajar secara aktif agar tercapai tujuan yang 

ditetapkan. 

  Matematika berasal dari bahasa latin, manthanein atau mathema 

yang berarti belajar atau hal yang dipelajari. Sedangkan dalam bahasa 

Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya 

berkaitan dengan penalaran (Depdiknas dalam Ahmad Susanto, 2014: 184). 

Menurut Hamzah (2008: 129) matematika adalah sebagai suatu ilmu yang 

merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan 

konstruksi, generalisasi dan individualitas serta mempunyai cabang-cabang 

antara lain aritmetika, aljabar, geometri analisis.  

  Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar 

mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta 

dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. 

B. Media Pembelajaran 

  Menurut Heinich (dalam Rusman dkk, 2011:169) media 

merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan menerima pesan 

(a reseiver). Heinich mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, 

bahan tercetak (print materials), komputer, dan instruktur. Contoh media 



10 

 

 
 

tersebut dapat dipertimbangkan sebagai media pembelajaran jika membawa 

pesan-pesan (messages) dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

  Menurut Rusman dkk, (2011:170) media pembelajaran merupakan 

suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan 

pembelajaran; media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

  Jadi, pada hakikatnya media pembelajaran sebagai sarana untuk 

menyampaikan  pesan atau informasi dari sumber pesan diteruskan ke 

penerima pesan. Pesan atau bahan ajar yang disampaikan adalah materi 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah kompetensi 

yang telah dirumuskan, sehingga dalam prosesnya membutuhkan media 

sebagai pendukung sistem pembelajaran. 

C. Media Microsoft Powerpoint dalam Pembelajaran 

  Media visual dapat memperlancar dan memperkuat ingatan. Agar 

lebih efektif sebaiknya media visual ditempatkan pada tempat yang benar-

benar tepat sehingga siswa dapat berinteraksi dengan media visual itu dengan 

baik. Contoh media visual diantaranya slide, gambar, foto, grafis, chart, dan 

media visual lainnya. 

  Menurut Daryanto (2010: 157) Microsoft Powerpoint merupakan 

sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft 

dan merupakan salah satu program berbasis multimedia. Program ini 

dirancangkan khusus untuk menyampaiakan presentasi, baik yang 

diselenggarakan oleh perusahaan, pemerintahan pendidikan, maupun 
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perorangan dengan berbagai fitur menu yang mampu menjadikannya sebagai 

media komunikasi yang baik. 

  Menurut Rusman dkk (2011: 301) Microsoft Powerpoint 

merupakan program aplikasi presentasi yang populer dan paling banyak 

digunakan saat ini untuk berbagai kepentingan presentasi, baik pembelajaran, 

presentasi produk, meeting, seminar, lokarya dan sebagainya. 

  Jadi, Microsoft Powerpoint merupakan program aplikasi presentasi 

yang populer yang sering digunakan dan diselenggarakan oleh perusahaan, 

pemerintahan pendidikan, maupun perorangan dengan berbagai fitur menu 

yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang baik. 

  Pada prinsipnya media ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan 

pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud terdiri dari slide, 

teks, gambar, animasi dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan 

dengan latar belakang yang tersedia. Unsur tersebut dapat dibuat tanpa gerak, 

atau dibuat dengan gerakan tertentu sesuai keinginan. 

  Media Powerpoint di dalam proses pembelajaran memiliki 

beberapa kelebihan diantaranya : 

1) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan 

animasi, baik animasi teks ataupun animasi gambar atau foto. 

2) Lebih merangsang siswa untuk mengetahui lebih jauh informasi 

tentang bahan ajar yang tersaji. 

3) Pesan informasi secara visual mudah dipahami siswa. 

4) Guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan. 
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5) Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan, dan dapat dipakai secara 

berulang-ulang. 

6) Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. 

(CD/Disket/Flashdisk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

(Daryanto. 2010: 158) 

 Disamping itu, media pembelajaran Powerpoint memiliki beberapa 

kekurangan diantaranya : 

1) Harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. 

2) Jika yang digunakan untuk presentasi di kelas adalah PC, maka 

para guru harus direpotkan oleh pengankutan dan penyimpanan 

PC. 

3) Jika monitor yang digunakan terlalu kecil (14”-15”), maka 

kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor kesulitan 

melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di PC tersebut. 

4) Para guru harus memiliki cukup kemampuan untuk 

mengoperasikan program ini, agar jalannya presentasi tidak 

banyak hambatan. 

D. Hasil Belajar 

Menurut Hamalik (2006:3) hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar lalu terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Nana sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 
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pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif,dan 

psikomotorik. 

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan dari pada afektif dan 

psikomotorik, namun hasil belajar psikomotorik dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Pendapat dari Howard Kingsley ini menunjukkan hasil dari semua proses 

belajar.  

Jadi, hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan seseorang 

dalam materi pelajaran yang dinyatakan dalam perubahan tingkah laku 

atau nilai yang diperoleh dari pengukuran yang dapat berupa tes. Pada 

penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar merupakan hasil belajar 

matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran power point dengan hasil belajar matematika di SMP Negeri 

3 Palembang.  

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, rumusan tujuan pendidikan 

nasional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang 

secara garis besar membagi dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik (Sudjana, 2005:22). 

Tiap ranah itu diklasifikasi secara berjenjang, mulai dari yang 

sederhana sampai kepada yang lebih kompleks. Ranah kognitif 

diklasifikasi berdasarkan kemampuan intelektual, berjenjang dari ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Kata-kata operasional 

untuk merumuskan tujuan intruksioanl khusus yang mengukur jenjang 

kemampuan dalam ranah kognitif adalah (Arikunto, 2013:150): 
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1. Pengetahuan 

Mendefenisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, 

menjodohkan, menyebutkan, menyatakan (states), mereproduksi. 

2. Pemahaman 

Mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, memperkirakan. 

3. Aplikasi 

Mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, 

memanipulasikan, memodifikasikan, mengoprasikan, meramalkan, 

menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, 

menggunakan. 

4. Analisis 

Memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasikan, 

mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, menghubungkan, memilih, 

memisahkan, membagi. 

5. Sintesis 

Mengategorikan, mengombinasikan, mengarang, mencitpakan, membuat 

desain, menjelaskan, memodifikasikan, mengorganisasikan, menyusun, 

membuat rencana, mengatur kembali, merekontstruksikan, menghubungkan, 

mereorganisasikan, merevisi, menuliskan kembali, menuliskan, 

menceritakan.  
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6. Evaluasi 

Menilai, membandingkan, menyimpulkan, mepertentangkan, mengkritik, 

mendiskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menuliskan, 

menceritakan. 

Dari penjelasan tersebut mengenai ranah kognitif, yang diterapkan pada 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar pada dan pengetahuan, 

pemahaman serta aplikasi untuk ranah kognitif. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Relasi 

 
Gambar 1. Kumpulan anak dengan warna baju kesukaan 

 

Lima orang anak yaitu Aldi, Beta, Dewi, Faro dan Jaka menggunakan baju 

dengan warna yang mereka sukai, dan ternyata. 

Jaka memilih warna kuning. 

Beta memilih warna merah dan kuning. 

Faro memilih warna merah. 

Dewi dan Aldi memilih warna biru. 

Jika A = {  Jaka, Beta,Faro,Dewi, Aldi } dan B = { Kuning, Merah, Biru }, 

maka dapat di bentuk relasi (hubungan) antara anggota-anggota himpunan 

A dan anggota-anggota himpunan B. Relasi tersebut dapat lebih jelas 

dinyatakan pada gambar berikut ini. 
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   A   “menyukai”    B 

 

 

 

        

      Gambar 2. Diagram panah relasi “menyukai” 

Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B pada gambar di atas adalah 

relasi “menyukai” 

 

Ved Dudeja, (2014: 19) 

2. Menyatakan Relasi 

Ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi 

a. Diagram panah 

b. Himpunan pasangan berurutan 

c. Diagram Cartesius 

Perhatikan contoh soal berikut; 

Diketahui suatu himpunan bunga B = { Mawar, Melati, Matahari, 

Anggrek } dan himpunan warna  W = { Merah, Putih, Kuning, Ungu }. 

Sajikan data tersebut dalam penyajian relasi berwarna ke dalam 

diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram Cartesius ! 

 

 

Jaka  

Beta  

Faro  

Dewi  

Aldi  

 

 

 

 

 

  Biru 

  Kuning 

  Merah 

Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan 

anggota-anggota himpunan di A ke anggota-anggota himpunan di B.  
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Penyelesaian 

1. Diagram panah 

          B       berwarna           W 

 

 

 

         

  Gambar 3. Diagram panah relasi “berwarna” 

2. Himpunan pasangan berurutan 

Dari contoh diatas dapat din yatakan dalam bentik pasangan berurutan 

{(Mawar, Merah), (Mawar, Putih ), (Melati, Putih), 

(Matahari, Kuning), (Anggrek, Ungu)} 

3. Diagram Cartesius 

Dari contoh diatas apabila dinyatakan dalam diagram cartesius adalah 

sebagai berikut 

Himpunan W ( y ) 

 

Ungu                                                   

 

  Kuning 

 

  Putih 

 

  Merah 

              Himpunan B ( x ) 

    Mawar  Melati Matahari  Anggrek 

   

                                 Gambar 4. Diagram Cartesius relasi “berwarna” 

 

Relasi antara himpunan A dengan anggota himpunan B ditunjukkan 

dengan noktah-noktah (titik tebal) pada diagram tersebut. 

 

Mawar  

Melati   

Matahari  

Anggrek  

5  

 

 

 

 

 

 Merah 

 Putih 

 Kuning 

 Ungu 

 e 
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3. Fungsi 

a. Pengertian fungsi (pemetaan) 

Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 

relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota 

himpunan B 

Perhatikan contoh bentuk fungsi: 

 P        Q 

 

 

 

 

 

         
 

                Gambar 5. Diagram panah contoh bentuk fungsi 

 

Relasi yang dinyatakan dalam diagram diatas disebut fungsi dimana 

relasi tersebut dapat diperoleh 

impunan P = {1, 2, 3, 4 } disebut daerah asal (domain) 

Himpunan Q = {a, b, c, d } disebut daerah kawan (kodomain) 

{b, c, d} disebut daerah hasil (range) yaitu anggota Q yang 

mempunyai pasangan di anggota P 

 

b. Menyatakan suatu fungsi 

Menyatakan suatu fungsi sama dengan menyatakan suatu relasi yaitu 

dengan 3 cara, yakni: 

1) Diagram panah 

2) Himpunan pasangan berurutan 

3) Diagram Cartesius 

c. Notasi fungsi 

Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan dengan: 

       

Dibaca fungsi f  memetakan x ke y 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

 a 

 b 

 c  

 d 

 e 
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Dengan x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B. 

d. Rumus Fungsi 

Bentuk umum rumus fungsi adalah f(x) = ax + b 

Untuk menentukan daerah hasil, maka notasi fungsi diubah dahulu 

menjadi rumus fungsi 

Contoh 

1) Fungsi   f : x → 2x + 1, maka rumus fungsinya adalah   

f(x) = 2x + 1 

2) Fungsi  g : x → 2x
2
 + 3, maka rumus fungsinya adalah  

g(x) = 2x
2
 + 3 

 

4. Menghitung nilai fungsi 

Jika fungsi   memetakan       , maka fungsi   dapat dinyatakan 

dalam bentuk rumus fungsi yaitu  ( )      . Dengan menggunakan 

rumus fungsi, dapat diperoleh nilai-nilai fungsi tersebut untuk setiap   yang 

diberikan. Caranya dengan mensubstitusikan (mengganti) nilai  pada rumus 

fungsi tersebut sehingga diperoleh nilai  ( ). 

Contoh 1 

         , dapat dirumuskan menjadi 

  ( )      ,  

              , maka 

Penyelesaian 

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )       

     ( )    ( )       

Sehingga, daerah hasil fungsi  adalah              . 
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Contoh 2 

Tentukan range jika rumus fungsi f (x) = 2x
2
 – 2, maka: 

a) f (-3) = 2(-3)
2
 – 2 = 2 (9) – 2 = 18 -2 = 16 

b) f (0) = 2(0)
2
– 2= 2 (0) – 2 = 0 - 2= -2 

c) f (1) = 2(1)
2
 – 2 = 2 (1) –2 = 2 - 2 = 0 

d) f(2) = 2 (2)
2
 – 2 = 2 (4) – 2 = 8 - 2 = 6 

Jadi range dari fungsi f adalah {16, -2, 0, 6 } 

  

5. Menentukan rumus fungsi jika nilai dan data diketahui 

Contoh : 

Suatu fungsi  ditentukan oleh          dengan   dan   bilangan 

bulat. Jika  ( )    dan  (  )    , Tentukan: 

a) nilai   dan   

b) rumus fungsi    

c) nilai fungsi  untuk      dan     

Jawab: 

a) Nilai  dan   

 ( )       

 ( )        

         ……………… Persamaan (i) 

 

 ( )       

 (  )      (  )    

         ……………… Persamaan (ii) 

Sehingga dari persamaan (i) dan (ii), 

Maka persamaan (i)           

        

Substitusikaan         ke persamaan (ii) 

        

      (     ) 

           

         

         

       

  
  

  
    

 

Kemudian    , disubstitusikan ke persamaan (i) 
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    ( )    

          

Jadi,     dan      

b) Rumus fungsi  

 ( )       

 ( )       

c) Nilai fungsi   untuk  

     dan     

      (  )       

        (  )    

             

           

                               ( )        

               ( )    

         

                           

F. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi bagi peneliti, 

diantaranya, yaitu: 

1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deny Irawan (2013) yang berjudul 

“Keefektifan Media Slide Presentasi terhadap Minat dan Hasil Belajar 

Siswa pada Pembelajaran Matematika Materi Persamaan Garis Lurus di 

Kelas VIII SMP Negeri 6 Tegalsari Kabupaten Pemalang”. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh pengujian hipotesis minat belajar menujukkan 

bahwa ttabel < thitung (2,0875 < 4, 01), maka terdapat perbedaan minat 

belajar yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Rata-rata nilai minat kelompok eksperimen pun lebih besar 

dari nilai rata-rata kelompok kontrol. Pengujian hipotesis hasil belajar 

juga perbedaan yaitu ttabel< thitung (2,0875 < 4,04) maka terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. 
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Maka dapat disimpulkan  bahwa media slde presentasi lebih efektif 

terhadap minat dan hasil belajar pada materi persamaan garis lurus. 

2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febryana Handitaserra (2014) 

yang berjudul “Eksperimentasi Pembelajaran Matematika dengan 

Menggunakan Macromedia Flash 8 dan Microsoft Powerpoint pada 

Pokok Bahasan Garis Singgung Lingkaran Ditinjau dari Hasil belajar 

pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sragen”. Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada 

taraf signifikansi 0.05 pada kelas eksperimen dan terdapat taraf 

signifikansi 0,05 pada kelas kontrol. Uji perbedaan rerata posttest untuk 

kelas eksperimen dan kontrol dengan menggunakan uji-t = 3,364 dan 

tkritis =   2,08, yang berarti bahwa thitung berada di daerah penolakan H0 

dengan kata laian terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan dari 

hasil belajar matematika yang mendapat pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol pada taraf kepercayaan 5%. 

Penggunaan metode ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pembelajaran matematika jika penggunaanya sesuai dengan 

karakteristik siswa disekolah. 

3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eli Pri Maharani (2013) yang 

berjudul “Keefektifan Model Pembelajaran CRH (Course Review 

Horay) Berbantuan Powerpoint pada Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa Kelas VIII Materi Lingkaran”. Berdasarkan hasil penelitian 

menujukkan bahwa: (1) kemampuan pemecahan masalah siswa pada 
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materi relasi dan fungsi dengan menggunakan model pembelajaran 

CRH berbantuan Powerpoint dapat mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) klasikal yang ditetapkan; (2) persentase kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran dengan menggunakan 

model pembelajaran CRH berbantuan Powerpoint lebih tinggi dari pada 

persentase kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori; (3) Rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran dengan 

menggunakan model pembelajaran CRH berbantuan Powerpoint lebih 

tinggi dari pada rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori (proses penyampaian 

materi secara verbal). 

  Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang dapat digambarkan dengan tabel berikut ini: 

Tabel 1 

 Perbedaan kajian hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

 

 

 

Peneliti 

 

Media 

Pembelajaran 

 

Materi Pelajaran 

 

Subjek 

Penelitian 

 

Tujuan 

Penelitian 

Deny 

Irawan(2013) 

Media slide 

presentasi 

Powerpoint 

Persamaan garis 

lurus 

Kelas VIII SMP 

N 6 Tegalsari 

Minat belajar  

dan hasil belajar 

siswa 

Febryana 

Handitaserra 

(2014) 

Macromedia 

Flash 8 dan 

Microsoft 

Powerpoint 

Garis singgung 

lingkaran 

Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Sragen 

Hasil belajar 

siswa 

Eli Pri Maharani 

(2013) 

Model 

pembelajaran 

CRH berbantuan  

Media Microsoft 

Powerpoint 

Lingkaran Kelas VIII SMP 

Negeri 1 

Ungaran 

Kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 

Erwandi 

Hevitullah 

(2015) 

Penggunaan 

media Microsoft 

Powerpoint 

Relasi dan fungsi Kelas VIII SMP 

Negeri 3 

Palembang 

Hasil belajar 

siswa 



24 

 

 
 

G. Pengajuan Hipotesis. 

     Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2013:96). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah:  

Hipotesis deskriptif : 

H0 = Tidak ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint 

terhadap hasil belajar matematika kelas VIII di SMPN 3 Palembang 

Ha = Ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint terhadap hasil 

belajar matematika kelas VIII di SMPN 3 Palembang  

Hipotesis statistitk : 

H0 :       

H1 :       

Keterangan: 

   = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 

  = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas kontrol 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen.  Sugiyono (2013: 107) menyatakan bahwa 

Penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan.Dalam penelitian ini perlakuan yang diberikan 

berupa penggunaan media pembelajaran Powerpoint terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SMP Negeri 3 Palembang 

B. Desain Penelitian 

Adapun desain penelitiannya adalah Pre-test dan Posttest Control 

Design. Dalam rancangan ini ada dua kelas sampel yang akan dibedakan, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Disini yang menjadi kelas 

eksperimen diberi perlakuan yaitu pembelajarannya dengan menggunakan 

media pembelajaran Powerpoint, sedangkan kelas kontrol  tidak diberi 

perlakuan, artinya pembelajarannya menggunakan cara biasa dilakukan 

pengajar sebelumnya atau dengan metode konvensional. Sebagai bagan ini 

dilukiskan sebagai berikut: 

  Tabel 2 

Bagan Design Pre-test dan Postest 
Group Pre-test Treatmen Postest 

Eksperimen    X    

Kontrol        
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         Keterangan: X :Perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan media 

        pembelajaran power point 

           O1 : Pre-test pada kelas eksperiman 

  O3 : Pre-test pada kelas kontrol 

             : Posttest pada kelas eksperimen dengan perlakuan 

                                              Posttest pada kelas kontrol tanpa perlakuan 

Sugiyono, (2013: 112). 

 

C. Variabel Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini penerapan media pembelajaran 

Power Point untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Palembang, maka dapat di tentukan variabel bebas dan variabel 

terikatnya, yaitu: 

1) Variabel bebas  : Media Powerpoint  

2) Variabel terikat : Hasil Belajar Siswa 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas 

sifat masalah yang di definisikan dan di amati (observasi). Variabel tersebut 

perlu didefinisikan secara operasional: 

1. Pembelajaran Menggunakan Media Microsoft Powerpoint 

Pembelajaran dengan menggunakan media Microsoft Powerpoint 

adalah pembelajaran dimana sebelumnya guru menyiapkan presentasi 

dalam bentuk slide-slide yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. 

Slide-slide tersebut berisi rangkaian kata-kata, gambar, animasi dan suara 

yang telah disusun dan disesuaikan oleh guru sehingga lebih mudah, 

menarik dan praktis dalam penyampaian kepada siswa dan bisa membuat 

siswa untuk antusias dalam pembelajaran. Dalam penyampaiannya guru 

menampilkan slide-slide dan siswa memperhatikan presentasi yang 
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disampaiakn guru. Dalam tampilan slide, guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa untuk dijawab yang nantinya akan membuat siswa untuk 

berperan aktif dalam penyampaian materi relasi dan fungsi. Setiap 

pertanyaan yang diberikan, guru menyampaikannya disesuaikan dengan 

aspek dan persoalan dalam kehidupan siswa sehingga siswa lebih mudah 

untuk memahami dan menjawab pertanyaan yang disampaikan guru yang 

berhubungan dengan materi relasi dan fungsi. 

2. Hasil Belajar  

Nana sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif,dan 

psikomotorik. 

Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan dari pada afektif dan 

psikomotorik, namun hasil belajar psikomotorik dan afektif juga harus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Pendapat dari Howard Kingsley ini menunjukkan hasil dari semua proses 

belajar.  

Tiap ranah itu diklasifikasi secara berjenjang, mulai dari yang 

sederhana sampai kepada yang lebih kompleks. Ranah kognitif 

diklasifikasi berdasarkan kemampuan intelektual, berjenjang dari ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Kata-kata operasional 

untuk merumuskan tujuan intruksioanl khusus yang mengukur jenjang 

kemampuan dalam ranah kognitif adalah (Arikunto, 2013:150): 

 



28 

 

 

1. Pengetahuan (C1) 

Mendefenisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, 

menjodohkan, menyebutkan, menyatakan (states), mereproduksi. 

2. Pemahaman (C2) 

Mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, memperkirakan. 

3. Aplikasi (C3) 

Mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, 

memanipulasikan, memodifikasikan, mengoprasikan, meramalkan, 

menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, 

menggunakan. 

4. Analisis (C4) 

Memerinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasikan, 

mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, menghubungkan, memilih, 

memisahkan, membagi. 

5. Sintesis (C5) 

Mengategorikan, mengombinasikan, mengarang, mencitpakan, membuat 

desain, menjelaskan, memodifikasikan, mengorganisasikan, menyusun, 

membuat rencana, mengatur kembali, merekontstruksikan, menghubungkan, 

mereorganisasikan, merevisi, menuliskan kembali, menuliskan, 

menceritakan.  
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6. Evaluasi (C6) 

Menilai, membandingkan, menyimpulkan, mepertentangkan, mengkritik, 

mendiskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menuliskan, 

menceritakan. 

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa diukur pada ranah kognitif, pada 

aspek C1(Pengetahuan), C2(Pemahaman), C3(Penerapan). Serta dalam 

instrumen penelitiannya menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Pre-test dan Postest. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2010), Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

di SMP Negeri 3 Palembang tahun ajaran 2015/2016 yang terdiri dari 

empat kelas dan berjumlah 407 orang. Dengan siswa laki-laki berjumlah 

199 Orang dan siswi perempuan berjumlah 208 orang. Adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

 Populasi Penelitian 

No Kelas 
 Jenis Kelamin 

Jumlah 

Siswa Laki-laki Perempuan 

1 VIII.1 20 20 40 

2 VIII. 2 20 20 40 

3 VIII. 3 20 20 40 

4 VIII. 4 20 21` 41 

5 VIII.5 19 21 40 

6 VIII.6 21 22 43 

7 VIII.7 20 22 42 

8 VIII.8 20 22 42 
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9 VIII.9 20 20 40 

10 VIII.10 21 20 41 

Jumlah 199 208 407 

Sumber : Dokumen SMP Negeri 3 Palembang 2015-2016 

2. Sampel Penelitian 

Dari enam kelas yang akan diambil dua kelas sebagai sampel yang 

ditentukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling (sampel 

acak). Dari dua kelas yang diambil, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas sebagai kelas kontrol. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

menggunakan metode Random Sampling. Dari hasil pemilihan yang telah 

dilakukan maka didapat kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII.6 sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen diberikan pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran Powerpoint, dan kelompok  

kontrol diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

secara konvensional. 

F. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

1) Mengidentifikasi permasalahan 

2) Merencanakan pembelajaran (RPP), bahan ajar serta alat dan bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian 

3) Melakukan observasi ke tempat penelitian 

4) Permohonan izin tempat untuk penelitian 

5) Menentukan dan memilih sampel dari populasi yang telah ditentukan 

6) Menyusun instrumen penelitian 
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7) Membuat dan merancang instrument penelitian berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), dan 

tes akhir (Pre-test dan Posttest). 

8) Validasi instrumen oleh dosen atau guru 

  Sebelum instrumen tersebut digunakan terlebih dahulu 

dilakukan validasi kepada pakar (dosen atau guru), yaitu dengan 

melakukan proses bimbingan selama beberapa waktu untuk 

menyusun instrumen tersebut yang fungsinya yaitu untuk melihat 

kevalidan instrumen. Selama proses bimbingan, instrumen di koreksi 

setiap validator yang akan diperbaiki oleh peneliti hingga dinyatakan 

kevalidan suatu instrumen. Data yang telah dikumpulkan  pada 

lembar validasi pada dasarnya merupakan data kualitatif, karena 

setiap poin pertanyaan memiliki tingkat kevalidan dari skor yang 

diperoleh dari data uji validitas 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Memberikan pre-test kepada kedua kelompok 

2) Pada kelas eksperiman diberikan perlakuan, yaitu melaksanakan 

pembelajaran matematika pada materi relasi dan fungsi dengan 

media pembelajaran Powerpoint. 

3) Pada kelas kontrol tanpa diberikan perlakuan, yaitu melaksanakan 

pembelajaran matematika relasi dan fungsi dengan metode ceramah, 

tanya jawab dan pemberian tugas secara bertahap. 

4) Melaksanakan postest pada pertemuan akhir dengan memberikan tes 

uraian sesuai dengan indikator. 
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c. Tahap Penyelesaian 

1) Menganalisis data yang diperoleh 

2) Mendeskripsikan hasil pengolahan data 

3) Menyusun laporan penelitian 

G. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan test. Test yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data mengenai hasil belajar matematika siswa pada materi relasi 

dan fungsi pada kelas yang sudah diberi perlakuan dengan menggunakan 

media pembelajaran Powerpoint  dan kelas yang tidak diberi perlakuan. Tes 

yang diberikan berbentuk tes uraian 5 soal pada pertemuan pertama dan 5 

soal pada pertemuan terakhir. Setiap soal dibuat dengan mengacu pada 

indikator penilaian hasil belajar matematika siswa dan hasil jawaban siswa 

diberi skor sesuai dengan skor batasan tertentu. Untuk mengetahui valid atau 

reliabel tidak suatu soal tersebut maka soal tersebut akan di uji terlebih 

dahulu pada kelas VIII non sampel sebelum memberikan test kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, uji yang digunakan yaitu uji validitas dan 

reliabelitas. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto, 

2010:211). Untuk menghitung validitas item soal digunakan rumus 

korelasi product moment sebagai berikut: 

    
  ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 (Arikunto, 2010: 213) 
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Keterangan : 

    : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

  : Jumlah siswa 

∑  : Jumlah skor item   

∑  : Jumlah skor total  

∑   : Jumlah hasil perkalian antara   dan   

 

Kemudian hasil     yang didapat dari perhitungan dibandingkan dengan 

harga tabel  product moment. Harga        dihitung dengan taraf 

signifikansi   . Jika           , maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut valid. 

Menurut  Sudijono (2010) untuk mengetahui tingkat validitas digunakan 

kriteria: 

Tabel 4 

Interpretasi Validitas Nilai     

Nilai     Keterangan 

0,90 ≤  r xy ≤ 1,00 Validitas sangat tinggi 

0,70 ≤  r xy < 0,90 Validitas tinggi 

0,40 ≤  r xy < 0,70 Validitas sedang 

0,20≤  r xy < 0,40 Validitas rendah 

0,00 ≤  r xy < 0,20 Validitas sangat rendah 

 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2010: 

221). Untuk mengetahui reliabel item soal uraian digunakan rumus Alpha, 

adapun rumus lengkapnya sebagai berikut: 
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    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 )    (Arikunto, 2010: 239) 

dengan,       
  

∑   
 ∑  

 

 

 
 

Keterangan: 

      : Reliabilitas instrument 

    : Jumlah item soal  

∑  
        : Jumlah varians skor tiap-tiap soal 

   
    : Varians total    (Arikunto, 2010: 227) 

Kemudian hasil     yang didapat dari perhitungan dibandingkan 

dengan harga tabel  product moment. Harga        dihitung dengan taraf 

signifikansi   . Jika           , maka dapat dinyatakan butir soal 

tersebut reliable 

Tabel 5 

Intrepretasi Derajat Reliabilitas 

Nilai 
Keterangan 

0,90 - 1,00 Sangattinggi 

0,70 - 0,90 Tinggi 

0,40 - 0,70 Sedang 

0,20 - 0,40 Rendah 

0,00 - 0,20 Sangatrendah 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Pretest dan Posttest 

Data yang diperoleh dari hasil tes (Pretest dan Posttest) diolah dengan 

mengoreksi lembar jawaban siswa untuk mendapatkan nilai hasil belajar 

siswa. Nilai diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap skor pada butir 

soal kemudian dikonversikan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

N = 
∑  

∑  
 x 100    (Kunandar, 2013:128) 
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Keterangan: 

N = Nilai yang diperoleh siswa 

SP = Skor yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal 

 

Kemudian dilakukan analisis untuk menjawab hipotesis yang diajukan. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji 

rata-rata. Uji rata-rata akan digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

media Powerpoint terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di SMP 

NGERI 3 Palembang.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis 

peningkatan hasil belajar matematika siswa adalah: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam penggunaan analisis parametrik yaitu data setiap variabel yang akan 

dianalisis harus berdistribusi normal, oleh karena itu sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas data. 

Ketentuan data dikatakan berdistribusi normal jika -1 < k < 1, Uji normalitas 

pada penelitian ini akan menggunakan uji Kemiringan Kurva (Sudjana, 

2005:109). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

S

MX
KM 0

  (Sudjana, 2005:109) 

Keterangan: 

Km   = kemiringan kurva                 

S       = standar deviasi 

0M  = modus         

x     = rata-rata  
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b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas ini digunakan untuk mengetahui homogenitas hasil 

tes yang dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran Microsoft Powerpoint. Setelah mendapatkan hasil pengujian 

normalitas data dilanjutkan dengan pengujian homogenitas varians 

menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 

F = 
2

2

K

b

S

S
    (Sugiono, 2013:276) 

Keterangan: 

F = Nilai uji F 

Sb
2
 = Varians terbesar 

Sk
2
 = Varian terkecil 

 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak 

maka Fhitung  dengan  = 5 % dengan dk pembilang = (na-1) dan dk 

penyebut = (nb-1). 

Keterangan : 

na= Banyaknya data yang variansnya terbesar 

nb = Banyaknya data yang variansnya terkecil 

 

Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel  maka dapat dikatakan kedua 

kelompok memiliki kesamaan varians atau homogen. Jika sudah diketahui 

bahwa kedua data berdistribusi normal dan homogen maka dapat 

dilanjutkan ketahap uji –t. 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang 

signifikan pengaruh hasil belajar matematika siswa antara yang 
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mendapatkan pembelajaran dengan media Powerpoint dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan metode konvensional (ceramah).  

Hipotesis deskriptif : 

H0 = Tidak ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint 

terhadap peningkatan hasil belajar matematika  siswa kelas VIII di 

SMP NEGERI 3 Palembang. 

Ha = Ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint terhadap 

peningkatan hasil belajar matematika  siswa kelas VIII di SMP 

NEGERI 3 Palembang. 

Hipotesis statistitk : 

H0 :       

H1 :       

Keterangan: 

   = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 

  = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas kontrol 

 

Untuk menguji hipotesis, jika pada Uji Normalitas diperoleh bahwa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal maka 

digunakan uji-t. Rumus uji-t yang digunakan yaitu: 

  
   ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅

    √
 

  
 

 

  

    ( Sugiyono,  2013: 181) 

Dengan Sgab adalah varian gabungan  

Sgab √
        

           
 

       
         ( Sugiyono,  2013: 181) 
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Keterangan: 

t = Nilai thitung 

 ̅ = Rata-rata nilai hasil belajar 

n = Banyak Sampel 

Uji-t ini akan membawa pada suatu kesimpulan diterima atau 

ditolaknya hipotesis. Kreteria pengujian pengujian hipótesis dalam penelitian 

ini adalah terima H0 jika thitung                   dimana                   

didapat dari daftar distribusi studen “t” dengan  peluang (1-     dan dk = 

          dengan taraf nyata      ..  

Sedangkan untuk menguji hipotesis, jika pada Uji Normalitas 

diperoleh bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi 

normal maka digunakan uji    dengan rumus: 

   
   ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅

√  
 

  
 

  
 

  

  ( Sudjana, 2005:243) 

Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika    
           

      
, dan terima 

H0 jika sebaliknya. Dengan    
  

 

  
 dan    

  
 

  
,                    

                   dengan taraf nyata      . 

2. Analisis data N-Gain 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang 

digunakan adalah: 

   
 ̅   

 
     (Sudjana, 2005 :109) 
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Keterangan: 

  ̅ = rata-rata tunggal 

Mi = data tunggal 

S = simpangan bak 

 

Dengan kereteria pengujian jika -1<  < 1, maka data berdistribusi 

normal. 

b. Uji homogenitas 

Sebelum analisis varian digunakan untuk pengujian hipotesis, maka 

perlu dilakukan pengujian homogenitas varian terlebih dahulu dengan uji F 

dengan rumus sebagai berikut: 

F = 
  

 

  
      (Sugiyono, 2013:276) 

Keterangan:  

F = Nilai uji F 

Sb
2
 = Varians terbesar 

Sk
2
 = Varians terkecil 

 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak 

maka Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan α = 5 % dengan dk pembilang 

= (na-1) dan dk penyebut =(nb-1). 

Keterangan : 

na= Banyaknya data yang variansnya terbesar 

nb = Banyaknya data yang variansnya terkecil 

 

Dalam hal ini jika Fhitung < Ftabel  maka dapat dikatakan kedua 

kelompok memiliki kesamaan varians atau homogen. Jika sudah diketahui 

bahwa kedua data berdistribusi normal dan homogen maka dapat dilanjutkan 

ketahap uji-t. 
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Hasil belajar matematika siswa selanjutnya akan dinormalisasikan 

menggunakan indeks gain. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai indeks 

gain sebagai berikut: 

        
                

                  
 (Hendryarto, 2013: 153) 

 Nilai dari indeks gain kemudian dikategorisasikan pada tabel  

dibawah ini: 

Tabel 6 

 Kategorisasi Indeks Gain 
 

 

 

 

            (Hendryarto, 2013: 154) 

c. Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang 

signifikan hasil belajar matematika siswa antara yang mendapatkan 

pembelajaran media Powerpoint dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode konvensional (ceramah).  

Hipotesis deskriptif : 

H0 = Tidak ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint 

terhadap hasil belajar matematika kelas VIII di SMPN 3 Palembang 

Ha = Ada pengaruh penerapan media pembelajaran Powerpoint terhadap hasil 

belajar matematika kelas VIII di SMPN 3 Palembang  

 

Nilai Indeks Gain Kategori 

> 0.7 Tinggi 

0.3 – 0.7 Sedang 

< 0.3 Rendah 
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Hipotesis statistitk : 

H0 :       

H1 :       

Keterangan: 

   = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas eksperimen 

  = Rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas kontrol 

Untuk menguji hipotesis, jika pada Uji Normalitas diperoleh bahwa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal maka 

digunakan uji-t. Rumus uji-t yang digunakan yaitu: 

  
   ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅

    √
 

  
 

 

  

    ( Sugiyono,  2013: 181) 

Dengan Sgab adalah varian gabungan  

Sgab √
        

           
 

       
         ( Sugiyono,  2013: 181) 

Keterangan: 

t = Nilai thitung 

 ̅ = Rata-rata nilai hasilbelajar 

n = Banyak Sampel 

 

Uji-t ini akan membawa pada suatu kesimpulan diterima atau 

ditolaknya hipotesis. Kreteria pengujian pengujian hipótesis dalam penelitian 

ini adalah terima H0 jika thitung                   dimana                   

didapat dari daftar distribusi studen “t” dengan  peluang (1-     dan dk = 

          dengan taraf nyata      ..  



42 

 

 

Sedangkan untuk menguji hipotesis, jika pada Uji Normalitas 

diperoleh bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi 

normal maka digunakan uji    dengan rumus: 

   
   ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅

√  
 

  
 

  
 

  

  ( Sudjana, 2005:243) 

Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika    
           

      
, dan terima 

H0 jika sebaliknya. Dengan    
  

 

  
 dan    

  
 

  
,                    

                   dengan taraf nyata      . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMPN 3 Palembang pada tahun 

ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di 

SMPN 3 Palembang yang berjumlah 407 orang. Sampel yang dijadikan penelitian 

sebanyak dua kelas, yaitu kelas VIII.6 yang berjumlah 43 siswa dengan 21 siswa 

laki-laki dan 22 siswa perempuan, dan kelas VIII.7 yang berjumlah 42 siswa 

dengan 20 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan.  

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

menyiapkan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Soal Pretest-Posttes. 

Sebelum digunakan dalam penelitian ketiga instrumen tersebut terlebih 

dahulu diuji kevalidannya, adapun uji kevalidan instrumen penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini divalidasi 

melalui lembar validasi, kemudian RPP dikonsultasikan ke validator untuk 

mendapatkan saran dari pakar tersebut. Kemudian peneliti merevisi sesuai dengan 

saran yang diberikan. Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini ada 3 orang guru 

yaitu 1 orang guru matematika di SMPN 3 Palembang dan 2 guru matematika di 

SMPN 2 Banyuasin. Validasi RPP divalidasi oleh Meiyadi Putra, M.Pd, Mariam 

S.Pd., dan Nyayuk Rosidah, S.Pd. 
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Tabel 7 

Komentar/saran Validator RPP 

Validator Komentar/Saran 

Maiyadi Putra, M.Pd. 

(Guru Matematika IX) 

 Buat indikator pada setiap KD yang 

disesuaikan dengan Kompetensi dasar. 

 Cantumkan waktu pada setiap proses 

pembelajaran 

 Buat langkah-langkah sesuai dengan metode 

yang digunakan 

Mariam, S.Pd. 

(Guru Matematika kelasVIII) 
Perhatikan lagi penulisannya 

Nyayuk Rosidah, S.Pd. 

(Guru Matematika Kelas VIII) 
ACC 

 

Pada saat proses validasi perangkat pembelajaran berupa RPP, ada 

beberapa isi RPP yang harus diperbaiki seperti indikator harus disesuaikan 

dengan kompetensi dasar, cantumkan waktu pada proses pembelajaran dan 

yang lebih ditekankan lagi yaitu langkah-langkah pembelajaran harus sesuai 

dengan metode yang digunakan yaitu investigasi kelompok. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan pada lembar validasi, maka  diperoleh nilai rata-rata 

yang diberikan oleh seluruh validator yaitu 3,4. Dari hasil validasi ini, 

disimpulkan bahwa RPP ini telah memenuhi kriteria valid dan siap untuk 

diterapkan pada saat penelitian. Adapun hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini divalidasi melalui 

lembar validasi, kemudian LKS dikonsultasikan ke validator untuk 

mendapatkan saran dari pakar tersebut. Kemudian peneliti merevisi sesuai 

dengan saran yang diberikan. Pakar yang terlibat dalam validasi LKS ini ada 3 

orang guru yaitu 1 orang guru matematika di SMPN 3 Palembang dan 2 guru 
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matematika di SMPN 2 Banyuasin. Validasi RPP divalidasi oleh Meiyadi 

Putra, M.Pd, Mariam S.Pd., dan Nyayuk Rosidah, S.Pd. 

Tabel 8 

Komentar/saran Validator LKS 

Validator Komentar/saran 

Maiyadi Putra, M.Pd. 

(Guru Matematika IX) 

 Berikan ilustrasi pada soal 

 Buat soal sesuaikan dengan 

kemampuan siswa 

 Perbaiki penulisan 

Mariam, S.Pd. 

(Guru Matematika 

kelasVIII) 

ACC 

Nyayuk Rosidah, S.Pd. 

(Guru Matematika Kelas 

VIII) 

ACC 

 

Pada saat proses validasi perangkat pembelajaran berupa LKS, ada 

beberapa langkah dalam LKS yang harus diperbaiki seperti berikan ilustrasi 

pada soal dan yang paling ditekankan lagi yaitu membuat permasalahan/soal 

pada LKS harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Setelah diadakan 

bimbingan selama beberapa saat dalam penyusunan RPP, kemudian dilakukan 

perhitungan pada lembar validasi dan diperoleh nilai rata-rata yang diberikan 

oleh seluruh validator yaitu 4,2. Dari hasil validasi ini, disimpulkan bahwa RPP 

ini telah memenuhi kriteria valid dan siap untuk diterapkan pada saat 

penelitian. 

3. Soal Pretest-Posttest 

Jenis soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest dan 

posttest. Hal ini dilakukan peneliti untuk melihat berpengaruh atau tidaknya  

terhadap pemahaman konsep matematika siswa setelah penelitian 

dilaksanakan. 

Soal pretest dan posttest ini terdiri dari 5 soal uraian dan ada 1 soal 

yang mempunyai anak soal. Soal dibuat sesuai dengan indikator yang telah 
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ditetapkan sehingga masing-masing soal dapat mewakili indikator yang akan 

dinilai pada akhir pembelajaran. 

Soal pretest dan posttest divalidasi terlebih dahulu oleh para pakar, 

yaitu 3 orang guru yaitu 1 orang guru matematika di SMPN 3 Palembang dan 2 

guru matematika di SMPN 2 Banyuasin. Validasi RPP divalidasi oleh Meiyadi 

Putra, M.Pd, Mariam S.Pd., dan Nyayuk Rosidah, S.Pd.. 

Tabel 9 

Komentar/saran Validator Soal Tes 

 

 

 

 

 

 

Pada saat proses validasi perangkat pembelajaran berupa soal tes, ada 

beberapa soal yang harus diperbaiki seperti membuat soal harus disesuaikan 

dengan indikator hasil belajar matematika siswa dan juga harus sesuai dengan 

kemampuan siswa. Setelah dilakukan perhitungan pada lembar validasi, maka 

diperoleh nilai rata-rata yang diberikan oleh validator yaitu 4,2. Dari hasil 

validasi ini, disimpulkan bahwa soal pretest dan posttest ini telah memenuhi 

kriteria valid dan siap untuk diterapkan pada saat penelitian. Adapun hasil 

perhitungannya dapat dilihat dalam lampiran 8. 

Setelah dilakukan validasi oleh para pakar, soal posttest tersebut diuji 

cobakan ke siswa kelas IX SMPN 3 Palembang yang terdiri dari 10 siswa dan 

perhitungannya menyesuaikan dengan hasil jawaban dari siswa. Pelaksanaan 

Validator Komentar/saran 

Maiyadi Putra, M.Pd. 

(Guru Matematika IX) 

 Soal disesuaikan dengan indikator 

pemahaman konsep 

 Perhatikan penulisan simbol-simbol 

matematika 

Mariam, S.Pd. 

(Guru Matematika kelasVIII) 
Soal sesuaikan dengan kemampuan siswa  

Nyayuk Rosidah, S.Pd. 

(Guru Matematika Kelas VIII) 
ACC 
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uji coba ini dilakukan pada Sabtu, 5 September 2015 pada pukul 10.30 - 11.15 

WIB. 

Tebel 10 

Hasil Validasi Soal Posttes  Pada Siswa Kelas IX SMPN 3 Palembang 

Butir 

Soal 
Rxy Hasil Uji Kriteria 

1 0,86 Valid Tinggi 

2 0,79 Valid Tinggi 

3 0,82 Valid Tinggi 

4 0,87 Valid Tinggi 

5 0,84 Valid Tinggi 

 

Dari hasil ujicoba dapat disimpulkan bahwa soal posttes hasil belajar 

matematika siswa pada materi relasi dan fungsi adalah valid,  dari kelima soal 

posttes tersebut setiap soal  berkriteria tinggi. Karena semua soal yang diuji 

cobakan valid dan disesuaikan dengan waktu pada saat akan dilakukan tes 

akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh Harga rhitung sebesar 0,88 

sedangkan harga rtabel dengan jumlah n=10 untuk taraf signifikan   

    adalah 0,6319 maka rhitung > rtabel sehingga dapat disimpulkan soal tes hasil 

belajar matematika siswa pada materi relasi dan fungsi adalah reliabel dan 

berkriteria tinggi. 

B. Hasil Penelitian 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap ini peneliti merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu 

yang dibutuhkan saat penelitian. Peneliti membuat instrumen penelitian 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa 

(LKS), dan soal tes ujicoba (Pretest dan Post-test). Lalu instrumen tersebut 

divalidasi dengan tim pakar (Validator) untuk mendapatkan instrumen 
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penelitian yang berkarakter valid. Pada tahap ini juga peneliti meminta izin 

ke sekolah untuk melakukan penelitian. Peneliti menemui guru matematika 

untuk menanyakan jadwal dimulanya penelitian. Setelah mendapatkan 

jadwal dari guru mata pelajaran matematika, peneliti melakukan uji coba 

instrumen tes. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang 

pada tahun ajaran 2015/2016 dari tanggal 16 September sampai dengan 29 

September 2015. Populasi sebanyak sepuluh kelas. Untuk memperoleh data 

penelitian, peneliti melakukan proses belajar mengajar pada pokok bahasan 

relasi dan fungsi. Kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen menggunakan 

media pembelajaaran Powerpoint dan kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan media papan tulis.  

Pada saat penelitian pembelajaran dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan pada kelas eksperimen dan 2 kali pertemuan pada kelas kontrol 

dan 1 pertemuan untuk tes akhir. Jadwal pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan dapat di lihat pada tabel di bawah ini  

Tabel 11.  Jadwal Penelitian 

Tahap Waktu Kegiatan Kegiatan Penelitian 

Perencanaan 

 

 

 

 

 

Selasa, 1 September 

2015 

Peneliti menghubungi pihak sekolah yang akan 

dijadikan tempat penelitian selanjutnya peneliti 

di izinkan untuk melakukan penelitian 

 

Kamis, 3 September 

2015 

peneliti melakukan konsultasi dengan guru 

mata pelajaran matematika guna mengetahui 

kondisi kelas dan menentukan waktu 

pelaksanaan penelitian. 

 

 Sabtu, 5 September 

2015 

Peneliti melakukan Validasi pada siswa di 

Kelas IX 
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Rabu, 9 September 

2015 

Peneliti memberikan soal pretest kepada kelas 

VIII.7 dan kelas VIII.6 

Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabu, 16  September 

2015 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu kelas VIII.7 dengan materi 

membuat contoh relasi dan fungsi dari 

kehidupan sehari-hari 

Kamis, 17 September 

2015 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu kelas VIII.7 dengan materi 

menentukan domain, kodomain dan range. 

