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ABSTRAK 

Syaifudin, Faridhoh Nur. 2019. Pengaruh Penggunaan 

Video Animasi Terhadap Kemampuan 

Representasi Matematika pada Materi Pecahan 

Siswa Kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Edi Irawan, M.Pd. 

Kata Kunci: Video Animasi, Kemampuan Representasi, 

Matematika 

Pada proses pembelajaran masih banyak siswa yang 

kurang tertarik terhadap pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran matematika, hal ini disebabkan karena guru yang 

masih menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk 

menciptakan interaksi pada siswa dapat menggunakan 

pembelajaran melalui video animasi. Video animasi adalah 

suatu gambar yang memuat objek yang seolah-oleh hidup 

yang disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah 

beraturan dan bergantian dan ditampilkan pada program 

televisi atau media lainnya. Video animasi merupakan salah 

satu media yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 

kemampuan representasi matematika siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

kemampuan representasi matematika siswa MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo; (2) mengetahui bahwa penggunaan video 

animasi mampu meningkatkan kemampuan representasi 

representasi siswa MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode penelitian eksperimen semu. Penentuan 

sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh, jadi 

sampel pada penelitian ini adalah seluruh kelas VA 27 siswa 

dan VB 27 siswa yang jumlah keseluruhan terdapat 54 

siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes tulis 

dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan t-test. Adapun uji normalitas menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov, dan uji homogenitas varian 

berdasarkan uji bartlett. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) hasil 

representasi matematika kelas V pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol dengan nilai rata-rata 

22,778 dan 19,852; (2) uji perbedaan rataan (t-test) 

diperoleh ttest = 5,756 dengan taraf signifikasi 5% dan df = 

52. Nilai signifikasi 5% ttabel pada df = 52 adalah 2,006. 

Karena nilai ttest 5,756 > 2,006 ttabel maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa penggunaan video animasi mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematika siswa 

keas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo khususnya pada 

materi pecahan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, 

yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian 

warga Indonesia harus memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang tekun, ulet dan mandiri, serta tidak 

mengurangi rasa tanggung jawab ke masyarakat dan 

kebangsaan. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
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proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Dengan demikian, bahwa tujuan 

adanya pendidikan yakni salah satunya harus dengan 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Ada 2 faktor yang mempengaruhi 

perkembangan potensi peserta didik, yakni yang 

pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal.
1
 

Faktor internal yaitu faktor-faktor  yang terdapat dalam 

diri mereka sendiri, yang meliputi sikap, potensi, 

kecerdasan, prestasi, minat, dan bakat. Sedangkan 

                                                           
1
Reni Akbar Hawadi, Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal 

Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak (Jakarta: Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2001), 89. 
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faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan anak meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat 

luas. 

Lingkungan keluarga dapat menumbuhkan 

semangat peserta didik ketika belajar di rumah, akan 

tetapi ketika masuk dalam area sekolah itu sudah 

menjadi tanggung jawab seorang guru untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. Jadi 

kemampuan pendidikan di sekolah sangat bergantung 

pada peserta didik, fasilitas sekolah dan profesional 

seorang guru. Peserta didik harus mempunyai dorongan 

dari dalam diri mereka sendiri untuk mengembangkan 

potensi pengetahuan mereka. Fasilitas sekolah, fasilitas 

sekolah juga mempunyai peranan penting di dalam 

dunia pendidikan. Ketika di suatu sekolah belum 

mempunyai fasilitas yang cukup, maka akan 
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mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik. 

Yang terakhir adalah profesional guru, bagaimana cara 

mengajar guru, media apa yang digunakan guru, dan 

metode apa yang digunakan seorang guru dalam 

mengajar. Dalam hal tersebut sangat mempengaruhi 

kemampuan suatu pendidikan dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Tanpa adanya hal baru yang 

dilakukan oleh seorang guru, dapat menyebabkan 

kurangnya minat belajar seorang peserta didik dalam 

melaksanakan pembelajaran. Untuk menciptakan 

suasana yang baru, yakni salah satunya dengan 

menggunakan teknologi yang ada pada masyarakat saat 

ini serta memanfaatkan fasilitas di sekolah dengan 

sebaik-baiknya.   