 

Rabu, 23 September 

2015 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu kelas VIII.7 dengan materi 

menyajikan relasi dan menentukan nilai fungsi. 

 

Rabu, 23 September 

2015 

Peneliti memberikan memberikan soal Posstes 

kepada kelas eksperimen yaitu kelas VIII.7 

 

Rabu, 23 September 

2015 

Peneliti meleksanakan pembelajaran di kelas 

kontrol yaitu VIII.6 dengan materi membuat 

contoh relasi dan fungsi dari kehidupan sehari-

hari dan materi menentukan domain, kodomain 

dan range 

Selasa, 29 September 

2015 

 

 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 

eksperimen yaitu kelas VIII.6 dengan materi 

menyajikan relasi dan menentukan nilai fungsi. 

 

Selasa,  29 September 

2015 

Peneliti memberikan memberikan soal Posstes 

kepada kelas kontrol yaitu kelas VIII.6 

 

 

3. Tahap Akhir Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap akhir dimulai pada tanggal 30 September 2015. Peneliti 

melakukan analisis data untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan hasil 

penelitian yang dilaksanakan. Dari tahap pelaporan ini didapatkan sebuah 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 

C. Deskripsi Pembelajaran Kelas Eksperimen 

1. Perencanaan  Penelitian 

Sebelum peneliti memulai pembelajaran penerapan media 

Powerpoint pada materi relasi fungsi, peneliti terlebih dahulu menyiapkan 

perangkat pembelajaran, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal tes (pre-test dan post-test) yang terdiri 

dari lima soal essay. 

Pada pertemuan awal sebelum pelaksanaan penelitian guru 

menginformasikan siswa akan mengerjakan soal pre-test dengan tujuan 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diterapkannya 

pembelajaran berbantuan media Powerpoint. Berikut gambar siswa 

mengerjakan soal pre-test. 

 

  

 
Gambar 1. Siswa Mengerjakan Soal Pre-Test 

 

Setelah diadakan pre-test selama 60 menit, peneliti melanjutkan 

dengan menyampaikan tujuan yang akan di sampaikan pada pertemuan 

selanjutnya. Pada pertemuan ini, siswa fokus untuk mengerjakan soal pre-

test. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, materi yang diajarkan pada pertemuan ini 

adalah membuat contoh relasi dan fungsi dari kehidupan sehari-hari. Peneliti 

terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
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dilaksanakan, dan memberikan apersepsi kepada siswa dengan mengajukan 

pertanyaan mengenai materi himpunan yang berkaitan dengan materi relasi 

dan fungsi. Kemudian peneliti menjelaskan bahwa kegiatan inilah yang akan 

menjadi topik utama dalam pembelajaran kali ini yaitu membuat contoh 

relasi dan fungsi dari kehidupan sehari-hari. 

Tahap selanjutnya peneliti membentuk kelompok diskusi yang terdiri 

dari 7 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompok dibentuk 

berdasarkan keterangan guru yang telah mengetahui setiap kemampuan 

siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk memperhatikan selama peneliti 

menyampaikan materi dengan menggunakan media Powerpoint.  

Tahap selanjutnya menyampaikan materi dengan berbantuan media 

Powerpoint. Di tahap ini peneliti merasa siswa mulai merasa tertarik pada 

materi yang di sampaikan. Siswa terlihat lebih tenang dan fokus pada materi 

yang disajikan pada setiap slide. Setelah manyampaikan materi dengan 

menggunakan media Powerpoint, peneliti membagikan LKS kepada setiap 

kelompok dan meminta setiap kelompok mendiskusikan masalah yang ada 

pada LKS. Pada tahap ini peneliti membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKS.

 

Gambar 2.  Siswa bekerja kelompok 
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Pada tahap ini, siswa terlihat begitu tidak terkendali sehingga 

membuat suasana kelas menjadi tidak tenang. Beberapa siswa masih 

menganggu temannya yang lain dan ada yang sedang mengobrol 

dengan temannya. Ini disebabkan karena siswa belum terbiasa 

melakukan kerja kelompok, ketika LKS telah dibagikan masih ada 

siswa yang malas mengerjakan dan terlihat masa bodoh dengan LKS 

dari peneliti. Sehingga peneliti harus berusaha membimbing siswa 

dalam mengerjakan LKS. 

Tahap  berikutnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai materi di dalam LKS yang masih 

kurang dimengerti setelah guru membahas LKS tersebut. Beberapa 

siswa masih terlihat malu untuk bertanya meskipun kelihatan mereka 

sendiri belum memahami materi yang telah disampaiakan. 

Adapun hasil penilaian LKS setiap kelompok pada pertemuan 

ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 12. Nilai LKS Pertemuan I 

No Nama Kelompok Nilai 

1 Kelompok 1 70 

2 Kelompok 2 73 

3 Kelompok 3 60 

4 Kelompok 4 68 

5 Kelompok 5 70 

6 Kelompok 6 75 

7 Kelompok 7 75 

Rata-rata 70 

 

Sebelum menutup pembelajaran, siswa mengambil kesimpulan 

dari materi yang sudah disampaikan dan dibimbing oleh guru dan 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
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b) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua materi yang disampaikan yaitu menyatakan 

relasi dalam berbagai bentuk dan menentukan domain, kodomain dan 

range. Proses pembelajaran mengikuti langkah-langkah pembelajaran 

matematika sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Selanjutnya peneliti 

memeriksa kesiapan belajar siswa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Peneliti menyampaikan materi yang akan diajarkan. 

Kemudian peneliti melakukan apersepsi dengan mengingat kembali 

materi tetang relasi fungsi dan memberikan motivasi kepada siswa. 

Motivasi yang diberikan berupa kata-kata yang menggugah para siswa 

untuk belajar. 

Pada tahap kedua, ada beberapa perbedaan dengan pertemuan 

pertama yaitu dari segi isi LKS. Pada pertemuan I, siswa mengerjakan 

LKS tanpa melakukan kegiatan hanya sebatas mengamati dan 

menjawab pertanyaan LKS. Sedangkan pada pertemuan II, siswa 

didorong untuk lebih aktif berdiskusi atau bekerja sama untuk 

menyelesaikan masalah yang terdapat di LKS. 

Pada tahap selanjutnya, peneliti meminta  siswa untuk fokus 

dalam pembelajaran yang di sampaikan peneliti dengan pembelajaran 

menggunakan media Powerpoint. Berikut adalah gambar penyampaian 

materi menggunakan media Powerpoint. 
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Gambar 3. Kegiatan Belajar Menggunakan Media Powerpoint 

 

Kemudian masuk pada langkah ketiga yaitu peneliti 

membagikan LKS kepada siswa untuk diselidiki dan dipahami tentang 

isi LKS tersebut. LKS berisikan ringkasan materi yang berkaitan 

dengan Relasi dan Fungsi serta soal-soal mengenai materi yang 

dipelajari. Dimana nantinya siswa akan mencari informasi secara 

berkelompok tentang masalah yang diberikan dengan menggunakan 

buku paket ataupun buku yang berkenaan dengan matematika. 

Langkah keempat adalah peneliti meminta siswa memulai 

diskusi dengan teman sekelompoknya untuk  mengerjakan soal-soal 

yang ada di LKS. Adanya soal-soal itu siswa dapat mengolah ingatanya 

tentang materi yang telah dipelajari. Penelti juga memberikan 

kesempatan untuk bertanya kepada siswa jika mereka belum mengerti.  
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          Gambar 4.Salah Satu Siswa yang Bertanya Tentang Soal di LKS 

Setelah siswa menyelesaikan masalah yang ada pada LKS, 

kemudian dilanjutkan pada langkah selanjutnya yaitu langkah pada 

tahap akhir. Langkah kelima adalah peneliti memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari (pertanyaan refleksi). 

Kemudian peneliti membimbing siswa menarik kesimpulan tentang 

pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Sebelum peneliti menutup 

pelajaran siswa diminta untuk menuliskan dan merangkum materi yang 

telah dipelajari.  

Adapun hasil penilaian LKS setiap kelompok pada pertemuan 

ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 13. Nilai LKS Pertemuan II 

No Nama Kelompok Nilai 

1 Kelompok 1 70 

2 Kelompok 2 75 

3 Kelompok 3 75 

4 Kelompok 4 70 

5 Kelompok 5 80 

6 Kelompok 6 80 

7 Kelompok 7 75 

Rata-rata 75 

c) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga materi yang diajarkan yaitu menyajikan 

relasi dalam berbagai bentuk dan menghitung nilai fungsi. Pada  tahap 

inti, peneliti meminta siswa  berkumpul dengan teman sekelompoknya 
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untuk belajar bersama. Kemudian peneliti menyampaikan langkah-

langkah pelaksanaan diskusi kelompok. Langkah peneliti menjelaskan 

tentang materi menghitung nilai fungsi dan menentukan bentuk fungsi. 

Selain itu siswa memiliki pegangan buku matematika kelas VIII 

masing-masing sehingga informasi yang didapat juga tidak hanya 

diperoleh dari guru melainkan dari buku matematika juga. Peneliti juga 

memperbolehkan siswa mencari informasi dibuku matematika lain yang 

berkaitan dengan materi pelajaran.  

Langkah berikutnya adalah peneliti memberikan tugas kepada 

setiap kelompok yang terdapat pada LKS setiap kelompok. Setelah 

diberikan cukup waktu peneliti meminta setiap kelompok untuk 

mengumpulkan LKS yang telah dikerjakan. Tahap selanjutnya peneliti 

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah 

dipelajari (pertanyaan refleksi). Kemudian peneliti membimbing siswa 

menarik kesimpulan tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini 

Adapun hasil penilaian LKS setiap kelompok pada pertemuan 

ini disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 14. Nilai LKS Pertemuan III 

No Nama Kelompok Nilai 

1 Kelompok 1 70 

2 Kelompok 2 80 

3 Kelompok 3 80 

4 Kelompok 4 70 

5 Kelompok 5 85 

6 Kelompok 6 83 

7 Kelompok 7 68 

Rata-rata 77 

 

Pada langkah terakhir adalah peneliti mengadakan tes akhir 

(post-test) kepada siswa. Tujuan mengerjakan soal post-test adalah 
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untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah kognitif dengan aspek 

pengetahuan, pemahaman, dan penerapan setelah diterapkannya 

pembelajaran dengan menggunakan media powerpoint.  

Selanjutnya, peneliti membagikan soal post-test kepada siswa. 

Soal ini berbentuk uraian dengan jumlah 5 soal. Waktu yang diberikan 

adalah 40 menit. Selama pelaksanaan, masih terdapat siswa yang 

melakukan kecurangan dengan melihat jawaban temannya. Tetapi hal 

itu diatasi oleh peneliti dengan selalu mendekati dan berkeliling kelas 

sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan contoh kepada teman lainnya selama pelaksanaan ujian 

post-test berlangsung. 

 
Gambar 5. Siswa Mengerjakan Soal Post-Test 

 

 

D. Deskripsi Pembelajaran Kelas Kontrol 

1. Perencanaan Penelitian 

Selain pada kelas eksperimen, peneliti juga melaksanakan 

pembelajaran di kelas kontrol yaitu kelas VIII.6 yang di pilih secara random 

dengan menggunakan model pembelajaran konvesional. Pembelajaran 

konvensional adalah pembelajaran dengan metode  ceramah dan tanya jawab 

antara siswa dan guru.  
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Pada tahap awal sebelum pelaksanaan penelitian guru 

menginformasikan siswa akan mengerjakan soal pre-test dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diterapkannya pembelajaran 

matematika pada pertemuan selanjutnya. Setelah diadakan pre-test selama 60 

menit, peneliti melanjutkan dengan menyampaikan tujuan yang akan di 

sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini, siswa fokus untuk 

mengerjakan soal pre-test.  

2. Pelaksanaan Penelitian 

a) Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama, materi yang diajarkan pada pertemuan ini 

adalah membuat contoh relasi dan fungsi dari kehidupan sehari-hari dan 

menentukan domain, kodomain dan range. Peneliti terlebih dahulu 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan memberikan 

apersepsi kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi 

himpunan yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Kemudian peneliti 

menjelaskan bahwa kegiatan inilah yang akan menjadi topik utama dalam 

pembelajaran kali ini yaitu membuat contoh relasi dan fungsi dari kehidupan 

sehari-hari. 

Tahap selanjutnya, sama seperti pada kelas ekperimen peneliti 

membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 7 kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 6 orang. Kelompok dibentuk berdasarkan keterangan guru yang 

telah mengetahui setiap kemampuan siswa. Selanjutnya siswa diminta untuk 

memperhatikan selama peneliti menyampaikan materi dengan menggunakan 

metode konvensional dengan media papan tulis. Pada tahap ini peneliti lebih 
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mengajak siswa untuk lebih aktif berinteraksi dengan peneliti maupun dengan 

teman sekelompoknya masing-masing. 

Setelah penyampaian materi dengan metode ceramah dan tanya jawab, 

peneliti membagikan LKS kepada setiap kelompok dan meminta setiap 

kelompok mendiskusikan masalah yang ada pada LKS. Pada tahap ini peneliti 

mengawasi dan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKS. Pada pelaksanaan ini, siswa 

terlihat begitu tidak terkendali sehingga membuat suasana kelas menjadi tidak 

tenang. Beberapa siswa masih menganggu temannya yang lain dan ada yang 

sedang mengobrol dengan temannya. Ini disebabkan karena siswa merasa 

bosan dalam pembelajaran dan  ketika LKS telah dibagikan masih ada siswa 

yang malas mengerjakan dan terlihat masa bodoh dengan LKS dari peneliti. 

Sehingga peneliti harus berusaha membimbing siswa dalam mengerjakan LKS. 

Setelah setiap kelompok selesai mengerjakan dan mengumpulkan 

tugas di LKS, peneliti membimbing siswa untuk mengambil kesimpulan dari 

materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya peneliti menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Adapun hasil penilaian LKS 

setiap kelompok pada pertemuan pertama pada kelas kontrol disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 15. Nilai LKS Pertemuan I 

No Nama Kelompok Nilai 

1 Kelompok 1 60 

2 Kelompok 2 55 

3 Kelompok 3  70 

4 Kelompok 4 70 

5 Kelompok 5 70 

6 Kelompok 6 80 

7 Kelompok 7 75 

Rata-rata 68.5 
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b) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua materi yang diajarkan yaitu menyajikan relasi dalam 

berbagai bentuk dan menghitung nilai fungsi. Pada  tahap inti, peneliti meminta 

siswa  berkumpul dengan teman sekelompoknya untuk belajar bersama. 

Kemudian peneliti menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan diskusi 

kelompok. Langkah peneliti menjelaskan tentang materi menghitung nilai fungsi 

dan menentukan bentuk fungsi. Selain itu siswa memiliki pegangan buku 

matematika kelas VIII masing-masing sehingga informasi yang didapat juga tidak 

hanya diperoleh dari guru melainkan dari buku matematika juga. Peneliti juga 

memperbolehkan siswa mencari informasi dibuku matematika lain yang berkaitan 

dengan materi pelajaran.  

Langkah berikutnya adalah peneliti memberikan tugas kepada setiap 

kelompok yang terdapat pada LKS setiap kelompok. Setelah diberikan cukup 

waktu peneliti meminta setiap kelompok untuk mengumpulkan LKS yang telah 

dikerjakan. Tahap selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa 

tentang materi yang telah dipelajari (pertanyaan refleksi). Kemudian peneliti 

membimbing siswa menarik kesimpulan tentang pelajaran yang telah dipelajari 

hari ini Adapun hasil penilaian LKS setiap kelompok pada pertemuan ini 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 16. Nilai LKS Pertemuan II 

No Nama Kelompok Nilai 

1 Kelompok 1 60 

2 Kelompok 2 60 

3 Kelompok 3 80 

4 Kelompok 4 70 

5 Kelompok 5 65 

6 Kelompok 6 90 

7 Kelompok 7 75 

Rata-rata 71.4 
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Setelah proses kegiatan dan tujuan pembelajaran dilaksanakan pada setiap 

pertemuannya, dan pada satu jam terakhir pada pertemuan kedua peneliti 

mengadakan tes akhir (post-test). Tujuan mengerjakan soal post-test adalah untuk 

mengetahui hasil belajar siswa selama pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 
Gambar 6. Siswa Mengerjakan Soal Post-Test 

E. Deskripsi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis digunakan statistik 

parametris yaitu uji-t. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data yang 

diperoleh terlebih dahulu diuji kenormalan dan kehomogenannya. Berikut 

adalah uji prasyarat hipotesis penelitian: 

1. Analisi Data Pretest 

Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil pre-test siswa pada masing-

masing kelas, yaitu kelas eksperimen dengan media Powerpoint dan kelas 

kontrol dengan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil pre-test 

didapatkan hasil bahwa nilai tertinggi dan terendah dari kelas eksperimen 

secara berturut-turut adalah 41 dan 15 dan berada pada interval yaitu 4. Berikut 

ini tabel distribusi frekuensi nilai Pretest kelas eksperimen. 
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Tabel 17. 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest kelas Eksperimen 

interval fi 

15-18 2 

19-22 3 

23-26 6 

27-30 10 

31-34 9 

35-38 9 

39-42 3 

Jumlah 42 

Untuk kelas kontrol nilai terendah yaitu 11 dan berada pada nilai 

terendah, sedangkan njilai tertinggi yaitu 40 dan berada pada interval nilai 

tertinggi. Berikut ini tabel distribusi frekuensi nilai Post-test kelas kontrol. 

Tabel 18. 

Distribusi Frekuensi Nilai Pretest kelas Kontrol 

Interval fi 

11-15 3 

16-20 7 

21-25 6 

26-30 7 

31-35 13 

36-40 7 

jumlah  43 

 

 
Tabel 19. 

Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelas  Rata-rata Simpangan Baku Jumlah Siswa 

Eksperimen              42 

Kontrol              43 

Setelah dilakukan penelitian didapat hasil dari penelitian berupa hasil 

pretest siswa kelas eksperimen dan kontrol. Peneliti menguji hipotesis 

penelitian, terlebih dahulu akan dianalisis mengenai normalitas dan 

homogenitas data baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
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a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kemiringan 

kurva. Uji normalitas ini dilakukan pada data pretest siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Dari hasil perhitungan data pretest kelas eksperimen 

diperoleh : 

Tabel 20. 

Normalitas Data 

Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

  30,21 27,77 

Mo 29,70 33,00 

S 6,181 7,697 

Km 0,083 -0,679 

 

Dikatakan berdistribusi normal apabila harga kemiringan -1 < Km < 1. 

Berdasarkan analisis data di atas di dapatkan nilai Km untuk kelas eksperimen 

sebesar 0,083 dan kelas kontrol sebesar -0,679. harga tersebut terletak antara -1 

sampai 1. Dapat disimpulkan bahwa data kedua kelas berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Selain data haru berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini, uji homogenitas data dilakukan dengan uji-F. 

Uji homogenitas ini dilakukan pada data pretest siswa di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Dari perhitungan pada uji normalitas kelas eksperimen dan 

kontrol telah diperoleh: 
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Sehingga dapat dihitung: 

        
               

               
 

        
       

       
 

              

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =      sedangkan dk untuk 

pembilang 42 dan penyebut 41 dengan α = 5% dari daftar distribusi diperoleh 

F0,025(42,41) = 1,685, karena Fhitung    

 
        

 sehingga H0 diterima, dengan 

demikian sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel yang 

homogen. 

c) Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dinyatakan bahwa 

data yang ada normal dan berasal dari populasi yang homogen, maka dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan statistik parametris melalui uji-t. Pada 

penelitian ini, dilakukan uji-t terhadap nilai pretest siswa di kelas kontrol dan 

eksperimen. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan 

media pembelajaran Powerpoint di Kelas VIII SMPN 3 Palembang. 

Ho : Tidak ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika siswa sebelum 

diterapkan media pembelajaran Powerpoint di Kelas VIII SMPN 3 

Palembang. 
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Ketentuan hipotesis diterima jika thitung < ttabel. Karena dalam 

perhitungan sebelumnya telah diperoleh bahwa kedua data tersebut 

homogen, maka  rumus thitung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

  dengan s = √
        

          
  

       
 

Dari hasil perhitungan sebelunya diperoleh: 

n1 = 42 

n2 = 43 

  ̅̅̅ =       

  ̅̅ ̅ =       

  
  =       

  
  =       

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
  

       
 

  √
                        

       
 

  √
                      

       
 

  √
               

  
 

  √
        

  
 

  √      
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Jadi diperoleh simpangan baku gabunganya adalah     , kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

    
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
           

    √
 

  
 

 

  

 

  
    

    √           
 

  
    

                
 

  
    

    
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung =       dengan dk=83 dengan taraf 

signifikan 5%, maka ttabel adalah 1,674. Sehingga didapat thitung< ttabel, maka Ho 

diterima atau Ha ditolak. Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan terhadap hasil belajar matematika siswa sebelum 

diterapkan media pembelajaran Powerpoint di Kelas VIII SMPN 3 Palembang. 

2. Analisis Data Post-test 

Data post-test diambil untuk melihat hasil akhir dari pembelajaran siswa 

secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk melihat pengaruh penerapan media 

pembelajaran Powerpoint terhadap hasil belajar matematika. 

Dari tabel pada kelas eksperimen nilai terendah yaitu 50 dan dari interval 

tersebut frekuensinya terlihat hanya tiga siswa yang mendapat nilai terendah. 

Sedangkan nilai frekuensi tertinggi 95 dan pada interval tersebut frekuensinya 
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yaitu satu siswa yang mendapat nilai tertinggi. Berikut tabel distribusi frekuensi 

nilai Post-test kelas eksperimen. 

Tabel 21. 

Distribusi Frekuensi Nilai Post-test kelas Eksperimen 

interval Frekuensi 

50-56 3 

57-63 5 

64-70 7 

71-77 10 

78-84 12 

85-91 4 

92-98 1 

  42 

 

Untuk kelas kontrol nilai terendah yaitu 45 dan berada pada nilai 

terendah, sedangkan njilai tertinggi yaitu 84 dan berada pada interval nilai 

tertinggi. Berikut ini tabel distribusi frekuensi nilai Post-test kelas kontrol. 

Tabel 22. 

Distribusi Frekuensi Nilai Post-tes Kelas Kontrol 

interval frekuensi 

45-50 5 

51-56 3 

57-62 4 

63-68 14 

69-74 6 

75-80 7 

81-86 4 

Jumlah 43 

 

Tabel 23. 

Hasil Post-tes Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelas  Rata-rata Simpangan Baku Jumlah Siswa 

Eksperimen              42 

Kontrol              43 
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Setelah dilakukan penelitian didapat hasil dari penelitian berupa hasil 

posttest siswa kelas eksperimen dan kontrol. Peneliti menguji hipotesis 

penelitian, terlebih dahulu akan dianalisis mengenai normalitas dan 

homogenitas data baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji kemiringan 

kurva. Uji normalitas ini dilakukan pada data postest siswa di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Dari hasil perhitungan data postest kelas eksperimen 

diperoleh : 

Tabel 24. 

Normalitas Data 

Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

        66,47 

Mo             

S             

Km              

 

 

Dikatakan berdistribusi normal apabila harga kemiringan -1 < Km < 1. 

Berdasarkan analisis data di atas di dapatkan nilai Km untuk kelas eksperimen 

sebesar -0.484 dan kelas kontrol sebesar 0.061. harga tersebut terletak antara -1 

sampai 1. Dapat disimpulkan bahwa data kedua kelas berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Selain data haru berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini, uji homogenitas data dilakukan dengan uji-F. 

Uji homogenitas ini dilakukan pada data postest siswa di kelas eksperimen dan 
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kelas kontrol. Dari perhitungan pada uji normalitas kelas eksperimen dan 

kontrol telah diperoleh: 

  
          

  
          

Sehingga dapat dihitung: 

        
               

               
 

        
        

        
 

              

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =     sedangkan dk 

untuk pembilang 41 dan penyebut 42 dengan α = 5% dari daftar distribusi 

diperoleh F0,025(41,43) = 1,672 karena Fhitung     

 
        

 sehingga H0 

diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian 

merupakan sampel yang homogen. 

c) Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dinyatakan 

bahwa data yang ada normal dan berasal dari populasi yang homogen, 

maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik parametris 

melalui uji-t. Pada penelitian ini, uji-t terhadap nilai postest siswa di kelas 

kontrol dan eksperimen. 

Hipotesis yang dilakukan akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada perbedaan terhadap pengaruh hasil belajar matematika siswa 

sebelum diterapkan  pembelajaran menggunakan media powerpoint di 

Kelas VIII SMP N 3 Palembang. 
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Ho : Tidak ada perbedaan terhadap pengaruh hasil belajar matematika 

siswa sebelum diterapkan  pembelajaran menggunakan media 

powerpoint di Kelas VIII SMP N 3 Palembang. 

Ketentuan hipotesis diterima jika thitung < ttabel. Karena dalam 

perhitungan sebelumnya telah diperoleh bahwa kedua data tersebut 

homogen, maka  rumus thitung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

  dengan s = √
        

          
  

       
 

 

Dari hasil perhitungan sebelunya diperoleh: 

n1 = 41 

n2 = 42 

  ̅̅̅ =       

  ̅̅ ̅ = 66,47 

  
  =         

  
  =         

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
  

       
 

  √
                            

       
 

  √
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  √
                

  
 

  √
        

  
 

  √       

         

Jadi diperoleh simpangan baku gabunganya adalah       , 

kemudian dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

    
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
           

      √
 

  
 

 

  

 

  
    

      √      
 

  
    

             
 

  
     

     
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata kelas eksperimen  ̅        

dan kelas kontrol  ̅        dengan Sgab= 11,105 diperoleh thitung =       

dengan taraf signifikan 5%, dan dk=            maka ttabel adalah 1,672. 

Sehingga didapat thitung> ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Berdasarkan 

kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil belajar 
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matematika siswa sebelum diterapkan  pembelajaran menggunakan media 

powerpoint di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang. 

3. Data N – Gain 

N-gain adalah normalisasi gain, gain bisa disebut perolehan dari hasil 

pretest dan posttest, perhitungan nilai N-gain untuk melihat pengaruh hasil belajar 

matematika siswa. Dalam hal ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Berikut adalah hasil n-gain di kelas eksperimen dan kelas kontrol: 

Tabel 25. 

Hasil N-gain Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 

Berdasarkan tabel n-gain kelas eksperimen dan kelas kontrol di atas 

maka terlihat bahwa setiap siswa n-gainnya >0,7 atau 100% berkatagori tinggi.. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas data n-gain dalam penelitian ini menggunakan uji 

kemiringan kurva. Dari hasil perhitungan data n-gain kelas eksperimen diperoleh : 

 ̅        

         

        

Dari data yang diperoleh, kemudian ditentukan uji normalitas datanya 

dengan menggunakan uji kemiringan kurva dengan rumus sebagai berikut: 

Skor 
Frekuensi 

Eksperimen Kontrol 

1-2 18 31 

3-4 11 7 

5-6 8 2 

7-8 1 1 

9-10 2 0 

11-12 2 1 

13-14 0 1 

Jumlah 42 43 
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 ̅    

 
 

    
         

    
 

       5 

Karena -1 < Km< 1, maka data indeks siswa kelas eksperimen 

berdistribusi normal. 

Dari hasil perhitungan data kelas kontrol diperoleh : 

 ̅        

    1,63 

   = 2,561 

Dari data yang diperoleh, kemudian ditentukan uji normalitas datanya 

dengan menggunakan uji kemiringan kurva dengan rumus sebagai berikut: 

    
 ̅    

 
 

 

    
         

     
 

   0,402 

Karena -1 < Km< 1, maka data indeks siswa kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

b) Uji Homogenitas 

Dari perhitungan pada uji normalitas kelas eksperimen dan kontrol telah 

diperoleh: 

  
   7,72 

  
   6,56 
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Sehingga dapat dihitung: 

        
               

               
 

        
     

    
 

        1,177 

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =      ,sedangkan dk untuk 

pembilang 41 dan penyebut 42 dengan α = 5% dari daftar distribusi diperoleh 

F0,025(42,41) = 1,672, karena Fhitung   

 
        

 sehingga H0 diterima, dengan 

demikian sampel yang digunakan dalam penelitian merupakan sampel yang 

homogen. 

c) Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dinyatakan bahwa 

data yang ada normal dan berasal dari populasi yang homogen, maka dilakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan statistik parametris melalui uji-t. Pada 

penelitian ini, dilakukan uji-t terhadap nilai n-gain siswa di kelas kontrol dan 

eksperimen. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika setelah diterapkan media 

pembelajaran Powerpoint di kelas VIII di SMPN 3 Palembang 

Ho : Tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika setelah diterapkan 

media pembelajaran Powerpoint di kelas VIII di SMPN 3 Palembang 
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Ketentuan hipotesis diterima jika thitung < ttabel. Karena dalam perhitungan 

sebelumnya telah diperoleh bahwa kedua data tersebut homogen, maka  rumus 

thitung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

  dengan s = √
        

          
  

       
 

Dari hasil perhitungan sebelunya diperoleh: 

n1 = 42 

n2 = 43 

  ̅̅̅ =      

  ̅̅ ̅ =      

  
  =      

  
  = 6,56 

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
  

       
 

  √
                       

       
 

  √
                   

       
 

  √
              

  
 

  √
       

  
 

  √      
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Jadi diperoleh simpangan baku gabunganya adalah      , kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

    
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
         

     √
 

  
 

 

  

 

  
    

     √           
 

  
    

                  
 

  
    

     
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung =       dengan dk=83 dengan 

taraf signifikan 5%, maka ttabel adalah 1,674. Sehingga didapat thitung< ttabel, maka 

Ho ditolak atau Ha diterima. Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh hasil belajar matematika setelah diterapkan media 

pembelajaran Powerpoint di kelas VIII di SMPN 3 Palembang 

E. Pembahasan 

Dari deskripsi penelitian ini, peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas 

VIII.7 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran 

Powerpoint  dan kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menvalidasi instrumen penelitian yang diperlukan saat pembelajaran. Dari 
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pendapat dan saran beberapa validator dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

instrumen penelitian yang disusun peneliti telah mencapai kategori valid secara 

validitas konstrak (construct validity). Kemudian khusus untuk soal tes setelah 

dilakukan validasi oleh beberapa validator, soal tes  tersebut diujicobakan juga 

kepada 10 orang siswa kelas IX yang terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah untuk menguji secara empirik kevalidan soal tes.  Dalam hal 

ini yang diujicobakan hanya soal posttest, maka cukup dilakukan ujicoba pada 

soal posttest saja. Waktu siswa dalam mengerjakan soal tersebut selama 40 menit. 

Dari hasil ujicoba tersebut juga ternyata seluruh item dalam soal tes telah 

mencapai kategori valid. Selanjutnya instrumen penelitian tersebut digunakan 

peneliti dalam menyampaikan materi maupun memberikan tes. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, hasil tes matematikan siswa yang 

diajar dengan media pembelajaran Powerpoint lebih besar dibandingkan dengan 

hasil tes matematika siswa yang diajarkan dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Dimana dalam proses pembelajaran dengan media pembelajaran 

Powerpoint siswa didorong untuk memahami maksud soal yang bersangkutan 

dengan kehidupan nyata, dan memahami konsep dari setiap soal yang diberikan 

sehingga siswa mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah sesuai dengan 

indikator-indikator pembelajaran matematika.  

1. Hasil Pretest 

Sebelum peneliti melaksanakan pembelajaran, peneliti memberikan soal 

pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk melihat kemampuan 

awal siswa mengenai materi relasi dan fungsi sebelum proses pembelajaran 

berlangsung. Soal tersebut berbentuk uraian yang terdiri dari 5 soal. Dari nilai 
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rata-rata pretest siswa kelas eksperimen diperoleh 31,01 dan kelas kontrol dengan 

rata-rata 28,01 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan awal siswa dikelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Berikut ini akan dibahas uraian jawaban siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada soal pretest.  

a) Hasil Pretest Soal ke-1 

Untuk soal nomor 1 indikator yang diukur pada siswa kelas eksperimen 

dan kontrol pada soal pertama, yaitu kemampuan siswa untuk menyatakan ulang 

sebuah konsep dari himpunan. Indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 1 

siswa diminta untuk menyatakan suatu pernyataan kedalam bentuk himpunan. 

Berikut ini soal pretest pada soal pertama. 

1. Diketahui kumpulan data kelompok nama negara dan kelompok nama kota 

adalah sebagai berikut. 

Nama Negara Nama Kota 

Indonesia 
Malaysia 
Singapura 

Inggris 
Prancis  

Jakarta 
Kuala Lumpur 

Singapura 
London 

Paris  
Dari data tersebut, tulislah dalam bentuk himpunan nama negara dan 

himpunan nama kota ! 

 

Kemudian setelah diperiksa lembar jawaban siswa bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara jawaban siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. persentase rata-rata soal pretest pada soal pertama 83,33% siswa di kelas 

eksperimen dan persentase rata-rata soal pretest pada soal pertama 77,91% siswa 

di kelas kontrol. Hal ini berarti sebagian besar siswa telah mampu mempelajari 

secara mandiri konsep dasar dari Relasi dan fungsi. Hanya saja belum terdapat 
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siswa yang dengan tepat menjawab soal ini secara keseluruhan. Adapun contoh 

jawaban siswa pada soal pretest nomor 1 ini adalah seperti berikut: 

 
Gambar 7.  Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 1 Siswa yang Menjawab Kurang Tepat  

 

 
Gambar 8.  Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 1 Siswa yang Menjawab dengan Tepat  

 

b) Hasil Pretest Soal ke-2 

Untuk soal nomor 2 indikator tes yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal kedua, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep dan menggunakan, 

memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Indikator pada soal tes 

nomor 2 siswa diminta menyatakan bentuk relasi dengan arah panah. Berikut ini 

soal pretest pada soal kedua. 

2. Dari data yang dilihat pada soal no. 1, hubungkan dan sajikan ke dalam 

diagram panah berikut dari setiap anggota himpunan dengan tanda panah 

untuk hubungan “Ibu kota” ! 

 

Kemudian setelah diperiksa lembar jawaban siswa bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara jawaban siswa di kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol, dengan persentase 41,66% siswa di kelas eksperimen dan 39,53% siswa 

di kelas kontrol. Sebagian besar siswa mampu menyelesaikan atau menentukan 

pasangan setiap anggota yang ada pada soal.  Adapun contoh jawaban siswa pada 

soal pretest nomor 2 ini adalah seperti berikut: 

        
Gambar 9. Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 2 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

c) Hasil Pretest Soal ke-3 

Untuk soal nomor 3 indikator tes yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal ketiga, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep 

dan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu. Indikator 

tersebut terdapat pada soal tes nomor 3 siswa diminta menyatakan bentuk relasi 

dengan arah panah. Berikut ini soal pretest pada soal ketiga. 

3. Diketahui himpunan A= { 2, 3, 4, 5 } dan himpunan B= { 10, 12, 18, 20 }. 

Hubungkan himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan diagram 

panah berikut dengan hubungan “faktor dari”. 

Kemudian setelah diperiksa lembar jawaban siswa bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara jawaban siswa di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, dengan persentase sebesar 39,28% siswa di kelas eksperimen dan 34,30% 

siswa di kelas kontrol yang bisa menjawab soal nomor 3. Dalam hal ini siswa 

hanya mampu mengulang konsep pada soal dan siswa kurang mampu untuk 
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menentukan atau menyelesaikan soal. Adapun contoh jawaban siswa pada soal 

pretest nomor 3 ini adalah seperti berikut: 

 
Gambar 10.  Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 3 Siswa yang Menjawab Kurang Tepat 

 

        
Gambar 11.  Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 3 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

d) Hasil Pretest Soal ke-4 

Untuk soal nomor 4 indikator tes yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal keempat, yaitu kemampuan siswa untuk 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat dan mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup suatu konsep. Indikator tersebut terdapat pada soal tes 

nomor 4 siswa diminta untuk mennetukan perbandigan jawaban antara soal 2 dan 

soal no 3. Berikut ini soal pretest pada soal keempat : 

4. Dari penyajian data dalam diagram panah untuk soal no. 2 dan no. 3. 

Dapatkah kamu membandingkan antara penyajian “ibu kota” dan 

penyajian “faktor dari”. Jelaskan ! 

Kemudian setelah diperiksa lembar jawaban siswa bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara jawaban siswa di kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol, hanya 14,58% siswa di kelas eksperimen dan 14,82% siswa di kelas 

kontrol. Adapun contoh jawaban siswa pada soal pretest nomor 4 ini adalah 

seperti berikut: 

 
        Gambar 12. Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 4 Siswa yang Menjawab Kurang Tepat 

 

 
Gambar 13. Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 4 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

e) Hasil Pretest Soal ke-5  

Untuk soal nomor 5 indikator tes yang diukur pada siswa kelas 

eksperimen dan kontrol pada soal kelima, yaitu kemampuan siswa untuk 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Indikator tersebut 

terdapat pada soal tes nomor 5 siswa diminta untuk menyatakan bentuk fungsi. 

Berikut ini soal pretest pada soal kelima : 

5. Diketahui suatu rumus fungsi adalah   f(x) = 2x + 1. Tentukan nilai fungsi 

f  untuk     x = 2 

Kemudian setelah diperiksa lembar jawaban siswa bahwa tidak ada satu 

pun siswa baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang bisa menjawab 

pertanyaan nomor 5. 
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Gambar 14. Lembar Jawaban Soal Pretest  

Nomor 5 Siswa yang Menjawab Kurang Tepat 

 

 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pretest sebesar 31,01 untuk siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok dan 

nilai rata-rata pretest siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional sebesar 28,01. Perhitungan uji t didapat thitung = 1,612 sedangkan 

ttabel pada taraf signifikan 5% adalah 1,674. Karena thitung 1,612  <  ttabel = 1,674 

maka H0 diterima berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Hasil Posttest 

Setelah proses pembelajaran dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, peneliti melakukan tes akhir (posttest) untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar matematika siswa materi relasi dan fungsi. Dalam tes akhir tersebut 

terdapat 5 soal yang berbentuk uraian. Dari hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penggunaan media pembelajaran Powerpoint lebih efektif terhadap hasil 

belajar matematika siswa di SMP N 3 Palembang. Artinya siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan media pembelajaran Powerpoint memiliki 
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peningkatan hasil belajar matematika siswa yang lebih baik dibandingkan siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.  

Berikut ini akan dibahas hal yang menyebabkan mengapa bahwa 

penggunaan media pembelajaran Powerpoint efektif terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SMPN 3 Palembang. 

a) Perbedaan Hasil Tes Akhir (Posttest) Soal ke-1  

Pada indikator tes hasil belajar matematika siswa yang diukur pada siswa 

kelas eksperimen dan kontrol pada soal pertama, yaitu kemampuan siswa untuk 

menyatakan ulang sebuah konsep relasi dan fungsi. Indikator tersebut terdapat 

pada soal tes nomor 1 siswa diminta untuk menjelaskan maksud perbedaan relasi 

dan funghsi. Berikut ini soal tes pemahaman konsep matematika siswa pada soal 

pertama. 

1. Apa perbedaan dari relasi dan fungsi (Pemetaan) himpunan ? 

 

Kemudian setelah diperiksa dari jawaban siswa di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan media Powerpoint dengan rata-rata persentase 94,05% dan dari 

jawaban siswa di kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional dengan rata-rata persentase 86,03%. Hal ini berarti sebagian besar 

siswa telah mampu mempelajari secara mandiri konsep dasar dari relasi dan 

fungsi. Hanya saja belum terdapat siswa yang dengan tepat menjawab soal ini 

secara keseluruhan. Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 1 ini 

adalah seperti berikut: 
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Gambar 15. Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 1 Siswa yang  Menjawab Kurang Tepat 

 

 
Gambar 16. Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 1 Siswa yang  Menjawab dengan Tepat 

 

 

b) Perbedaan Hasil Tes Akhir (Posttest) Soal ke-2  

Pada indikator tes hasil belajar matematika siswa yang diukur pada siswa 

kelas eksperimen dan kontrol pada soal kedua, yaitu kemampuan siswa untuk 

menyatakan ulang sebuah konsep, mengembangkaan syarat perlu atau syarat 

cukup suatu konsep dan mengaplikasikan konsep domain, kodomain, dan range. 

Indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 2 siswa diminta menentukan 

domain, kodomain, dan range. Berikut ini soal tes hasil belajar pada soal kedua. 

Diagram panah disamping menunjuukan suatu fungsi. Tentukan : 

a. Daerah asal 

b. Daerah kawan 

c. Daerah hasil 

 

Kemudian setelah diperiksa dari jawaban siswa di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan media pembelajaran Powerpoint 71,03% siswa menjawab dan 

dari jawaban siswa di kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional 77,13% menjawab. Sebagian besar siswa mampu menyatakan ulang 
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konsep dari soal. Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 2 ini 

adalah seperti berikut:     

     
 Gambar 17 . Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 2 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

c) Perbedaan Hasil Tes Akhir (Posttest) Soal ke-3  

Pada indikator tes hasil belajar matematika siswa yang diukur pada siswa 

kelas eksperimen dan kontrol pada soal ketiga yaitu kemampuan siswa untuk 

menyatakan ulang sebuah konsep dan menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu.. Indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 3 

siswa diminta menyatakan bentuk suatu fungsi. Berikut ini soal tes hasil belajar 

pada soal ketiga. 

3. Diketahui 4 orang anak yaitu Marin, Ozil, Santi dan Fatma memilih berbagai 

pelajaran yang mereka sukai. Marin menyukai pelajaran Matematika dan B. 

Inggris. Ozil menyukai pelajaran Matematika dan IPA. Santi menyukai pelajaran 

B. Inggris. Fatma menyukai pelajaran Olahraga. Buatlah relasi “menyukai” dari 

himpunan anak ke himpunan pelajarandinyatakan dengan : 

a. Diagram Panah 

b. Himpunan Pasangan Berurutan 

c. Diagram Cartesius 

 

Kemudian setelah diperiksa dari jawaban siswa di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan media pembelajaran Powerpoint 65,47% siswa menjawab dan 

dari jawaban siswa di kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional 59,88% menjawab. Pada soal nomor 3 ini terdapat siswa yang 



87 

 

 
 

mampu memahami dan mampu menjawab soal dengan baik, namun ada juga 

siswa tidak mampu menyatakan konsep dari soal atau tidak menuliskan konsep 

dari soal. Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 3 ini adalah 

seperti berikut: 

 
Gambar 18. Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 3 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

d) Perbedaan Hasil Tes Akhir (Posttest) Soal ke-4  

Pada indikator tes hasil belajar matematika siswa yang diukur pada siswa 

kelas eksperimen dan kontrol pada soal keempat yaitu kemampuan siswa untuk 

menentukan sifat-sifat dan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep. Indikator tersebut terdapat pada soal tes nomor 4 siswa diminta untuk 

menentukan suatu rumus fungsi dan menentukan nilai suatu fungsi. Berikut ini 

soal tes hasil belajar pada soal keempat. 

4. Diketahui fungsi   f : x→ 2x + 3. Tentukan  

a. Rumus fungsi   f 

b. Nilai fungsi  f untuk  x = 5 

 

Kemudian setelah diperiksa dari jawaban siswa di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan media Powerpoint pada poin (a) 75,89% siswa menjawab soal 

dan 60,17 siswa di kelas kontrol sedangkan pada poin (b) 67,56% siswa kelas 

eksperimen yang menjawab soal dan 49,71% siswa di kelas kontrol yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konvensional yang menjawab soal. 
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Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal ini lebih pada proses penghitungannya. 

Adapun contoh jawaban siswa pada soal posttest nomor 4 ini adalah seperti 

berikut: 

 
Gambar 19. Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 4 Siswa yang Menjawab Kurang tepat 

 

 
Gambar 20. Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 4 Siswa yang Menjawab dengan tepat 

 

 

e) Perbedaan Hasil Tes Akhir (Posttest) Soal ke-5  

Pada indikator tes hasil belajar matematika siswa yang diukur pada siswa 

kelas eksperimen dan kontrol pada soal kelima yaitu kemampuan siswa untuk 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Indikator tersebut 

terdapat pada soal tes nomor 5 siswa diminta untuk menyatakan dan mengaplikasi 

bentuk suatu fungsi. Berikut ini soal tes hasil belajar pada soal kelima. 

2. Diketahui suatu fungsi   h  : x → 2x, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }. Buatlah 

grafik fungsi pada himpunan bilangan positif dalam Koordinat Cartesius. 
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Kemudian setelah diperiksa dari jawaban siswa di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan media Powerpoint 88,09% siswa menjawab soal dan dari lembar 

jawaban siswa di kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional 80,23% menjawab soal. Sebagian siswa kurang dalam memberikan 

kesimpulan dari jawaban yang sudah didapat. Adapun contoh jawaban siswa pada 

soal posttest nomor 5 ini adalah seperti berikut: 

 
Gambar 21.  Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 5 Siswa yang Menjawab Kurang Tepat 

 

 

 

 
Gambar 22.  Lembar Jawaban Soal Posttest  

Nomor 5 Siswa yang Menjawab dengan Tepat 

 

Setelah melaksanakan pembelajaran pada materi relasi dan fungsi 

menggunakan media Powerpoint, terdapat peningkatan skor pretest ke posttest. 

Nilai rata-rata pretest ke posttest kelas eksperimen mengalami peningkatan 

sebesar 39,062, (67,072 – 28,01). Data pretest kelas kontrol menunjukkan bahwa 

nilai terendah sebesar 11,36 dan tertinggi sebesar 40,91. Sedangkan data posttest 
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kelas kontrol menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 45,45 dan nilai tertinggi 

84,01. 

Sedangkan peningkatan nilai rata-rata pretest ke posttest pada kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan pada kelas kontrol. 

Peningkatan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 42,912, (73,918 – 31,006). 

Data pretest kelas eksperimen menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 15,90 

dan nilai tertinggi adalah 40,90. Sedangkan data posttest kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 54,54 dan nilai tertinggi 95,45.  Hasil 

penelitian pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa tidak terdapat siswa yang 

mengalami penurunan nilai dari pretest ke posttest pada materi relasi dan fungsi. 

Begitu pula dengan hasil penelitian pada kelas kontrol yang menunjukkan bahwa 

tidak ada siswa yang mengalami penurunan nilai dari pretest ke posttest. 