Teknologi adalah semua sarana dan prasarana 

yang diciptakan oleh manusia untuk menyediakan 

berbagai barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan 
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dan kenyamanan hidup manusia itu sendiri. Secara 

etimologis, kata “teknologi” berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu “technologia” dimana kata tech berarti 

keahlian dan logia berarti pengetahuan. Jadi teknologi 

adalah sarana dan prasarana yang disediakan manusia 

untuk memberikan kelangsungan dan kenyamanan 

hidup manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan yang 

mumpuni. Adanya perkembangan zaman sekarang, 

teknologi sudah beredar di kalangan masyarakat yang 

menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi mereka. 

Apabila dalam menggunakan teknologi pada tempatnya 

dan sesuai dengan kebutuhannya, maka dengan adanya 

teknologi yang semakin canggih akan memberikan 

kemudahan dan membatu dalam kehidupan sehari-hari. 

Begitu sebaliknya, apabila menggunakan teknologi 

dengan semena-mena dan melampaui batas atau tidak 
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sesuai dengan porsinya, maka akan menimbulkan 

pengaruh negatif bagi mereka atau orang lain.  

Pada zaman sekarang ini, banyak peserta didik 

yang sudah menguasai berbagai permainan di HP 

(Handphone). Permainan dengan menyediakan fitur-

fitur animasi yang dapat menjadikan peserta didik 

candu dan mempunyai rasa penasaran ketika bermain. 

Dengan begitu, sangat mempengaruhi kecerdasan 

maupun keaktifan belajar peserta didik. Guru juga dapat 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

teknologi yang berkembang saat ini. Salah satunya yaitu 

dengan menggunakan media animasi untuk 

memusatkan perhatiannya dalam pembelajaran.  

Penggunaan media animasi dalam pembelajaran 

mampu memberikan stimulus kepada siswa untuk lebih 

bersemangat belajar dan perhatiannya terfokus pada 
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materi.
2
 Media animasi mempunyai peranan penting 

dalam memberikan respons terhadap peserta didik 

untuk menambahkan gairah dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas, serta berfokus pada materi 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang 

guru. Dengan begitu, akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan pelajaran. Selain itu, akan mengurangi 

kejenuhan peserta didik ketika di dalam kelas. Animasi 

dapat diperoleh melalui grafik tiga dimensi atau dua 

dimensi. Animasi merupakan sebuah rangkaian gambar 

yang membentuk sebuah gerakan yang menarik. Media 

animasi dapat menunjukkan urutan dari waktu ke waktu 

seperti sebuah proses. 

Pada dasarnya media animasi berperan penting 

dalam suatu pembelajaran, terutamanya pada 

pembelajaran matematika. Pelajaran matematika adalah 

                                                           
2
Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar,( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 124. 
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pelajaran yang mempunyai kajian pembelajaran yang 

masih abstrak dan sulit untuk di terima secara langsung 

oleh peserta didik. Matematika mempunyai banyak 

varian soal untuk di selesaikan, matematika mempunyai 

banyak cara atau solusi untuk mencari permasalahan 

yang dihadapi peserta didik. Sehingga tidak mudah 

untuk menjelaskan secara langsung tanpa adanya 

bantuan media, terutama dikalangan Sekolah Dasar 

(SD). Pelajaran matematika adalah salah satu pelajaran 

yang sangat dibutuhkan oleh semua siswa, bukan hanya 

untuk kalangan Sekolah Dasar (SD) namun matematika 

juga digunakan di semua jenjang pendidikan, yakni dari 

jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Semua jenjang pendidikan 

tersebut menggunakan pelajaran matematika, bahkan 

pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran 

yang digunakan untuk bahan Ujian Nasional. Sehingga 
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pada pelajaran matematika diharapkan memperoleh 

nilai yang maksimal. Kemampuan maksimal dalam 

pelajaran matematika dapat diperoleh dengan cara 

melatih siswa untuk mampu menerima berbagai varian 

soal matematika.  

Dalam kaitannya dengan representasi 

matematika, representasi adalah salah satu kemampuan 

yang penting untuk dikembangkan dan harus dimiliki 

peserta didik karena kemampuan representasi berpusat 

dari studi matematika. Representasi merupakan salah 

satu konsep psikologi yang digunakan dalam 

pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa 

persoalan penting tentang cara berpikir peserta didik 

atau upaya yang dilakukan peserta didik untuk 

menemukan solusi masalah yang dihadapi peserta didik. 

Dengan mengembangkan kemampuan representasi 

diharapkan: 1) dapat mengembangkan kemampuan 
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siswa dalam menerima persoalan kemudian dapat 

memecahkan masalah matematika tersebut; 2) dapat 

menyelesaikan masalah yang berupa grafik, gambar 

ataupun tes tulis; 3) dapat mengutarakan pemahaman 

sesuai dengan pemahaman yang mereka terima, 

sehingga guru dapat mengetahui tingkat kemampuan 

siswa.  