Dari penjelasan di atas siswa kelas VIII.7 yang diajarkan dengan media 

pembelajaran Powerepoint lebih baik dibandingkan siswa kelas VIII.6 yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konvensional di SMP NEGERI 3 

Palembang. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata posttest sebesar  71,92 untuk 

siswa yang diajarkan dengan media pembelajaran Powerepoint. Sedangkan nilai 

rata-rata posttest siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional 

sebesar 66,47. Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata kelas eksperimen 

 ̅        dan kelas kontrol  ̅        dengan Sgab= 11,105 diperoleh thitung = 

      dengan taraf signifikan 5%, dan dk=            maka ttabel adalah 

1,672. Sehingga didapat thitung> ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil 
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belajar matematika siswa sebelum diterapkan  pembelajaran menggunakan media 

powerpoint di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang. 

Dari analisis dalam pembahasan di atas, dapat dikatakan penggunaan media 

pembelajaran powerepoint dalam pembelajaran berpengaruh dalam peningkatan 

hasil belajar matematika siswa tetapi dari hasil uji-t yang telah dilakukan, 

hipotesis berbunyi ada pengaruh media pembelajaran powerepoint terhadap hasil 

belajar matematika siswa di kelas VIII SMP NEGERI 3 Palembang, tidak dapat 

diterima karena thitung = 3,181> ttabel = 1,672 dengan       

F. Kekurangan Penelitian 

Setiap proses selalu memiliki kekurangan baik itu faktor dari diri sendiri 

ataupun orang lain, tak terkecuali dalam penelitian ini. Peneliti juga merasakan 

beberapa kekurangan yang dialami selama penelitian, yaitu: 

1. Kurang mampunya peneliti dalam penguasaan kelas. Setiap siswa 

memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga peneliti mengalami 

kesulitan dalam membimbing siswa untuk lebih tenang dan fokus 

dalam menyelesaikan LKS. 

2. Menentukan alokasi waktu pembelajaran. Waktu yang telah ditentukan 

sebelum dimulai suatu penelitian pada setiap tahap, ternyata belum 

tentu sesuai rancangan karena ada beberapa faktor diantaranya 

persianapan media pembelajaran. Pada waktu penelitian, terjadi 

keadaan listrik padam sehingga mengganggu aktivitas belajar dalam 

penyampaian materi dengan media Powerpoint. Selain itu juga faktor 

dari siswa yang sulit diatur sehingga peneliti harus membuat suasana 

menjadi tenang sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa, penerapan media pembelajaran Powerpoint ini terdapat pengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata posttest 

sebesar  71,92 untuk siswa kelas eksperimen yang diajarkan dengan media 

pembelajaran Powerpoint. Sedangkan nilai rata-rata posttest siswa kelas 

kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional sebesar 

66,47 Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata kelas eksperimen  ̅  

      dan kelas kontrol  ̅        dengan Sgab= 11,105 diperoleh thitung = 

      dengan taraf signifikan 5%, dan dk=            maka ttabel 

adalah 1,672. Sehingga didapat thitung> ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan  pembelajaran 

menggunakan media powerpoint di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palembang. 

B. Saran  

Beberapa saran peneliti terkait hasil penelitian pada skripsi ini yaitu, 

sebagai berikut: 

1. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran Powerpoint guru hendaknya sudah merencanakan dan 

mempersiapkan dengan matang langkah-langkah dari setiap slide agar 

siswa tidak kesulitan dalam menemukan penyelesaian  masalah. 
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2. Pada tahap penyelidikan dapat mengarahkan siswa untuk menyiapkan 

sumber belajar yang lebih banyak agar siswa dapat lebih aktif dalam 

melakukan penyelidikan. 

3. Sebelum pelaksanaan guru hendaknya harus menguasai pembelajaran 

yang akan dilaksanakan seperti kondisi ruangan, alokasi waktu dan 

latihan untuk siswa. 

4. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti sebaiknya mempelajari 

terlebih dahulu penerapan media pembelajaran Powerpoint, apakah tepat 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

5. Materi yang akan disampaikan sebaiknya ditentukan dan dibatasi terlebih 

dahulu, apakah cocok dengan menggunakan media pembelajaran 

Powerpoint. Karena semua tergantung pada kreatif dan penguasaan guru 

dalam penerapan media ini. 
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LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4 
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LAMPIRAN 5 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palembang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi pokok  : 3.5 Relasi dan Fungsi 

Alokasi waktu  : 2x40 menit (1x pertemuan) 

Pertemuan  : Pertama 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata 

4. Mencoba, mengelolah dan menyaji dalam ranah kongret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori 

B. KOMPETENSI DASAR ( KD) 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1.Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2.Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, 

grafik dan diagram 

2.3.Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 

menggunakan grafik, aljabar, dan aritmatika 

3.5 Menyajikan fungsi dalam bentuk berbagai relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, 

grafik dan diagram 

Indikator : 

3.5.1 Membuat contoh relasi dan fungsi terkait dengan kehidupan sehari-hari 

3.5.2 Menyatakan relasi 

3.5.3 Menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: 

1. Membuat contoh relasi dan fungsi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari 

2. Menyatakan relasi 

3. Menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi 

D. MATERI AJAR 

1. Pengertian Relasi 

 Gambar 2.01 

Lima orang anak yaitu Aldi, Beta, Dewi, Faro dan Jaka menggunakan baju dengan warna yang 

mereka sukai, dan ternyata. 

Jaka memilih warna kuning. 

Beta memilih warna merah dan kuning. 

Faro memilih warna merah. 

Dewi dan Aldi memilih warna biru. 

Jika A = {  Jaka, Beta,Faro,Dewi, Aldi } dan B = { Kuning, Merah, Biru }, maka dapat di 

bentuk relasi (hubungan) antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan 

B. Relasi tersebut dapat lebih jelas dinyatakan pada gambar berikut ini.   

    A        “menyukai”     B 

 

 

   

 

 

            

Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B pada gambar di atas adalah relasi 

“menyukai” 

 

 

Ved Dudeja, (2014: 19) 

 

  Biru 

  Kuning 

  Merah 

Jaka  

Beta  

Faro  

Dewi  

Aldi  

 

 

 

 

 

Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan 

anggota-anggota himpunan di A ke anggota-anggota himpunan di B.  

 



2. Menyatakan Relasi 

Ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi 

a. Diagram panah 

b. Himpunan pasangan berurutan 

c. Diagram Cartesius 

Contoh 

Diketahui suatu himpunan bunga B = { Mawar, Melati, Matahari, Anggrek } dan 

himpunan warna  W = { Merah, Putih, Kuning, Ungu }. Sajikan data tersebut dalam 

penyajian relasi berwarna ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, 

diagram Cartesius ! 

Penyelesaian 

a. Diagram panah 

          B       berwarna           W 

 

 

 

           

 

b. Himpunan pasangan berurutan 

Dari contoh diatas dapat din yatakan dalam bentik pasangan berurutan 

{(Mawar, Merah), (Mawar, Putih ), (Melati, Putih), (Matahari, Kuning), (Anggrek, 

Ungu)} 

c. Diagram Cartesius 

d. Dari contoh diatas apabila dinyatakan dalam diagram cartesius adalah sebagai berikut 

Himpunan W ( y ) 

 

Ungu                                                   

 

  Kuning 

 

  Putih 

 

  Merah             

Himpunan B ( x )     

Mawar  Melati Matahari  Anggrek   

 Merah 

 Putih 

 Kuning 

 Ungu 

 e 

 

 

 

 

 

 

Mawar  

Melati   

Matahari  

Anggrek  

5  

 

 

 

 

 



 

Relasi antara himpunan A dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan noktah-

noktah (titik tebal) pada diagram tersebut. 

3. Fungsi 

a. Pengertian fungsi (pemetaan) 

 

 

 

Contoh 

contoh 

 P        Q 

 

 

 

 

 

Relasi yang dinyatakan dalam diagram diatas disebut fungsi dimana relasi tersebut dapat 

diperoleh 

 

 

 

 

b. Menyatakan suatu fungsi 

Menyatakan suatu fungsi sama dengan menyatakan suatu relasi yaitu dengan 3 cara, 

yakni: 

1) Diagram panah 

2) Himpunan pasangan berurutan 

3) Diagram Cartesius 

c. Notasi fungsi 

Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan dengan: 

       

Dibaca fungsi f  memetakan x ke y 

Dengan x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B. 

 

Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi 

khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota 

himpunan B 

 a 

 b 

 c  

 d 

 e 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

Himpunan P = {1, 2, 3, 4 } disebut daerah asal (domain) 

Himpunan Q = {a, b, c, d } disebut daerah kawan (kodomain) 

{b, c, d} disebut daerah hasil (range) yaitu anggota Q yang mempunyai 

pasangan di anggota P 

 



d. Rumus Fungsi 

Bentuk umum rumus fungsi adalah f(x) = ax + b 

Untuk menentukan daerah hasil, maka notasi fungsi diubah dahulu menjadi rumus fungsi 

Contoh 

1) Fungsi   f : x → 2x + 1, maka rumus fungsinya adalah   

f(x) = 2x + 1 

2) Fungsi  g : x → 2x
2
 + 3, maka rumus fungsinya adalah  

g(x) = 2x
2
 + 3 

 

E. MODEL/METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Penggunaan media Microsoft Powerpoint 

Metode    : Ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi kelompok 

F. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media dan alat bantu 

a. Penggaris 

b. Spidol 

c. Laptop 

d. Penghapus 

e. Proyektor 

2. Sumber belajar 

a. Tim Penyusun. 2013. Matematika VIII Semester I. Jakarta: Kemendikbud. 

b. Dudeja Ved. Jelajah Matematika SMP kelas 2. Jakarta: Yudistira 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru mengucap salam dan memberi arahan untuk peserta didik berdoa 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyampaikan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Apersepsi : 

Guru mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran himpunan 

Motivasi :  

Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita tentang manfaat belajar fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 



2. Kegiatan inti ( 60 menit) 

Mengamati 

Siswa mengamati dan menyelesaikan tugas berupa soal yang berkaitan dengan materi relasi 

dan fungsi pada LKS secara individu. 

Menanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami saat 

proses pembelajaran. 

Mengumpulkan informasi 

Dengan membawa hasil penyelesaian soal yang telah dikerjakan secara individu, siswa menuju 

kelompok belajar yang telah di informasikan guru. 

Mengasosiasikan 

Informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman kelompok 

dengan cara saling memeriksa dan memberikan masukkan untuk mendapatkan solusi yang 

berkaitan dengan persoalan materi relasi dan fungsi. 

Mengkomunikasikan 

Beberapa kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaiakan atau mempresentasikan hasil 

diskusi dan kesimpulan yang di dapat, dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

menanggapi presentasi yang telah disampaiakan. 

 

3. Kegiatan penutup ( 10 menit) 

1. Dengan bantuan guru peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan materi yang dibahas 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 

3. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Tes 

2. Bentuk instrumen : Tes tertulis 

3. Instrumen penilaian 

 

No  

Aspek 

kognitif 

 

Indikator 

 

Instrumen/soal 

1 Pengetahuan  1. Siswa dapat 

membuat contoh 

relasi dan fungsi  

1. Lengkapilah tiga buah diagram panah 

dibawah ini sesuai relasi dari himpunan    
        ke himpunan            
 

 

 

 



 

P   kurang dari Q            P  lebih dari Q 

 

 

 

 

 

 

 

  P   faktor dari  Q 

 

 

 

 

 

 

2 Pemahaman  2. Siswa dapat 

menyatakan relasi 

2. Diketahui A = {1, 2, 3, 4} dan  

B = {2, 4, 6, 8, 10} 

a) Tunjukkan dengan diagram panah relasi 

“faktor dari” dari himpunan A ke 

himpunan B 

b) Tunjukkan relasi tersebut dengan 

diagram Cartesius 

c) Tulislah relasi itu dengan himpunan 

pasangan berurutan 

 

3 Penerapan  3. Siswa dapat 

menentukan 

domain, 

kodomain, dan 

range suatu fungsi 

3) X = {Andi, Gina, Hamzah, Tuti, Yesa} dan  

Y = { Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

IPA, IPS, Matematika, Olahraga}.  

Jika Andi menyukai Olahraga, Gina 

menyukai IPA, Hamzah menyukai 

Matematika Sedangkan Tuti dan Yesa 

menyukai BahasaInggris,  maka: 

a) Buatlah diagram panah yang menyatakan 

relasi “menyukai” dari himpunan X ke 

himpunan Y 

b) Tentukan Daerah Asal (Domain), Daerah 

Kawan (Kodomain) dan Daerah Hasil 

(Range)  

2 

4 

5 

2 

8 

10 

2 

4 

5 

2 

8 

10 

2 

4 

6 

2 

8 

10 



I. Pedoman penskoran 

Indikator kriteria/kunci jawaban Skor 

siswa dapat 

membuat contoh 

relasi dan fungsi 

1. P   kurang dari Q             

 

 

 

 

 

 

 

P    lebih dari   Q 

 

 

 

 

 

 

        P   faktor dari  Q 

 

 

 

 

 

1.                                

(C1) 

 

Siswa dapat 

menyatakan relasi 

2. a). A   faktor dari  B 

 

 

 

 

 

    b). diagram Cartesius 

              A 

          4 

          3 

          2 

          1 

                1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        B   

                                                  

c) Himpunan pasangan berurutan 

{(1,2), (1,4), (1,6), (1,8), (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,6)} 

(C2) 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

1   • 

2   • 

3   • 

4   • 

 

•   2 

•   4 

•   6 

•   8 

•   10 

 



Siswa dapat 

menentukan 

domain, 

kodomain, dan 

range suatu fungsi 

3. a). Diagram Panah 

           X         menyukai              Y 

 

 

 

 

 

 

b). Domain      = { Andi, Gina, Hamzah, Tuti, Yesa } 

      Kodomain = { Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA 

                              IPS, Matematika, Olahraga  } 

      Range        = { Bahasa Inggris, IPA, Matematika, 

                              Olahraga  } 

(C3)  

 

Total Skor  

 

                                    

Andi   • 

   Gina  • 

  Hamzah • 

  Tuti • 

 Yesa  • 

•   Bahasa indonesia 

•   Bahasa Inggris 

•   IPA 

•   IPS 

•   Matematika 

•   Olahraga 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palembang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi pokok  : 3.5 Relasi dan Fungsi 

Alokasi waktu  : 2x40 menit (1x pertemuan) 

Pertemuan  : Kedua 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengelolah dan menyaji dalam ranah kongret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

B. KOMPETENSI DASAR ( KD) 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1.Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2.Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, 

tabel, grafik dan diagram 

2.3.Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 

menggunakan grafik, aljabar, dan aritmatika 

3.5 Menyajikan fungsi dalam bentuk berbagai relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, 

tabel, grafik dan diagram 

Indikator : 

3.5.4 Menghitung nilai fungsi 

3.5.5 Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui 

 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: 

1. Menghitung nilai fungsi 

2. Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui 

D. MATERI AJAR 

1. Menghitung nilai fungsi 

Jika fungsi   memetakan       , maka fungsi   dapat dinyatakan dalam 

bentuk rumus fungsi yaitu  ( )      . Dengan menggunakan rumus fungsi, 

dapat diperoleh nilai-nilai fungsi tersebut untuk setiap   yang diberikan. Caranya 

dengan mensubstitusikan (mengganti) nilai  pada rumus fungsi tersebut sehingga 

diperoleh nilai  ( ). 

Contoh 1 

         , dapat dirumuskan menjadi 

  ( )      ,  

              , maka 

Penyelesaian 

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )       

     ( )    ( )       

Sehingga, daerah hasil fungsi  adalah              . 

Contoh 2 

Tentukan range jika rumus fungsi f (x) = 2x
2
 – 2, maka: 

a) f (-3) = 2(-3)
2
 – 2 = 2 (9) – 2 = 18 -2 = 16 

b) f (0) = 2(0)
2
– 2= 2 (0) – 2 = 0 - 2= -2 

c) f (1) = 2(1)
2
 – 2 = 2 (1) –2 = 2 - 2 = 0 

d) f(2) = 2 (2)
2
 – 2 = 2 (4) – 2 = 8 - 2 = 6 

Jadi range dari fungsi f adalah {16, -2, 0, 6 } 

2. Menentukan rumus fungsi jika nilai dan data diketahui 

Contoh : 

Suatu fungsi  ditentukan oleh          dengan   dan   bilangan bulat. Jika 

 ( )    dan  (  )    , Tentukan: 

a) nilai   dan   

b) rumus fungsi    

c) nilai fungsi  untuk      dan     



Penyelesaian: 

a) Nilai  dan   

 ( )       

 ( )        

         ……………… Persamaan (i) 

 

 ( )       

 (  )      (  )    

         ……………… Persamaan (ii) 

Sehingga dari persamaan (i) dan (ii), 

Maka persamaan (i)           

        

Substitusikaan         ke persamaan (ii) 

        

      (     ) 

           

         

         

       

  
  

  
    

Kemudian    , disubstitusikan ke persamaan (i) 

        

    ( )    

          

Jadi,     dan      

b) Rumus fungsi  

 ( )       

 ( )       

c)  Nilai fungsi   untuk  

     dan     

      (  )       

    (  )    

        

       

        ( )        

    ( )    

       

                               

E. MODEL/METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Penggunaan media Microsoft Powerpoint 

Metode    : Ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi kelompok 

 



F. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media dan alat bantu 

a. Penggaris 

b. Spidol 

c. Laptop 

d. Penghapus 

e. Proyektor 

2. Sumber belajar 

a. Tim Penyusun. 2013. Matematika VIII Semester I. Jakarta: Kemendikbud. 

b. Dudeja Ved. Jelajah Matematika SMP kelas 2. Jakarta: Yudistira 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru mengucap salam dan memberi arahan untuk peserta didik berdoa 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyampaikan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Apersepsi : 

Guru mengingatkan kembali tentang konsep relasi dan fungsi 

Motivasi :  

Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita tentang manfaat belajar fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Kegiatan inti ( 60 menit) 

Mengamati 

Siswa mengamati dan menyelesaikan tugas berupa soal yang berkaitan dengan materi 

relasi dan fungsi pada LKS secara individu. 

Menanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami saat proses pembelajaran. 

Mengumpulkan informasi 

Dengan membawa hasil penyelesaian soal yang telah dikerjakan secara individu, siswa 

menuju kelompok belajar yang telah di informasikan guru. 

Mengasosiasikan 

Informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman 

kelompok dengan cara saling memeriksa dan memberikan masukkan untuk 

mendapatkan solusi yang berkaitan dengan persoalan materi relasi dan fungsi. 



Mengkomunikasikan 

Beberapa kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaiakan atau 

mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulan yang di dapat, dan kelompok lain 

diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi yang telah disampaiakan. 

3. Kegiatan penutup ( 10 menit) 

1. Dengan bantuan guru peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan materi yang 

dibahas 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 

3. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Tes 

2. Bentuk instrumen : Tes tertulis 

3. Instrumen penilaian 

No  Aspek 

kognitif 

 

Indikator 

 

Instrumen/soal 

1 Pemahaman   Siswa dapat 

menghitung nilai fungsi 

1. Diketahui fungsi 

         Tentukan : 

a) Rumus fungsi f 

b) Nilai fungsi f untuk x = - 3 dan x 

= 2 

c) nilai x, jika f (x) = -13 

 

2 Penerapan Siswa dapat 

menentukan bentuk 

fungsi jika nilai dan 

data fungsi diketahui 

2. Fungsi   dinyatakan dengan 

rumus  ( )        –    Tentukan 

nilai    jika 

   ( )       

3 Penerapan  Siswa dapat 

menentukan bentuk 

fungsi jika nilai dan 

data fungsi diketahui 

3. Suatu fungsi di tentukan oleh 

rumus ( )       Jika f (- 1) = 

6 dan f(2) = 3 maka Tentukan 

a) nilai a dan b 

b) rumus fungsi f 

c) nilai fungsi f untuk x = - 10 

 

 

 

 

 

 



I. Pedoman penskoran 

Indikator Kriteria/kunci jawaban Skor 

Siswa dapat 

menghitung 

nilai fungsi7 

1. f : x   3x – 1 

a. f(x) = 3x – 1 

b. x = -3 

f(x) = 3x -1 

f(-3) = 3 (-3) – 1 

f(-3) = - 10 

c. x = 2 

f(x) = 3x – 1 

f(2) = 3 (2) – 1 

f(2) = 5 

 

Siswa dapat 

menentukan 

bentuk fungsi 

jika nilai dan 

data fungsi 

diketahui 

2. g(n) = 27 

g(n) = 2n
2
 – 5 

27 = 2n
2
 – 5 

27 + 5 = 2n
2
  

  

 
 = n

2
  

n
2 

= 16 

n = √   

n = 4 

  

 

Siswa dapat 

menentukan 

bentuk fungsi 

jika nilai dan 

data fungsi 

diketahui 

3. f(x) = ax + b 

f(-1) = 6 

f(2) = 3 

 

 f(x) = ax + b 

f(-1) = a (-1) + b 

6 = -a + b   persamaan (1) 

  f(x) = ax + b 

f(2) = a (2) + b 

3 = 2a + b   persamaan (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan (2) 

 



-a + b = 6 

2a + b = 3   - 

-3a      = 3 

  a       = -1 

subtitusi a = -1 ke persamaan (1) 

-a + b = 6 

- (-1) + b = 6 

        b    = 6 – 1 

       b    = 5 

jadi, 

a. a = -1 

b = 5 

b. f(x) = ax + b 

f(x) = -x + 5 

c. f(x) = -x + 5 

f(-10) = - (-10) + 5 

f(10) = 15 

Total skor  

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palembang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi pokok  : 3.5 Relasi dan Fungsi 

Alokasi waktu  : 2x40 menit (1x pertemuan) 

Pertemuan  : Pertama 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata 

4. Mencoba, mengelolah dan menyaji dalam ranah kongret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori 

B. KOMPETENSI DASAR ( KD) 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1.Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2.Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, 

grafik dan diagram 

2.3.Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 

menggunakan grafik, aljabar, dan aritmatika 

3.5 Menyajikan fungsi dalam bentuk berbagai relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, 

grafik dan diagram 

Indikator : 

3.5.1 Membuat contoh relasi dan fungsi terkait dengan kehidupan sehari-hari 

3.5.2 Menyatakan relasi 

3.5.3 Menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: 

1. Membuat contoh relasi dan fungsi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari 

2. Menyatakan relasi 

3. Menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi 

D. MATERI AJAR 

1. Pengertian Relasi 

 Gambar 2.01 

Lima orang anak yaitu Aldi, Beta, Dewi, Faro dan Jaka menggunakan baju dengan warna yang 

mereka sukai, dan ternyata. 

Jaka memilih warna kuning. 

Beta memilih warna merah dan kuning. 

Faro memilih warna merah. 

Dewi dan Aldi memilih warna biru. 

Jika A = {  Jaka, Beta,Faro,Dewi, Aldi } dan B = { Kuning, Merah, Biru }, maka dapat di 

bentuk relasi (hubungan) antara anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan 

B. Relasi tersebut dapat lebih jelas dinyatakan pada gambar berikut ini.   

    A        “menyukai”     B 

 

 

   

 

 

            

Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B pada gambar di atas adalah relasi 

“menyukai” 

 

 

Ved Dudeja, (2014: 19) 

 

  Biru 

  Kuning 

  Merah 

Jaka  

Beta  

Faro  

Dewi  

Aldi  

 

 

 

 

 

Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan 

anggota-anggota himpunan di A ke anggota-anggota himpunan di B.  

 



2. Menyatakan Relasi 

Ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi 

a. Diagram panah 

b. Himpunan pasangan berurutan 

c. Diagram Cartesius 

Contoh 

Diketahui suatu himpunan bunga B = { Mawar, Melati, Matahari, Anggrek } dan 

himpunan warna  W = { Merah, Putih, Kuning, Ungu }. Sajikan data tersebut dalam 

penyajian relasi berwarna ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, 

diagram Cartesius ! 