Namun pada kenyataannya, penulis menemukan 

perbedaan yang seharusnya representasi matematika 

maksimal, akan tetapi di MI Ma’arif Ngrupit tidak 

sesuai dengan kenyataannya.  Masalah yang terdapat 

pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI. Melalui 

kemampuan wawancara awal dengan siswa di MI 

Ma’arif Ngrupit Ponorogo menyatakan bahwa pelajaran 

Matematika adalah suatu pelajaran yang sulit. Dengan 

alasan: 1) Matematika selalu menggunakan rumus; 2) 

Peserta didik malas untuk menghitung; 3) Matematika 
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membingungkan; 4) Matematika sulit dipahami, masih 

banyak yang berupa abstrak. Selain itu, dengan adanya 

penggunaan metode pembelajaran yang berfokus pada 

guru (Teacher Center) dimana siswa menjadi pelajar 

pasif. Sehingga menjadikan representasi siswa yang 

kurang dari pada umumnya atau bisa dikatakan minim. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil uji tes dengan 

menggunakan lima soal, diperoleh sebanyak 36% siswa 

yang mampu menyelesaikannya dari 27 keseluruhan 

siswa. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa terjadi 

karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran, guru menggunakan metode 

pembelajaran teacher center; 

2. Diperlukan pembelajaran yang menarik perhatian 

peserta didik; 

3. Kurangnya memanfaatkan fasilitas sekolah; 
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4. Kemampuan Representasi matematika siswa yang 

minim; 

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan video 

animasi dapat mendorong minat siswa untuk lebih 

fokus terhadap pembelajaran, selain itu dengan 

menggunakan video animasi mengurangi kejenuhan 

siswa ketika di dalam kelas, sehingga pembelajaran di 

kelas tersampaikan dengan maksimal. Maka dengan itu 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian apakah 

ada pengaruh dalam penggunaan animasi digital 

terhadap kemampuan representasi siswa. Sehingga 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh 

Penggunaan Video Animasi  Terhadap Kemampuan 

Representasi Matematika Pada Materi Pecahan 

Siswa Kelas V Mi Ma’arif Ngrupit Ponorogo” 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam 

penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar 

pengkajian masalah dalam penelitian ini terfokus dan 

terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti 

dalam hal kemampuan, waktu, dana, dan tenaga maka 

penelitian ini hanya membatasi masalah pada pengaruh 

media animasi terhadap kemampuan representasi 

matematika di kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

khususnya pada materi pecahan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan video animasi 

terhadap kemampuan representasi matematika siswa 
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kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo khususnya 

pada materi pecahan? 

2. Apakah penggunaan video animasi mampu 

meningkatkan kemampuan representasi matematika 

siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

khususnya pada materi pecahan? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan video 

animasi terhadap kemampuan representasi 

matematika siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo khususnya pada materi pecahan. 

2. Untuk mengetahui bahwa penggunaan video animasi 

mampu meningkatkan kemampuan representasi 
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matematika siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo khususnya pada materi pecahan. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran berupa teori-teori terhadap 

dunia pendidikan, khususnya tentang pentingnya 

penggunaan video animasi pada mata pelajaran 

matematika. Selain itu informasi yang didapatkan 

dari penelitian ini dapat memperluas mengenai video 

animasi pada kemampuan representasi matematika 

peserta didik. Penelitian ini juga dapat digunakan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti dapat dijadikan sarana dalam 

meningkatkan pengetahuan metodologi penelitian 

dan sarana menerapkan langsung teori-teori yang 

sudah didapatkan dan dipelajari. 

b. Bagi guru dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumber informasi untuk mengetahui pengaruh 

media animasi pada representasi matematika 

peserta didik. Melalui penelitian ini, guru juga 

diharapkan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mengajar. Yakni dengan menggunakan 

strategi dan media yang tepat untuk mendukung 

proses pembelajaran di kelas.   

c. Bagi madrasah dapat meningkatkan kualitas 

madrasah dalam memotivasi semua guru untuk 

menggunakan metode yang tepat, Serta 

memberikan sumbangsih pikiran untuk 
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menambah referensi berupa kemampuan 

penelitian. Kemudian diharapkan memberikan 

wawasan pengetahuan dan menambah 

pengalaman di madrasah dalam mengadakan 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami terhadap kemampuan penulisan skripsi ini 

peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab, adapun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang telaah kemampuan 

penelitian terlebih dahulu, landasan teori video animasi, 
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representasi, dan pelajaran matematika serta kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab Keempat, berisi temuan dan kemampuan 

penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data, (pengujian 

hipotesis) serta interpretasi dan pembahasan.  