Penyelesaian 

a. Diagram panah 

          B       berwarna           W 

 

 

 

           

 

b. Himpunan pasangan berurutan 

Dari contoh diatas dapat din yatakan dalam bentik pasangan berurutan 

{(Mawar, Merah), (Mawar, Putih ), (Melati, Putih), (Matahari, Kuning), (Anggrek, 

Ungu)} 

c. Diagram Cartesius 

d. Dari contoh diatas apabila dinyatakan dalam diagram cartesius adalah sebagai berikut 

Himpunan W ( y ) 

 

Ungu                                                   

 

  Kuning 

 

  Putih 

 

  Merah             

Himpunan B ( x )     

Mawar  Melati Matahari  Anggrek   

 Merah 

 Putih 

 Kuning 

 Ungu 

 e 

 

 

 

 

 

 

Mawar  

Melati   

Matahari  

Anggrek  

5  

 

 

 

 

 



 

Relasi antara himpunan A dengan anggota himpunan B ditunjukkan dengan noktah-

noktah (titik tebal) pada diagram tersebut. 

3. Fungsi 

a. Pengertian fungsi (pemetaan) 

 

 

 

Contoh 

contoh 

 P        Q 

 

 

 

 

 

Relasi yang dinyatakan dalam diagram diatas disebut fungsi dimana relasi tersebut dapat 

diperoleh 

 

 

 

 

b. Menyatakan suatu fungsi 

Menyatakan suatu fungsi sama dengan menyatakan suatu relasi yaitu dengan 3 cara, 

yakni: 

1) Diagram panah 

2) Himpunan pasangan berurutan 

3) Diagram Cartesius 

c. Notasi fungsi 

Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan dengan: 

       

Dibaca fungsi f  memetakan x ke y 

Dengan x anggota himpunan A dan y anggota himpunan B. 

 

Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi 

khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota 

himpunan B 

 a 

 b 

 c  

 d 

 e 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

Himpunan P = {1, 2, 3, 4 } disebut daerah asal (domain) 

Himpunan Q = {a, b, c, d } disebut daerah kawan (kodomain) 

{b, c, d} disebut daerah hasil (range) yaitu anggota Q yang mempunyai 

pasangan di anggota P 

 



d. Rumus Fungsi 

Bentuk umum rumus fungsi adalah f(x) = ax + b 

Untuk menentukan daerah hasil, maka notasi fungsi diubah dahulu menjadi rumus fungsi 

Contoh 

1) Fungsi   f : x → 2x + 1, maka rumus fungsinya adalah   

f(x) = 2x + 1 

2) Fungsi  g : x → 2x
2
 + 3, maka rumus fungsinya adalah  

g(x) = 2x
2
 + 3 

 

E. MODEL/METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Penggunaan media Microsoft Powerpoint 

Metode    : Ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi kelompok 

F. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media dan alat bantu 

a. Penggaris 

b. Spidol 

c. Penghapus 

d. Papan Tulis 

2. Sumber belajar 

a. Tim Penyusun. 2013. Matematika VIII Semester I. Jakarta: Kemendikbud. 

b. Dudeja Ved. Jelajah Matematika SMP kelas 2. Jakarta: Yudistira 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru mengucap salam dan memberi arahan untuk peserta didik berdoa 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyampaikan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Apersepsi : 

Guru mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran himpunan 

Motivasi :  

Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita tentang manfaat belajar fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 



2. Kegiatan inti ( 60 menit) 

Mengamati 

Siswa mengamati dan menyelesaikan tugas berupa soal yang berkaitan dengan materi relasi 

dan fungsi pada LKS secara individu. 

Menanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami saat 

proses pembelajaran. 

Mengumpulkan informasi 

Dengan membawa hasil penyelesaian soal yang telah dikerjakan secara individu, siswa menuju 

kelompok belajar yang telah di informasikan guru. 

Mengasosiasikan 

Informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman kelompok 

dengan cara saling memeriksa dan memberikan masukkan untuk mendapatkan solusi yang 

berkaitan dengan persoalan materi relasi dan fungsi. 

Mengkomunikasikan 

Beberapa kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaiakan atau mempresentasikan hasil 

diskusi dan kesimpulan yang di dapat, dan kelompok lain diberikan kesempatan untuk 

menanggapi presentasi yang telah disampaiakan. 

 

3. Kegiatan penutup ( 10 menit) 

1. Dengan bantuan guru peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan materi yang dibahas 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 

3. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Tes 

2. Bentuk instrumen : Tes tertulis 

3. Instrumen penilaian 

 

No  

Aspek 

kognitif 

 

Indikator 

 

Instrumen/soal 

1 Pengetahuan  1. Siswa dapat 

membuat contoh 

relasi dan fungsi  

1. Lengkapilah tiga buah diagram panah 

dibawah ini sesuai relasi dari himpunan    
        ke himpunan            
 

 

 

 



 

P   kurang dari Q            P  lebih dari Q 

 

 

 

 

 

 

 

  P   faktor dari  Q 

 

 

 

 

 

 

2 Pemahaman  2. Siswa dapat 

menyatakan relasi 

2. Diketahui A = {1, 2, 3, 4} dan  

B = {2, 4, 6, 8, 10} 

a) Tunjukkan dengan diagram panah relasi 

“faktor dari” dari himpunan A ke 

himpunan B 

b) Tunjukkan relasi tersebut dengan 

diagram Cartesius 

c) Tulislah relasi itu dengan himpunan 

pasangan berurutan 

 

3 Penerapan  3. Siswa dapat 

menentukan 

domain, 

kodomain, dan 

range suatu fungsi 

3) X = {Andi, Gina, Hamzah, Tuti, Yesa} dan  

Y = { Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

IPA, IPS, Matematika, Olahraga}.  

Jika Andi menyukai Olahraga, Gina 

menyukai IPA, Hamzah menyukai 

Matematika Sedangkan Tuti dan Yesa 

menyukai BahasaInggris,  maka: 

a) Buatlah diagram panah yang menyatakan 

relasi “menyukai” dari himpunan X ke 

himpunan Y 

b) Tentukan Daerah Asal (Domain), Daerah 

Kawan (Kodomain) dan Daerah Hasil 

(Range)  

2 

4 

5 

2 

8 

10 

2 

4 

5 

2 

8 

10 

2 

4 

6 

2 

8 

10 



I. Pedoman penskoran 

Indikator kriteria/kunci jawaban Skor 

siswa dapat 

membuat contoh 

relasi dan fungsi 

1. P   kurang dari Q             

 

 

 

 

 

 

 

P    lebih dari   Q 

 

 

 

 

 

 

        P   faktor dari  Q 

 

 

 

 

 

1.                                

(C1) 

 

Siswa dapat 

menyatakan relasi 

2. a). A   faktor dari  B 

 

 

 

 

 

    b). diagram Cartesius 

              A 

          4 

          3 

          2 

          1 

                1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        B   

                                                  

c) Himpunan pasangan berurutan 

{(1,2), (1,4), (1,6), (1,8), (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), (3,6)} 

(C2) 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

.•  2 

 •  8 

 •  10 

 

1   • 

2   • 

3   • 

4   • 

 

•   2 

•   4 

•   6 

•   8 

•   10 

 



Siswa dapat 

menentukan 

domain, 

kodomain, dan 

range suatu fungsi 

3. a). Diagram Panah 

           X         menyukai              Y 

 

 

 

 

 

 

b). Domain      = { Andi, Gina, Hamzah, Tuti, Yesa } 

      Kodomain = { Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA 

                              IPS, Matematika, Olahraga  } 

      Range        = { Bahasa Inggris, IPA, Matematika, 

                              Olahraga  } 

(C3) 

 

Total Skor  

 

  

Andi   • 

   Gina  • 

  Hamzah • 

  Tuti • 

 Yesa  • 

•   Bahasa indonesia 

•   Bahasa Inggris 

•   IPA 

•   IPS 

•   Matematika 

•   Olahraga 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palembang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi pokok  : 3.5 Relasi dan Fungsi 

Alokasi waktu  : 2x40 menit (1x pertemuan) 

Pertemuan  : Kedua 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong) santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengelolah dan menyaji dalam ranah kongret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

B. KOMPETENSI DASAR ( KD) 

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2.1.Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

2.2.Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, 

tabel, grafik dan diagram 

2.3.Menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui 

menggunakan grafik, aljabar, dan aritmatika 

3.5 Menyajikan fungsi dalam bentuk berbagai relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, 

tabel, grafik dan diagram 

Indikator : 

3.5.4 Menghitung nilai fungsi 

3.5.5 Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui 

 



C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat: 

1. Menghitung nilai fungsi 

2. Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui 

D. MATERI AJAR 

1. Menghitung nilai fungsi 

Jika fungsi   memetakan       , maka fungsi   dapat dinyatakan dalam 

bentuk rumus fungsi yaitu  ( )      . Dengan menggunakan rumus fungsi, 

dapat diperoleh nilai-nilai fungsi tersebut untuk setiap   yang diberikan. Caranya 

dengan mensubstitusikan (mengganti) nilai  pada rumus fungsi tersebut sehingga 

diperoleh nilai  ( ). 

Contoh 1 

         , dapat dirumuskan menjadi 

  ( )      ,  

              , maka 

Penyelesaian 

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )      

     ( )    ( )       

     ( )    ( )       

Sehingga, daerah hasil fungsi  adalah              . 

Contoh 2 

Tentukan range jika rumus fungsi f (x) = 2x
2
 – 2, maka: 

a) f (-3) = 2(-3)
2
 – 2 = 2 (9) – 2 = 18 -2 = 16 

b) f (0) = 2(0)
2
– 2= 2 (0) – 2 = 0 - 2= -2 

c) f (1) = 2(1)
2
 – 2 = 2 (1) –2 = 2 - 2 = 0 

d) f(2) = 2 (2)
2
 – 2 = 2 (4) – 2 = 8 - 2 = 6 

Jadi range dari fungsi f adalah {16, -2, 0, 6 } 

2. Menentukan rumus fungsi jika nilai dan data diketahui 

Contoh : 

Suatu fungsi  ditentukan oleh          dengan   dan   bilangan bulat. Jika 

 ( )    dan  (  )    , Tentukan: 

a) nilai   dan   

b) rumus fungsi    

c) nilai fungsi  untuk      dan     



Penyelesaian: 

a) Nilai  dan   

 ( )       

 ( )        

         ……………… Persamaan (i) 

 

 ( )       

 (  )      (  )    

         ……………… Persamaan (ii) 

Sehingga dari persamaan (i) dan (ii), 

Maka persamaan (i)           

        

Substitusikaan         ke persamaan (ii) 

        

      (     ) 

           

         

         

       

  
  

  
    

Kemudian    , disubstitusikan ke persamaan (i) 

        

    ( )    

          

Jadi,     dan      

b) Rumus fungsi  

 ( )       

 ( )       

c)  Nilai fungsi   untuk  

     dan     

      (  )       

    (  )    

        

       

        ( )        

    ( )    

       

                               

E. MODEL/METODE PEMBELAJARAN 

Model pembelajaran : Penggunaan media Microsoft Powerpoint 

Metode    : Ceramah, tanya jawab, penugasan dan diskusi kelompok 

 



F. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media dan alat bantu 

a. Penggaris 

b. Spidol 

c. Penghapus 

d. Papan Tulis 

2. Sumber belajar 

a. Tim Penyusun. 2013. Matematika VIII Semester I. Jakarta: Kemendikbud. 

b. Dudeja Ved. Jelajah Matematika SMP kelas 2. Jakarta: Yudistira 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit) 

1. Guru mengucap salam dan memberi arahan untuk peserta didik berdoa 

2. Guru mengabsen peserta didik 

3. Guru menyampaikan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

Apersepsi : 

Guru mengingatkan kembali tentang konsep relasi dan fungsi 

Motivasi :  

Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita tentang manfaat belajar fungsi dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Kegiatan inti ( 60 menit) 

Mengamati 

Siswa mengamati dan menyelesaikan tugas berupa soal yang berkaitan dengan materi 

relasi dan fungsi pada LKS secara individu. 

Menanya 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami saat proses pembelajaran. 

Mengumpulkan informasi 

Dengan membawa hasil penyelesaian soal yang telah dikerjakan secara individu, siswa 

menuju kelompok belajar yang telah di informasikan guru. 

Mengasosiasikan 

Informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman 

kelompok dengan cara saling memeriksa dan memberikan masukkan untuk 

mendapatkan solusi yang berkaitan dengan persoalan materi relasi dan fungsi. 

Mengkomunikasikan 



Beberapa kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaiakan atau 

mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulan yang di dapat, dan kelompok lain 

diberikan kesempatan untuk menanggapi presentasi yang telah disampaiakan. 

3. Kegiatan penutup ( 10 menit) 

1. Dengan bantuan guru peserta didik diarahkan untuk menyimpulkan materi yang 

dibahas 

2. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 

3. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

H. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

1. Teknik penilaian : Tes 

2. Bentuk instrumen : Tes tertulis 

3. Instrumen penilaian 

No  Aspek 

kognitif 

 

Indikator 

 

Instrumen/soal 

1 Pemahaman   Siswa dapat 

menghitung nilai fungsi 

1. Diketahui fungsi 

         Tentukan : 

a) Rumus fungsi f 

b) Nilai fungsi f untuk x = - 3 dan x 

= 2 

c) nilai x, jika f (x) = -13 

 

2 Penerapan Siswa dapat 

menentukan bentuk 

fungsi jika nilai dan 

data fungsi diketahui 

2. Fungsi   dinyatakan dengan 

rumus  ( )        –    Tentukan 

nilai    jika 

   ( )       

3 Penerapan  Siswa dapat 

menentukan bentuk 

fungsi jika nilai dan 

data fungsi diketahui 

3. Suatu fungsi di tentukan oleh 

rumus ( )       Jika f (- 1) = 

6 dan f(2) = 3 maka Tentukan 

a) nilai a dan b 

b) rumus fungsi f 

c) nilai fungsi f untuk x = - 10 

 

 

 

 

 

 

I. Pedoman penskoran 



Indikator Kriteria/kunci jawaban Skor 

Siswa dapat 

menghitung 

nilai fungsi7 

1. f : x   3x – 1 

a. f(x) = 3x – 1 

b. x = -3 

f(x) = 3x -1 

f(-3) = 3 (-3) – 1 

f(-3) = - 10 

c. x = 2 

f(x) = 3x – 1 

f(2) = 3 (2) – 1 

f(2) = 5 

 

Siswa dapat 

menentukan 

bentuk fungsi 

jika nilai dan 

data fungsi 

diketahui 

2. g(n) = 27 

g(n) = 2n
2
 – 5 

27 = 2n
2
 – 5 

27 + 5 = 2n
2
  

  

 
 = n

2
  

n
2 

= 16 

n = √   

n = 4 

  

 

Siswa dapat 

menentukan 

bentuk fungsi 

jika nilai dan 

data fungsi 

diketahui 

3. f(x) = ax + b 

f(-1) = 6 

f(2) = 3 

 

 f(x) = ax + b 

f(-1) = a (-1) + b 

6 = -a + b   persamaan (1) 

  f(x) = ax + b 

f(2) = a (2) + b 

3 = 2a + b   persamaan (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan (2) 

-a + b = 6 

2a + b = 3   - 

 



-3a      = 3 

  a       = -1 

subtitusi a = -1 ke persamaan (1) 

-a + b = 6 

- (-1) + b = 6 

        b    = 6 – 1 

       b    = 5 

jadi, 

a. a = -1 

b = 5 

b. f(x) = ax + b 

f(x) = -x + 5 

c. f(x) = -x + 5 

f(-10) = - (-10) + 5 

f(10) = 15 

Total skor  

                           



REKAPITULASI NILAI VALIDASI SISWA KELAS IX 

Tabel Skor Uji Post-test 

No Nama 

Skor Item Nomor Soal Ke- 

Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Agung Putra P. 10 20 20 20 20 90 

2 Alfiansyah 10 20 10 10 20 70 

3 M Faisal 5 13 10 5 13 46 

4 Apriliani  5 13 10 10 13 51 

5 Cherliana 5 13 10 0 13 41 

6 Nurlisa 10 13 20 10 13 66 

7 Raffi Alwahid 10 20 20 20 20 90 

8 Tiara Saputri 5 16 10 5 10 46 

9 Krisna Dwi A 5 5 10 10 5 35 

10 Vini Salsabillah 0 13 10 0 13 36 

Jumlah 65 146 130 90 140 571 

 

 

Tabel Perhitungan Uji Validitas Soal Post-Test 

No Nama 

Skor Item Nomor Soal Ke- 

Y Y
2 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 Agung Putra P. 10 20 20 20 20 90 8100 

2 Alfiansyah 10 20 10 10 20 70 4900 

3 M Faisal 5 13 10 5 13 46 2116 

4 Apriliani  5 13 10 10 13 51 2601 

5 Cherliana 5 13 10 0 13 41 1681 

6 Nurlisa 10 13 20 10 13 66 4356 
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7 Raffi Alwahid 10 20 20 20 20 90 8100 

8 Tiara Saputri 5 16 10 5 10 46 2116 

9 Krisna Dwi A 5 5 10 10 5 35 1225 

10 Vini Salsabillah 0 13 10 0 13 36 1296 

    65 146 130 90 140 571 36491 

 

 

No  

 

Nama  

Jumlah skor item dikalikanh jumlah skor total 

X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y 

1 Agung Putra P. 900 1800 1800 1800 1800 

2 Alfiansyah 700 1400 700 700 1400 

3 M Faisal 230 598 460 230 598 

4 Apriliani  255 663 510 510 663 

5 Cherliana 205 233 410 0 533 

6 Nurlisa 660 858 1320 660 858 

7 Raffi Alwahid 900 1800 1800 1800 1800 

8 Tiara Saputri 230 736 460 230 460 

9 Krisna Dwi A 175 175 350 350 175 

10 Vini Salsabillah 0 468 360 0 468 

   4255 9031 8170 6280 8755 

 

 

 

 



 

No  

 

Nama  

Jumlah skor item dikuadratkan 

X1
2 

X2
2 

X3
2 

X4
2 

X5
2 

1 Agung Putra P. 100 400 400 400 400 

2 Alfiansyah 100 400 100 100 400 

3 M Faisal 25 169 100 25 196 

4 Apriliani  25 169 100 100 196 

5 Cherliana 25 169 100 0 196 

6 Nurlisa 100 169 400 100 196 

7 Raffi Alwahid 100 400 400 400 400 

8 Tiara Saputri 25 256 100 25 100 

9 Krisna Dwi A 25 25 100 100 25 

10 Vini Salsabillah 0 169 100 0 196 

   526 2326 1900 1250 2170 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI VALIDITAS DATA POSTTEST 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

Diketahui rtabel dengan α = 5% dengan n = 10 adalah 0,632 

     
   ∑     ∑   ∑  

√   ∑    ∑  
 
    ∑    ∑  

 
 

 

Validitas Soal No.1 

     
                   

√                              
 

     
      

√               
 

     
    

       
 

           

Karena r11 > rtabel, maka soal pertama dinyatakan Valid. 

Validitas Soal No.2 

     
                    

√                                
 

     
    

√               
 

     
    

       
 

           

Karena r21 > rtabel, maka soal kedua dinyatakan Valid. 

 

 

Validitas Soal No.3 
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√                                
 

     
    

√               
 

     
      

       
 

           

Karena r31 > rtabel, maka soal ketiga dinyatakan Valid. 

Validitas Soal No.4 

     
                   

√                               
 

     
     

√               
 

     
     

        
 

           

Karena r11 > rtabel, maka soal keempat dinyatakan Valid. 

Validitas Soal No.5 

     
                    

√                                
 

     
    

√               
 

     
    

       
 

           

Karena r11 > rtabel, maka soal keempat dinyatakan Valid. 

 

 



UJI RELIABILITAS POSTTEST 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

Diketahui rtabel dengan α = 5% dengan n = 10 adalah 0,878 

r11 =  
 

   
     

∑  
 

∑  
 
  

dengan,     
∑    

 ∑   

 

 
 atau   

   
∑  

 

 
 

 ∑   
 

 
 

  
     

     
   

  
  

  
     

  
       

  
     

      
    

  
  

  
     

  
       

  
     

      
    

  
  

  
   

  
    

  
     

      
   

  
  

  
   

  
    

  
     

      
    

  
  

  
   

  
    

Jadi Varian Semua Item, ∑  
     

   +   
   +   

   +   
    = 114,69 

              
       

   
  

 

  
  

      

  
        

 

Maka, 
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r11 =  
 

   
     

∑  
 

∑  
 
  

r11 = (
 

   
) (   

      

      
) =                      

Karena r11 > rxy maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes hasil belajar tersebut 

berkategori tinggi atau reliabel. 

 



PERHITUNGAN VALIDASI PAKAR

1. Hasil Validasi LKS Pakar

No Aspek Indikator Penilaian
Validator

Rata-rata Ket

1 2 3
1 1. Sesuai dengan kompetensi

dasar
4 5 5 4,6 Valid

2. Sesuai dengan indikator
pembelajaran

4 4 5 4,3 Valid

3. Sesuai dengan kurikulum
KTSP

4 4 4 4 Valid

4. Sesuai dengan sumber belajar 4 5 5 4,6 Valid

5. Kebenaran konsep dari materi
telah sesuai

4 4 4 4 Valid

6. Sesuai dengan alokasi waktu 4 4 4 4 Valid

7. Memuat jenjang kognitif 4 4 4 4 Valid

2 1. Keabsahan susunan kalimat 5 4 4 4,3 Valid

2. Kualitas tampilan menarik 4 4 4 4 Valid

3. Kejelasan tanda baca 5 5 5 5 Sangat Valid

4. Rumusan kalimat tidak
menimbulkan tafsiran lain

5 4 4 4,3 Valid

5. Menggunakan bahasa yang
sederhana dan mudah
dipahami

4 4 5 4,3 Valid

6. Penggunaan gambar yang
proporsional

5 4 4 4,3 Valid

7. Kejelasan petunjuk belajar 5 5 4 4,6 Valid

3 1. Kalimat yang digunakan tidak
menyinggung emosi
seseorang

5 5 4 4,6 Valid

2. Sesuai dengan perkembangan
siswa

4 4 4 4 Valid

3. Sesuai dengan situasi nyata 4 4 4 4 Valid

4. Ada keterkaitan antar konsep 4 4 4 4 Valid

5. Memberikan penguatan 4 4 4 4 Valid

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan LKS 4,2 Valid

Keterangan :
Validator 1 : Meyadi Putra, M.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Validator 2 : Mariam, S.Pd (Guru matematika di SMP N 3 Palembang)

Validator 3 : Nyayuk Rosidah, S.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh para validator terhadap LKS sebesar 4,2
(valid). Sehingga LKS pada materi perbandingan dan identitas trigonometri ini telah
memenuhi aspek kevalidan.
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2. Hasil Validasi RPP Pakar

No Aspek Indikator
Penilaian
Validator Rata-rata Ket

1 2 3
1 1. Kompetensi dasar

sesuai dengan
standar kompetensi

4 4 4 4 Valid

2. Indikator sesuai
dengan kompetensi
dasar

3 4 4 3,6 Valid

3. Tujuan
pembelajaran
sesuai dengan
indikator
pembelajaran

3 4 4 3,6 Valid

4. Materi
pembelajaran yang
akan disampaikan
relevan

3 3 3 3 Valid

5. Langkah-langkah
mengacu pada
model
pembelajaran
investigasi
kelompok

3 3 3 3 Valid

6. Materi
pembelajaran
sesuai dengan
silabus

3 3 3 3 Valid

7. Materi sesuai
dengan jenjang
atau tingkat kelas

3 4 4 3,6 Valid

8. Sumber belajar
jelas

4 4 4 4 Valid

9. Mencakup
penilaian kongnitif

3 3 3 3 Valid

2 1. Identitas RPP jelas 4 4 4 4 Valid

2. Komponen RPP
sesuai KTSP

4 3 3 3,3 Valid

3. Setiap komponen
diuraikan dengan
jelas

3 3 3 3 Valid

4. Setiap komponen
terurai dan
terstruktur

3 3 3 3 Valid

5. Langkah-langkah
pembelajaran
diurutkan dengan
sistematis

3 3 3 3 Valid

6. Uraian kegiatan
setiap pertemuan
jelas

3 3 3 3 Valid
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7. Format penilaian
sesuai dengan
kaidah

4 4 4 4 Valid

3 1. Bahasa yang
digunakan sesuai
dengan EYD

4 4 4 4 Valid

2. Menggunakan
bahasa yang
sederhana dan
mudah dimengerti

4 4 4 4 Valid

3. Rumusan kalimat
tidak menimbulkan
penafsiran ganda
atau salah
penafsiran

4 3 4 3,6 Valid

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan RPP 3,4 Valid

Keterangan :
Validator 1 : Meyadi Putra, M.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Validator 2 : Mariam, S.Pd (Guru matematika di SMP N 3 Palembang)

Validator 3 : Nyayuk Rosidah, S.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh para validator terhadap RPP sebesar 3,4
(valid). Sehingga RPP pada materi perbandingan dan identitas trigonometri ini telah
memenuhi aspek kevalidan.
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3.  Hasil Validasi Soal test Pakar

No Aspek
Indikator

Penilaian
Validator

Rata-
rata

Ket

1 2 3

1 1. Sesuai dengan kompetensi dasar 4 4 5 4,3 Valid
2. Sesuai dengan indikator pembelajaran 4 5 5 4,6 Valid
3. Sesuai dengan kurikulum KTSP 4 4 4 4 Valid

4. Sesuai dengan sumber belajar 5 4 5 4,6 Valid
5. Kebenaran konsep dari materi telah

sesuai
4 4 4 4 Valid

6. Sesuai dengan alokasi waktu 4 4 4 4 Valid
7. Materi yang diujikan relevan 4 4 4 4 Valid
8. Memuat jenjang kognitif 4 4 4 4 Valid

9. Tingkat kesukaran bervariasi 4 4 4 4 Valid
2 1. Keabsahan susunan kalimat 4 4 4 5 Sangat valid

2. Font huruf berukuran normal 5 5 5 5 Sangat valid
3. Kejelasan tanda baca 5 5 5 5 Sangat valid
4. Kebenaran penulisan simbol

matematika
5 5 4 4,6 Valid

5. Kalimat tidak menimbulkan tafsiran lain 4 4 4 4 Valid
6. Kalimat soal mudah dipahami 5 5 5 5 Valid

7. Menggunakan jenis huruf yang formal 5 4 4 4,3 Valid
8. Kesesuaian  penggunaan kata yang di

Bold/ Italic/Underline/
Norma

5 4 4 4,3 Valid

9. Penggunaan gambar yang proporsional 4 4 4 4 Valid

10. Kejelasan petunjuk cara mengerjakan
atau menjawab butir-butir soal

5 5 4 4,6 Valid

3 1. Kalimat yang digunakan tidak
menyinggung emosi seseorang

5 5 5 5 Sangat valid

2. Sesuai dengan perkembangan siswa 4 4 4 4 Valid
3. Sesuai dengan situasi nyata 4 4 4 4 Valid

4. Mencakup berbagai macam materi yang
cukup luas dan bersifat komprehensif

4 4 4 4 Valid

5. Ada keterkaitan antar konsep 4 4 4 4 Valid

6. Memberikan penguatan 4 4 4 4 Valid
7. Melibatkan logika dan penalaran 4 4 4 4 Valid

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan Soal Test 4,2 Valid

Keterangan :
Validator 1 : Meyadi Putra, M.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Validator 2 : Mariam, S.Pd (Guru matematika di SMP N 3 Palembang)

Validator 3 : Nyayuk Rosidah, S.Pd (Guru matematika di SMP N 2 Banyuasin III)

Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh para validator terhadap soal test sebesar 4,2
(valid). Sehingga soal test  pada materi perbandingan dan identitas trigonometri ini telah
memenuhi aspek kevalidan.
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PRE-TEST

1. Apa perbedaan dari relasi dan fungsi (Pemetaan) himpunan ?

2. A B

NAMA :.........................

KELAS :.........................

HARI/TANGGAL :........................

Petunjuk:

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan benar
2. Kerjakan secara individu
3. Jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dan pertanyaan yang belum

dimengerti, siswa boleh bertanya kepada guru

SOAL

Jawab :

Mawar

Melati

Matahari

Anggrek

Merah

Putih

Hijau

Kuning

Jika A himpunan bunga yang merupakan daerah
asal. Maka tentukanlah :

a. Daerah kawan
b. Daerah hasil

Jawab :

LAMPIRAN 14



PRE-TEST

3. Diketahui 4 orang anak yaitu Marin, Ozil, Santi dan Fatma memilih berbagai pelajaran yang
mereka sukai. Marin menyukai pelajaran Matematika dan B. Inggris. Ozil menyukai pelajaran
Matematika dan IPA. Santi menyukai pelajaran B. Inggris. Fatma menyukai pelajaran
Olahraga. Buatlah relasi “menyukai” dari himpunan anak ke himpunan pelajarandinyatakan
dengan :

a. Diagram Panah
b. Himpunan Pasangan Berurutan
c. Diagram Cartesius

4. Diketahui fungsi f : x→ 3x + 2. Tentukan
a. Rumus fungsi f
b. Nilai fungsi f untuk x = 4

5. Diketahui suatu fungsi h  : x → x+2, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }. Buatlah grafik fungsi
pada himpunan bilangan positif dalam Koordinat Cartesius.

Jawab :

Jawab :

Jawab :

SEMOGA

BERHASIL



PRE-TEST

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN

No Kunci Jawaban Aspek Kognitif Skor
1 Relasi dari himpunan A kehimpunan B adalah

suatu aturan yang memasangkan

anggota-anggota himpunan A dengan 2

anggota-anggota himpunan B.

Sedangkan Pemetaan atau fungsi dari

himpunan A ke B adalah relasi

khusus yang memasangkan setiap 2

anggota A dengan tepat satu anggota B.

Pengetahuan 4

2 Daerah kwan (Kodomain) =
{Merah, Putih, kuning , hijau } 2
Daerah hasil (Range) =
{Merah, Putih, Kuning } 2

Pemahaman 4

3 a. Diagram panah
A menyukai B

4

a. Himpunan Pasangan Berurutan adalah
{ (Marin, MTK), (Marin, B. Inggris),
(Ozil, MTK), (Ozil, IPA), (Santi, B. Inggris), 4
(Fatma, Olahraga)

Penerapan 12

Marin

Ozil

Santi

Fatma

MTK

IPA

B. Inggris

Olahraga

Himpunan A

Marin

Ozil

Santi 4

Fatma Himpunan B

MTK    IPA    B. Ingg    Olhrga



PRE-TEST

4 fungsi f : x→ 2x + 3
a. fumus fungsi adalah f (x) = 3x + 2        2
b. nilai fungsi f ( x) = 4

f(x)   = 3x + 2
f ( 5) = 3(4) + 2                6

= 12 + 2 = 14

Pemahaman 8

5 fungsi h  : x → x+2, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }
x 1 2 3 4
x 3 4 5 6

Pasangan
berututan

(1, 3) (2,4) (3, 5) (4, 6)

8
Y

9
8
7
6
5
4
3 8
2
1 X
0     1  2  3  4  5  6

Penerapan 16

jumlah



POST-TEST

1. Apa perbedaan dari relasi dan fungsi (Pemetaan) himpunan ?

2.

NAMA :.........................

KELAS :.........................

HARI/TANGGAL :........................

Petunjuk:

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan benar
2. Kerjakan secara individu
3. Jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dan pertanyaan yang belum

dimengerti, siswa boleh bertanya kepada guru

SOAL

Jawab :

A

B

C

D

1

2

3

4

Diagram panah disamping menunjuukan suatu fungsi.
Tentukan :

a. Daerah asal
b. Daerah kawan
c. Daerah hasil

Jawab :
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POST-TEST

3. Diketahui 4 orang anak yaitu Marin, Ozil, Santi dan Fatma memilih berbagai pelajaran yang
mereka sukai. Marin menyukai pelajaran Matematika dan B. Inggris. Ozil menyukai pelajaran
Matematika dan IPA. Santi menyukai pelajaran B. Inggris. Fatma menyukai pelajaran
Olahraga. Buatlah relasi “menyukai” dari himpunan anak ke himpunan pelajarandinyatakan
dengan :

a. Diagram Panah
b. Himpunan Pasangan Berurutan
c. Diagram Cartesius

4. Diketahui fungsi f : x→ 2x + 3. Tentukan
a. Rumus fungsi f
b. Nilai fungsi f untuk x = 5

5. Diketahui suatu fungsi h  : x → 2x, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }. Buatlah grafik fungsi
pada himpunan bilangan positif dalam Koordinat Cartesius.

Jawab :

Jawab :

Jawab :

SEMOGA

BERHASIL



POST-TEST

KUNCI JAWABAN

1. Relasi dari himpunan A kehimpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan

anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B.

Sedangkan Pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang

memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B.

2. Dareah asal (Domain) = {A, B, C, D }
Daerah kwan (Kodomain) = {1,2, 3, 4 }
Daerah hasil (Range) = {1, 2, 3 }

3. a. Diagram panah
A menyukai B

c.

4. fungsi f : x→ 2x + 3
a. fumus fungsi adalah f (x) = 2x + 3
b. nilai fungsi f ( x) = 5

f(x)   = 2x + 3
f ( 5) = 2(5) + 3

= 10 + 3 = 13

Marin

Ozil

Santi

Fatma

MTK

IPA

B. Inggris

Olahraga

b. Himpunan Pasangan Berurutan adalah { (Marin, MTK), (Marin, B. Inggris), (Ozil,
MTK), (Ozil, IPA), (Santi, B. Inggris), (Fatma, Olahraga)

Himpunan A

Marin

Ozil

Santi

Fatma Himpunan B

MTK    IPA    B. Ingg    Olhrga



POST-TEST

5. fungsi h  : x → 2x, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }
x 1 2 3 4
2x 2 4 6 8

Pasangan berututan (1, 2) (2,4) (3, 6) (4, 8)

Y
9
8
7
6
5
4
3
2
1 X
0     1  2  3  4  5  6

PEDOMAN PENSKORAN

No Kunci Jawaban Aspek Kognitif Skor
1 Relasi dari himpunan A kehimpunan B adalah

suatu aturan yang memasangkan

anggota-anggota himpunan A dengan 2

anggota-anggota himpunan B.

Sedangkan Pemetaan atau fungsi dari

himpunan A ke B adalah relasi

khusus yang memasangkan setiap 2

anggota A dengan tepat satu anggota B.

Pengetahuan 4

2 Dareah asal (Domain) = {A, B, C, D }
Daerah kwan (Kodomain) = {1,2, 3, 4 } 2
Daerah hasil (Range) = {1, 2, 3 } 2

Pemahaman 4

3 a. Diagram panah
A menyukai B

4

Penerapan 12

Marin

Ozil

Santi

Fatma

MTK

IPA

B. Inggris

Olahraga



POST-TEST

c. Himpunan Pasangan Berurutan adalah
{ (Marin, MTK), (Marin, B. Inggris),
(Ozil, MTK), (Ozil, IPA), (Santi, B. Inggris), 4
(Fatma, Olahraga)

4 fungsi f : x→ 2x + 3
a. fumus fungsi adalah f (x) = 2x + 3 2
b. nilai fungsi f ( x) = 5

f(x)   = 2x + 3
f ( 5) = 2(5) + 3 6

= 10 + 3 = 13

Pemahaman 8

5 fungsi h  : x → 2x, dengan daerah asal { 1, 2, 3, 4 }
x 1 2 3 4
2x 2 4 6 8

Pasangan
berututan

(1, 2) (2,4) (3, 6) (4, 8)

8
Y

9
8
7
6
5
4
3 8
2
1 X
0     1  2  3  4  5  6

Penerapan 16

jumlah

Himpunan A

Marin

Ozil

Santi 4

Fatma Himpunan B

MTK    IPA    B. Ingg    Olhrga



 
PERTEMUAN I 

 

KEGIATAN SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lengkapilah tiga buah diagram panah dibawah ini sesuai relasi dari 

himpunan            ke himpunan            

 
2  • 

4  • 

5  • 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

2  • 

3  • 

5  • 

 

•  2 

•  8 

•  10 

 

.•  2 

•  8 

•  10 

 

•  2 

•  8 

•  10 

 

P   kurang dari     Q 

 

P    Lebih dari      Q 

 

 P    Faktor dari    Q 

 

A) 

 

B) 

 

C)  

 

2. Diketahui A = {1, 2, 3, 4} dan B = {2, 4, 6, 8, 10} 

a) Tunjukkan dengan diagram panah relasi “faktordari” dari himpunan A 

kehimpunan B 

b) Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram Cartesius 

c) Tulislah relasi itu dengan himpunan pasangan berurutan 

Jawab : 

 

2  • 

4  • 

5  • 

 

       

   

   

 

 

   

   

     

 

 

   

   

  4   

 

 

Jawab : 

 
A   Faktordari    B 

 

a) 

 

1   • 

2   • 

3   • 

4   • 

•   2 

•   4 

•   6 

•   8 

•   10 

   ……………… 

  ……………… 

  ……………… 

  ……………… 

 

 

 

b) 

 

10 

8 

6 

4 

2 

0 1 2 3 4 

 C)Himpunan pasangan berurutan 

 {(1,2), (1,4), (1,6), (… , …), (… , …), (… , …), (… , …), (… , …), (… , …), (… , …), 

(… , …), (… , …), (… , …)} 
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PERTEMUAN I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) X = {Andi, Gina, Hamzah, Tuti, Yesa} dan  

Y = { Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika, Olahraga}.  

Jika Andi menyukai Olahraga, Gina menyukai IPA, Hamzah menyukai Matematika 

Sedangkan Tuti dan Yesa menyukai BahasaInggris,  maka: 

a) Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi “menyukai” dari himpunan X ke 

himpunan Y 

b) Tentukan Daerah Asal (Domain), Daerah Kawan (Kodomain) dan Daerah Hasil 

(Range)  

Jawab : 

 

4) Tentukan rumus fungsi dari 

a) Fungsi           

b) Fungsi            

c) Fungsi           

Jawab : 

 



 
PERTEMUAN II 
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KEGIATAN SISWA 

1. Diketahuifungsi         Tentukan : 

a) rumusfungsi f 

b) nilaifungsi f untuk x = - 3 dan x = 2 

c) nilai x, jika f (x) = -13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fungsi dinyatakandenganrumus           –   Tentukannilai   jika        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suatufungsi di tentukanolehrumus         Jika f (- 1) = 6 dan 

Jawab : 

Jawab : 



 
PERTEMUAN II 
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f(2) = 3 makaTentukan 

a) nilai a dan b 

b) rumusfungsi f 

c) nilaifungsi f untuk x = - 10 

 
Jawab : 



Slide Pembelajaran Media Powerpoint Pertemuan I 

Relasi dan Fungsi
Pertemuan I

Kompetensi Dasar
Menyajikan fungsi dalam berbagai bentu krelasi, 
pasangan berurut, rumusfungsi, tabel, grafik, dan

diagram

Indikator :
1.  Membuat contoh relasi dan fungsi 
terkait dengan kehidupan sehari-hari

2.  Menyatakan relasi
3.  Menentukan domain, kodomain, dan 

range suatu fungsi

 
Slide 1 

Judul materi dan penyampaian kompetensi dasar dan indicator 

 

 
                      Slide 2 

Pengertian relasi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari 

 

 
                Slide 3 

Menyatakan hubungan ke dalam hubungan menyukai 
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      Slide 4 

Menyimpulkan pengertian relasi 

 

 
Slide 5 

Menyatakan relasi dengan diagram panah dan 

Himpunan pasangan berurutan 

 

 

      Slide 6 

Menyatakan relasi dengan diagram Cartesius 

 

 



C. Fungsi
1. Pengertian Fungsi (pemetaan)

Fungsi atau pemetaan dari 
himpunan A ke himpunan B 

adalah relasi khusus yang 
memasangkan setiap anggota A 
tepat satu anggota himpunan B

 
Slide 7 

Pengertian fungsi (pemetaan) 

 
     Slide 8 

Contoh bentuk fungsi dan menentukan domain, kodomain dan range 

2. Menyatakan Fungsi

Menyatakan suatu fungsi sama dengan 
menyatakan suatu relasi yaitu dengan 3 cara, 
yakni:

1) Diagram panah

2) Himpunan pasangan berurutan

3) Diagram Cartesius

 
Slide 9 

Menyatakan fungsi dengan 3 cara 



3. Notasi Fungsi

Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat 
dinotasikan dengan:

Dibaca fungsi f  memetakan x ke y

Dengan x anggota himpunan A dan y anggota 
himpunan B.

 
     Slide 10 

Menyatakan notasi fungsi 

4. Rumus Fungsi

Untuk menentukan daerah hasil, maka notasi 
fungsi diubah dahulu menjadi rumus fungsi

Contoh

• Fungsi   f : x → 2x + 1

maka rumus fungsinya adalah f(x) = 2x + 1

• Fungsi  g : x → 2x2 + 3

maka rumus fungsinya adalah g(x) = 2x2 +  3

 
Slide 11 

Menyatakan rumus fungsi beserta contoh 

 

 

 

 



Slide Pembelajaran Media Powerpoint Pertemuan II 

Relasi dan Fungsi
Pertemuan II

Kompetensi Dasar

Menyajikan fungsi dalam bentuk berbagai relasi, 
pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik dan 

diagram

Indikator :

1. Menghitung nilai fungsi

2. Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data 
diketahui

 
Slide 1 

Judul materi dan penyampaian kompetensi dasar dan indikator 

A. Menghitung Nilai Fungsi

Jika fungsi f  memetakan x  3x - 2, maka
fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk
rumus fungsi yaitu f(x) = 3x - 2. Dengan
menggunakan rumus fungsi, dapat diperoleh
nilai-nilai fungsi tersebut untuk setiap x yang 
diberikan. Caranya dengan mensubstitusikan
(mengganti) nilai pada rumus fungsi tersebut
sehingga diperoleh nilai f(x)

 
Slide 2 

Menghitung nilai fungsi dengan cara subtitusi 

Contoh Soal

1. Suatu fungsi f dinyatakan oleh f: x     3x + 1. dengan domain {0,1,2,3,4}. 
Maka tentukan fungsi range tersebut !

Penyelesaian

f: x     3x + 1 dapat dirumuskan menjadi

f(x) = 3x + 1

D = {0,1,2,3,4}

Maka

X = 0      f(0) = 3(0) + 1 = 1

X = 1      f(1) = 3(1) + 1 = 4

X = 2      f(2) = 3(2) + 1 = 7

X = 3      f(3) = 3(3) + 1 = 10

X = 4      f(4) = 3(4) + 1 = 13

Maka range dari fungsi tersebut adalah {1, 4, 7, 10, 13}

 
Slide 3 

Menyatakan nilai fungsi dengan contoh soal 1 
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• Contoh soal

2. Jika rumus fungsi f (x) = 2x2 – 2 dengan domain { -3, 
0, 1, 2}, maka tentukan daerah hasil fungsi tersebut !

Penyelesaian

f (-3) = 2( -3)2 – 2 =  2 ( 9 ) – 2 = 18 - 2 = 16 

f (0) =   2 (0)2– 2 =  2  ( 0) – 2 =  0  - 2 = -2

f (1) =   2( 1 )2 – 2 =   2 (1) – 2  =  2 - 2 = 0

f(2) =   2( 2 )2 – 2 = 2 ( 4 ) – 2  = 8  - 6  = 2

Maka didapat nilai range { -2, 0, 2, 16 }

 
Slide 4 

Menyatakan nilai fungsi dengan contoh soal 2 

B. Menetukan Bentuk Fungsi jika Nilai dan Data 
Diketahui

Contoh soal

1. Suatu fungsi ditentukan oleh f : x    ax + b, dengan a dan b bilangan bulat. 
Jika f(2) = -1 dan f(-1) = -7 , Tentukan:

a. nilai a dan b

b. Rumus fungsi f

c. Nilai fungsi f untuk x = -4 dan x = 4

Penyelesaian

a. Nilai a dan b

f(x) = ax + b f(x) = ax + b

f(2) = a.2 + b f(-1) = a.-1 + b

- 1 = 2a + b …….. Persamaan(1) - 7 = -1a + b …….. Persamaan(2)

 
Slide 5 

Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui dengan contoh soal 



Setelah didapat persamaan (1) dan (2), maka untuk persamaan (1) diubah
menjadi

-1 = 2a + b

2a + b = -1

b = - 2a -1

Sehingga b = - 2a -1 dapat disubtitusi ke persamaan (2), yaitu:

- 7 = -a + b

- 7 = -a + ( - 2a – 1)

-7 = -3a – 1

- 7 + 1 = -3a

- 6 = -3a

-3a = -6

a  = -6/-3

a = 2

Kemudian a = 2 disubtitusikan ke persamaan (1)
-1 = 2a + b
-1 = 2(2) + b
-1 = 4 +b
-1 -4 = b
-5 = b atau b = -5

Jadi, diperolah nilai
a = 2 dan b = -5
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Menyatakan rumus fungsi jika nilai dan data diketahui dengan contoh soal 

b. Rumus fungsi f
Setelah didapat nilai a = 2   dan b = -5, maka rumus fungsi

f(x) = ax + b

f(x) = 2x + (-5)

f(x) = 2x -5

c. Nilai fungsi f  untuk x = -4  dan x = 4

Untuk x = -4 untuk x = 4

f(x) = 2x – 5 f(x) = 2x – 5

f(-4) = 2(-4) -5 f(4) = 2(4) – 5

= -8 – 5 = 8 - 5

= -13 = 3

Maka nilai fungsi f(-4) = -13  dan f(4) = 3

 
Slide 7 

Menyatakan rumus fungsi jika nilai dan data diketahui dengan contoh soal 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULASI NILAI PRETEST KELAS EKSPERIMEN 

No  Nama Siswa 
Jumlah 

Skor 
nilai 

1 Adhi yoga S 13 29,55 

2 Adjri febriansyah 14 31,82 

3 Agung  15 34,09 

4 Ahmad azim 16 36,36 

5 Cahya permatasari 15 34,09 

6 Della tri ambasari 17 38,64 

7 Destry thalita Z 11 25 

8 Dewi fatika sari 17 38,64 

9 Dita nur indah sari 18 40,91 

10 Doni irawan 13 29,55 

11 Elisabeth lusia I 13 29,55 

12 Erillia 17 38,64 

13 Fadilah nafizah 14 31,82 

14 Ganesa  7 15,91 

15 Hania oktavia 18 40,91 

16 M. ananda JP 13 29,55 

17 M. Hafizh R 17 38,64 

18 M. Ikhsan J 14 31,82 

19 M. Iqbal R 9 20,45 

20 M. Zulfikli 12 27,27 

21 M. Erwin 12 27,27 

22 M. Fadillah S 11 25 

23 Nadira Mhizvi 11 25 

24 Novatiana putrid 13 29,55 

25 Nurhasanah H 11 25 

26 Nurlaila R 12 27,27 

27 Puja Nadia 9 20,45 

28 Putrid sari 17 38,64 

29 Putri  wulandari 16 36,36 

30 Rafiqli atila A 11 25 

31 Ryan setiawan 14 31,82 

32 Septiane dwi S 16 36,36 

33 Sri antika 14 31,82 

34 Widya ayu lestari 8 18,18 

35 Yolanda resti devi 14 31,82 

36 Yohan saputra 17 38,64 
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37 Yendri Maison 13 29,55 

38 Yoga Nanda Saputra 11 25 

39 Yoga Pratama 16 36,36 

40 Yongki Saputra 14 31,82 

41 Yusan Peri 12 27,27 

42 Yusri Yani 18 40,91 

 

 

 

 

REKAPITULASI NILAI PRETEST KELAS KONTROL 

No Nama Siswa 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 Abdul gofar 14 31,82 

2 Aldy agusmantoro 8 18,18 

3 Arika salwa R 11 25 

4 Carel ikhsania K 12 27,27 

5 Clarissa iren P 14 31,82 

6 Deby mareta putrid 11 25 

7 Dewi riesta 13 29,55 

8 Dwi utami 8 18,18 

9 Eko nursalim 17 38,64 

10 Eriska sari 12 27,27 

11 Farhana ahmad 11 25 

12 Ismail marzuky 12 27,27 

13 M. abdul aziz 5 11,36 

14 M. Alief R 12 27,27 

15 M. Fajar K 16 36,36 

16 M. Fazrie akbar 14 31,82 

17 Mega Juliana N 9 20,45 

18 Miftahul MR 15 34,09 

19 Monasay dinanti 14 31,82 

20 M. Asep nugraha 17 38,64 

21 M. Daffa hakim 15 34,09 

22 Mutia anissa M 15 34,09 



23 Nabillah R 15 34,09 

24 Nadhila Mizvi 10 22,73 

25 Puti dila ivanka 18 40,91 

26 R. Muhammad ditto 15 34,09 

27 Risti ulandari 6 13,64 

28 Risky wahyuni 14 31,82 

29 Siti rahayu 18 40,91 

30 Sony agustian 10 22,73 

31 Suci Amanda 17 38,64 

32 Trio saputra 8 18,18 

33 Trius Efendi 14 31,82 

34 Vrilsy kurniany G 12 27,27 

35 Waliy anugerah P 5 11,36 

36 Witriany  8 18,18 

37 Wiwin Selindri 9 20,45 

38 Yayan Doni Putra 8 18,18 

39 Yepi Oktaviani 14 31,82 

40 Yevi Vitriani 13 29,55 

41 Zelpita Sulastri 10 22,73 

42 Zila Ipita 14 31,82 

43 Rara Zagita 17 38,64 

 



UJI NORMALITAS PRETEST SISWA KELAS VIII.7 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

= 40,91 – 15,91 

= 25 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 42 

= 6,36   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
  

 
 

= 3,57   4 

Tabel Nilai Pretest Siswa VIII.7 

interval fi Xi Fixi xi² fixi² 

15-18 2 16,5 33 272,25 544,5 

19-22 3 20,5 61,5 420,25 1260,75 

23-26 6 24,5 147 600,25 3601,5 

27-30 10 28,5 285 812,25 8122,5 

31-34 9 32,5 292,5 1056,25 9506,25 

35-38 9 36,5 328,5 1332,25 11990,25 

39-42 3 40,5 121,5 1640,25 4920,75 

Jumlah 42   1269   39946,5 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑   

∑ 
  

    

  
       

C. Modus 

      
  

      
    

          
 

    
    

            

         

D. Simpangan Baku 
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   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
       

  
 (

    

  
)
 

 

    √                

   √       ,           (Varians) 

        

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

    
           

     
 

         

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1 yaitu -1 < 0,083 < 1, maka data pretest siswa kelas 

VIII.7  berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS PRETEST SISWA KELAS VIII.6 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

= 40,91 – 11,36 

= 29,55 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 43 

= 6,39   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
     

 
 

= 4,22  5 

Tabel Nilai Pretest Siswa VIII.6 

Interval fi Xi Fixi xi² fixi² 

11-15 3 13 39 169 507 

16-20 7 18 126 324 2268 

21-25 6 23 138 529 3174 

26-30 7 28 196 784 5488 

31-35 13 33 429 1089 14157 

36-40 7 38 266 1444 10108 

  43   1194   35702 

 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑   

∑ 
  

    

  
       

C. Modus 

      
  

      
    

          
 

    
    

        2,5 

         

 

D. Simpangan Baku 
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   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
     

  
 (

    

  
)
 

 

    √                

   √       ,           (Varians) 

        

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

    
           

     
 

          

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1 yaitu -1 < -0,679 < 1, maka data pretest siswa kelas 

VIII.6  berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HOMOGENITAS PRETEST SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN 

KONTROL SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

         
  

 

   
  

       

       
 

              

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =       ,sedangkan dk untuk pembilang 42 

dan penyebut 41 dengan α = 0,05 dari daftar distribusi diperoleh F0,025(41,43) = 1,685 karena 

Fhitung     

 
        

 sehingga H0 diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam 

penelitian merupakan sampel yang homogen. 
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UJI HIPOTESIS DATA PRETEST (UJI-T) 

 

   
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
           

    √
 
   

 
  

 

  
    

    √           
 

  
    

                
 

  
    

    
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung =       dengan dk=83 dengan taraf 

signifikan 5%, maka ttabel adalah 1,674. Sehingga didapat thitung< ttabel, maka Ho diterima atau 

Ha ditolak. Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

terhadap peningkatan belajar matematika siswa sebelum diterapkan pembelajaran matematika 

dengan menggunakan media PowerPoint di kelas VIII SMP NEGERI 3 PALEMBANG. 
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REKAPITULASI NILI POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

1 Adhi yoga S 34 77,27 

2 Adjri febriansyah 33 75 

3 Agung  29 65,91 

4 Ahmad azim 26 59,09 

5 Cahya permatasari 22 50 

6 Della tri ambasari 33 75 

7 Destry thalita Z 36 81,82 

8 Dewi fatika sari 31 70,45 

9 Dita nur indah sari 33 75 

10 Doni irawan 38 86,36 

11 Elisabeth lusia I 33 75 

12 Erillia 32 72,73 

13 Fadilah nafizah 36 81,82 

14 Ganesa  39 88,64 

15 Hania oktavia 32 72,73 

16 M. ananda JP 36 81,82 

17 M. Hafizh R 29 65,91 

18 M. Ikhsan J 24 54,55 

19 M. Iqbal R 35 79,55 

20 M. Zulfikli 24 54,55 

21 M. Erwin 36 81,82 

22 M. Fadillah S 29 65,91 

23 Nadira Mhizvi 26 59,09 

24 Novatiana putrid 30 68,18 

25 Nurhasanah H 29 65,91 

26 Nurlaila R 32 72,73 

27 Puja Nadia 36 81,82 

28 Putrid sari 40 90,91 

29 Putri  wulandari 38 86,36 

30 Rafiqli atila A 37 84,09 

31 Ryan setiawan 28 63,64 

32 Septiane dwi S 35 79,55 

33 Sri antika 28 63,64 

34 Widya ayu lestari 27 61,36 

35 Yolanda resti devi 42 95,45 

36 Yohan saputra 37 84,09 
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37 Yendri Maison 30 68,18 

38 Yoga Nanda Saputra 32 72,73 

39 Yoga Pratama 33 75 

40 Yongki Saputra 35 79,55 

41 Yusan Peri 36 81,82 

42 Yusri Yani 35 79,55 

 

 

 

 

REKAPITULASI NILAI POSTTEST KELAS KONTROL 

No Nama Siswa 
Jumlah 

skor 
Nilai 

1 Abdul gofar 21 47,727 

2 Aldy agusmantoro 27 61,364 

3 Arika salwa R 28 63,636 

4 Carel ikhsania K 30 68,182 

5 Clarissa iren P 32 72,727 

6 Deby mareta putrid 28 63,636 

7 Dewi riesta 24 54,545 

8 Dwi utami 27 61,364 

9 Eko nursalim 34 77,273 

10 Eriska sari 31 70,455 

11 Farhana ahmad 22 50 

12 Ismail marzuky 27 61,364 

13 M. abdul aziz 33 75 

14 M. Alief R 22 50 

15 M. Fajar K 29 65,909 

16 M. Fazrie akbar 34 77,273 

17 Mega Juliana N 33 75 

18 Miftahul MR 24 54,545 

19 Monasay dinanti 29 65,909 

20 M. Asep nugraha 32 72,727 

21 M. Daffa hakim 34 77,273 

22 Mutia anissa M 31 70,455 

23 Nabillah R 30 68,182 

24 Nadhila Mizvi 37 84,091 

25 Puti dila ivanka 37 84,091 



26 R. Muhammad ditto 30 68,182 

27 Risti ulandari 30 68,182 

28 Risky wahyuni 30 68,182 

29 Siti rahayu 33 75 

30 Sony agustian 27 61,364 

31 Suci Amanda 20 45,455 

32 Trio saputra 28 63,636 

33 Trius Efendi 20 45,455 

34 Vrilsy kurniany G 30 68,182 

35 Waliy anugerah P 34 77,273 

36 Witriany  36 81,818 

37 Wiwin Selindri 34 77,273 

38 Yayan Doni Putra 32 72,727 

39 Yepi Oktaviani 24 54,545 

40 Yevi Vitriani 30 68,182 

41 Zelpita Sulastri 36 81,818 

42 Zila Ipita 29 65,909 

43 Rara Zagita 30 68,182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS POSTTEST SISWA KELAS VIII.7 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

= 95,45 – 50 

= 45,45 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 42 

= 6,36   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
     

 
 

= 6,49   7 

Tabel Nilai Posttest Siswa Kelas VIII.7 

interval fi Xi fixi  xi²  fixi² 

50-56 3 48,5 145,5 2352,25 7056,75 

57-63 5 56,5 282,5 3192,25 15961,25 

64-70 7 64,5 451,5 4160,25 29121,75 

71-77 10 72,5 725 5256,25 52562,5 

78-84 12 80,5 966 6480,25 77763 

85-91 4 88,5 354 7832,25 31329 

92-98 1 96,5 96,5 9312,25 9312,25 

  42   3021   223106,5 

 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑   

∑ 
  

    

  
       

C. Modus 
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D. Simpangan Baku 

   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
        

  
 (

    

  
)
 

 

    √                        

   √           ,               (Varians) 

        

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

    
           

     
 

          

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1, maka data pretest siswa kelas VIII.7 berdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS P0STTEST SISWA KELAS VIII.6 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

= 84,09 – 45,45 

= 38,64 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 43 

= 6,39   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
     

 
 

= 5,52  6 

Tabel Nilai Posttes Siswa Kelas VIII.6 

interval fi Xi Fixi  xi²  fixi² 

45-50 5 47,5 237,5 2256,25 11281,25 

51-56 3 53,5 160,5 2862,25 8586,75 

57-62 4 59,5 238 3540,25 14161 

63-68 14 65,5 917 4290,25 60063,5 

69-74 6 71,5 429 5112,25 30673,5 

75-80 7 77,5 542,5 6006,25 42043,75 

81-86 4 83,5 334 6972,25 27889 

Jumlah 43   2858,5   194698,75 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑   

∑ 
  

      

  
       

C. Modus 
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D. Simpangan Baku 

   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
         

  
 (

      

  
)
 

 

    √                  

   √        ,            (Varians) 

        

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

    
           

     
 

         

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1 yaitu -1 < -0,061 < 1, maka data posttest siswa kelas 

VIII.6 berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HOMOGENITAS POSTTEST SISWA KELAS VIII. 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

         
  

 

   
  

       

       
 

                    

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =       ,sedangkan dk untuk pembilang 41 

dan penyebut 42 dengan α = 0,05 dari daftar distribusi diperoleh F0,025(41,43) = 1,672 karena 

Fhitung     

 
        

 sehingga H0 diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam 

penelitian merupakan sampel yang homogen. 
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UJI -t POSTTEST SISWA KELAS VIII. 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

t = 
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

  dengan s = √
        

          
  

       
 

Dari hasil perhitungan sebelunya diperoleh: 

n1 = 41 

n2 = 42 

  ̅̅̅ =       

  ̅̅ ̅ = 66,47 

  
  =         

  
  =         

Sehingga dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
  

       
 

  √
                            

       
 

  √
                          

    
 

  √
                

  
 

  √
        

  
 

  √       
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Jadi diperoleh simpangan baku gabunganya adalah       , kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

    
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
           

      √
 
   

 
  

 

  
    

      √      
 

  
    

             
 

  
     

     
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata kelas eksperimen  ̅        dan 

kelas kontrol  ̅        dengan Sgab= 11,105 diperoleh thitung =       dengan taraf 

signifikan 5%, dan dk=            maka ttabel adalah 1,672. Sehingga didapat 

thitung> ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil belajar matematika siswa sebelum diterapkan  

pembelajaran menggunakan media powerpoint di Kelas VIII SMP Negeri 3 

Palembang. 

 



REKAPITULASI INDEKS GAIN SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Pretest Posttest N-Gain 

29,55 77,27 3,302422 

31,82 75 3,545156 

34,09 65,91 3,210898 

36,36 59,11 2,977749 

34,09 50 1,605449 

38,64 75 6,783582 

25 81,82 2,990526 

38,64 70,45 5,934701 

40,91 75 11,03236 

29,55 86,36 3,931488 

29,55 75 3,145329 

38,64 72,72 6,358209 

31,82 81,82 4,10509 

15,91 88,64 2,589178 

40,91 72,73 10,29773 

29,55 81,82 3,617301 

38,64 65,91 5,087687 

31,82 54,54 1,865353 

20,45 79,54 2,50913 

27,27 54,54 1,630006 

27,27 81,82 3,26061 

25 65,91 2,153158 

25 59,11 1,795263 

29,55 68,18 2,673356 

25 65,91 2,153158 

27,27 72,73 2,717274 

20,45 81,82 2,605945 

38,64 90,91 9,751866 

36,36 86,36 6,544503 

25 84,11 3,111053 

31,82 63,63 2,611658 

36,36 79,54 5,651832 
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31,82 63,63 2,611658 

18,18 61,36 1,672347 

31,82 95,45 5,224138 

38,64 84,11 8,483209 

29,55 68,18 2,673356 

25 72,73 2,512105 

36,36 75 5,057592 

31,82 79,54 3,917898 

27,27 81,82 3,26061 

40,91 79,54 12,50162 

70,45 5,934701 179,4636 

 

 

REKAPITULASI INDEKS GAIN SISWA KELAS KONTROL 

Pretest Posttest N-Gain 

31,82 47,73 1,30624 

18,18 61,36 1,67235 

25 63,64 2,03368 

27,27 68,18 2,44531 

31,82 72,73 3,35878 

25 63,64 2,03368 

29,55 54,54 1,72941 

18,18 61,36 1,67235 

38,64 77,27 7,20709 

27,27 70,45 2,58099 

25 50 1,31579 

27,27 61,36 2,03766 

11,36 75 1,94975 

27,27 50 1,35864 

36,38 65,91 3,87533 

31,82 77,27 3,73153 

20,45 75 2,31635 

34,09 54,54 2,06357 



31,82 65,91 2,79885 

38,64 72,73 6,36007 

34,09 77,27 4,35721 

34,09 70,45 3,66902 

34,09 68,18 3,43996 

22,73 84,09 2,88481 

40,91 84,09 13,9741 

34,09 68,18 3,43996 

13,64 68,18 1,79644 

31,82 68,18 2,98522 

40,91 75 11,0324 

22,73 61,36 1,81617 

38,64 45,45 1,27052 

18,18 63,64 1,76065 

31,82 45,45 1,11905 

27,27 68,18 2,44531 

11,36 77,27 2,0193 

18,18 81,82 2,46476 

20,45 77,27 2,41274 

18,18 72,72 2,11232 

31,82 54,54 1,86535 

29,55 68,18 2,67336 

22,73 81,82 2,77809 

31,82 65,91 2,79885 

38,64 68,18 5,51119 

1204,57 2884,03 134,474 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS N-gain SISWA KELAS VIII.7 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

= 12,3 – 1,61 

= 10,90 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 42 

= 6,36   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
     

 
 

= 1,56   2 

Tabel Nilai n-gain Siswa Kelas VIII.7 

Interval Fi xi fi.xi xi^2 fi.xi^2 

1-2 18 1,5 27 2,25 40,5 

3-4 11 3,5 38,5 12,25 134,75 

5-6 8 5,5 44 30,25 242 

7-8 1 7,5 7,5 56,25 56,25 

9-10 2 9,5 19 90,25 180,5 

11-12 2 11,5 23 132,25 264,5 

  42   159   918,5 

 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑    

∑ 
  

   

  
      

C. Modus 

      
  

      
    

         
  

     
    

            

        

 

 



D. Simpangan Baku 

   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
     

  
 (

   

  
)
 

 

    √              

   √     ,         (Varians) 

       

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

    
         

    
 

         

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1, maka data n-gain siswa kelas VIII.7 berdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI NORMALITAS N-GAIN SISWA KELAS VIII.6 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

A. Penyusunan Distribusi Frekuensi 

 Range ( R ) = Data Terbesar – Data Terkecil 

=  14– 1,12 

= 12,86 

 Banyak kelas ( k ) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log 43 

= 6,39   7 

 Panjang kelas ( i ) = 
 

 
 

= 
     

 
 

=        2  

Tabel Nilai N-gain  Siswa Kelas VIII.6 

interval Fi Xi fi.xi xi^2 fi.xi^2 

1-2 31 1,5 46,5 2,25 69,75 

3-4 7 3,5 24,5 12,25 85,75 

5-6 2 5,5 11 30,25 60,5 

7-8 1 7,5 7,5 56,25 56,25 

9-10 0 9,5 0 90,25 0 

11-12 1 11,5 11,5 132,3 132,25 

13-14 1 13,5 13,5 182,3 182,25 

  43   114,5   586,75 

 

B. Rata-Rata (Mean) Data 

 ̅   
∑    

∑ 
  

     

  
      

C. Modus 

      
  

      
    

         
  

     
     

       1,13 

   1,63 

D. Simpangan Baku 



   √
∑   

 

 
  

∑   

 
   

   √
      

  
 (

     

  
)
 

 

    √           

   √     ,     6,56 (Varians) 

  2,561 

E. Uji Normalitas 

    
 ̅    

 
 

 

    
         

     
 

   0,402 

Karena nilai Km berlaku -1 < Km < 1 yaitu -1 < < 1, maka data n-gain siswa kelas VIII.6 

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HOMOGENITAS N-GAIN SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

SMP NEGERI 3 PALEMBANG 

 

         
  

 

   
  

      

    
 

        1,230 

Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung =       ,sedangkan dk untuk pembilang 41 

dan penyebut 42 dengan α = 0,05 dari daftar distribusi diperoleh F0,025(41,43) = 1,674 karena 

Fhitung     

 
        

 sehingga H0 diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam 

penelitian merupakan sampel yang homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI HIPOTESIS DATA N-GAIN  (UJI-T) 

   
 ̅   ̅ 

√
 

  

 
 

 

  

   

  
         

     √  
   

 
  

 

  
    

     √           
 

  
    

                  
 

  
    

     
 

        

Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung =       dengan dk=83 dengan taraf 

signifikan 5%, maka ttabel adalah 1,674. Sehingga didapat thitung< ttabel, maka Ho ditolak atau 

Ha diterima. Berdasarkan kriteria pengujian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penggunaan media Powerpoint terhadap hasil belajar matematika kelas VIII di SMP N 3 

Palembang 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 

 

 

LAMPIRAN 31 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



LEMBAR JAWABAN PRET-TEST KELAS KONTROL 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



LEMBAR JAWABAN LKS KELAS EKSPERIMEN 

 

LAMPIRAN 32 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



LEMBAR JAWABAN LKS KELAS KONTROL 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



LEMBAR JAWABAN POSTTEST KELAS EKSPERIMEN 

 

 

LAMPIRAN 33 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



LEMBAR JAWABAN POSTTEST KELAS KONTROL 
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Daftar Nama Siswa Kelas VIII.7 Kelas Eksperimen 

SMP N 3 Palembang 

No  Nama Siswa L/P 

1 Adhi yoga S L 

2 Adjri febriansyah L 

3 Agung  L 

4 Ahmad azim L 

5 Cahya permatasari P 

6 Della tri ambasari P 

7 Destry thalita Z P 

8 Dewi fatika sari P 

9 Dita nur indah sari P 

10 Doni irawan L 

11 Elisabeth lusia I P 

12 Erillia P 

13 Fadilah nafizah P 

14 Ganesa  L 

15 Hania oktavia P 

16 M. ananda JP L 

17 M. Hafizh R L 

18 M. Ikhsan J L 

19 M. Iqbal R L 

20 M. Zulfikli L 

21 M. Erwin L 

22 M. Fadillah S L 

23 Nadira Mhizvi P 

24 Novatiana putrid P 

25 Nurhasanah H P 

26 Nurlaila R P 

27 Puja Nadia P 

28 Putrid sari P 

29 Putri  wulandari P 

30 Rafiqli atila A P 

31 Ryan setiawan L 

32 Septiane dwi S P 

33 Sri antika P 

34 Widya ayu lestari P 

35 Yolanda resti devi P 

LAMPIRAN 34 
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36 Yohan saputra L 

37 Yendri Maison L 

38 Yoga Nanda Saputra L 

39 Yoga Pratama L 

40 Yongki Saputra L 

41 Yusan Peri P 

42 Yusri Yani P 

 

Nama Siswa Kelas VIII.6 Kelas Kontrol 

SMP N 3 Palembang 

No Nama Siswa L/P 

1 Abdul gofar L 

2 Aldy agusmantoro L 

3 Arika salwa R P 

4 Carel ikhsania K P 

5 Clarissa iren P P 

6 Deby mareta putrid P 

7 Dewi riesta P 

8 Dwi utami P 

9 Eko nursalim L 

10 Eriska sari P 

11 Farhana ahmad L 

12 Ismail marzuky L 

13 M. abdul aziz L 

14 M. Alief R L 

15 M. Fajar K L 

16 M. Fazrie akbar L 

17 Mega Juliana N P 

18 Miftahul MR P 

19 Monasay dinanti P 

20 M. Asep nugraha L 

21 M. Daffa hakim L 

22 Mutia anissa M P 

23 Nabillah R P 

24 Nadhila Mizvi P 

25 Puti dila ivanka P 

26 R. Muhammad ditto L 
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27 Risti ulandari P 

28 Risky wahyuni P 

29 Siti rahayu P 

30 Sony agustian L 

31 Suci Amanda P 

32 Trio saputra L 

33 Trius Efendi L 

34 Vrilsy kurniany G P 

35 Waliy anugerah P P 

36 Witriany  P 

37 Wiwin Selindri P 

38 Yayan Doni Putra L 

39 Yepi Oktaviani P 

40 Yevi Vitriani P 

41 Zelpita Sulastri P 

42 Zila Ipita P 

43 Rara Zagita P 

 

 

 