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI , KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Adapun hasil 

telaah terdahulu sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Yunus, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2014, 

yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Animasi 

Komputer Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada 

Materi Keliling Dan Luas Segiempat Pada Siswa 

Kelas VII Smp Negeri 1 Anggeraja Kec. Anggeraja 

Kab. Enrekang. Hasil penelitian yang dilakukan, 

diketahui bahwa (1) Hasil analisis dengan 
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menggunakan statistik deskriptif pada kelompok 

kontrol yakni, nilai rata-rata pretest adalah 60,24 dan 

nilai rata-rata posttest adalah 83,33. Sedangkan 

kelompok eksperimen nilai rata-rata pretest adalah 

62,23 dan nilai rata-rata posttest adalah 90,97. (2) 

Kelas kontrol terjadi peningkatan sebesar 23,09, 

sedangkan untuk kelas eksperimen terjadi 

peningkatan hasil belajar sebesar 28,74. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, maka diperoleh sign = 0,003 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak karena sign (2 tailed) < α atau (0,003 < 0,05). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media animasi komputer berpengaruh 

positif dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Anggeraja.
3
 

                                                           
3
Yunus, Pengaruh Penggunaan Media Animasi Komputer 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Keliling Dan Luas 

Segiempat Pada Siswa Kelas VII Smp Negeri 1 Anggeraja Kec. 
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Persamaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel X 

yaitu media animasi. Menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dan menggunakan uji statistik. Selain itu, 

penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama 

mempunyai 2 variabel. Sedangkan instrumen 

penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan 

kuesioner pilihan ganda dan observasi, sedangkan 

penelitian ini menggunakan kuesioner esai dan 

dokumentasi.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Marini Oktaria, Akhmad 

Khairil Alam, dan Sulistiawati, Program Studi 

Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Ilmu 

Keguruan dan Pendidikan Surya Tangerang tahun 

2016, yang berjudul Penggunaan Media Software 

Geogebra untuk Meningkatkan Kemampuan 

                                                                                                                     
Anggeraja Kab. Enrekang (Skripsi: UIN Aluddin Makasar, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, 2014),  
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Representasi Matematis Siswa Kelas VIII 2 SMP 

Islamic Village Pada Materi SPLDV. Hasil 

penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata 

nilai n-gain yang menunjukkan kenaikan 0,65. 

Kenaikan yang dialami siswa berada pada kategori 

sedang, yaitu berada pada kisaran antara 0,3 dan 0,7. 

Selain itu juga dapat dilihat bahwa pada saat 

melakukan test pertama (pretest) dalam penelitian ini 

di dapat hasil mean atau rata-rata dari seluruh siswa 

yaitu 18,79 dengan nilai terendah yang diperoleh 

siswa adalah 5 dan untuk nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa adalah 45, sedangkan nilai posttest 

diperoleh hasil rata-rata 69,66 dengan nilai terendah 

5 dan nilai tertinggi 100. Secara statistika, Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan representasi 

matematis siswa lebih baik.
4
 

                                                           
4
Marini Oktaria dan Akhmad Khairil A dan istiawati, 

Penggunaan Media Software Geogebra untuk Meningkatkan 
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Persamaan penelitian di atas dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel Y, 

yaitu kemampuan representasi matematis siswa. 

Selain itu, penelitian di atas dengan penelitian ini 

sama-sama mempunyai 2 variabel. Sedangkan 

instrumen penelitiannya, penelitian di atas  

menggunakan kuesioner esai, sedangkan penelitian 

ini menggunakan kuesioner esai dan dokumentasi.  

 

B. Landasan Teori 

1. Video Animasi  

a. Pengertian Video  

Menggunakan video animasi dalam 

pembelajaran berarti tidak lepas dari kata media 

yang digunakan dalam pembelajaran. Kata media 

                                                                                                                     
Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII .2 SMP Islamic 

Village Pada Materi SPLDV (Artikel: STKIP Surya Tangerang, 

Program Studi Pendidikan Matematika 2016) 
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berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. Apabila media itu membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran, maka media itu disebut media 

pembelajaran.
5
 Namun, apabila media itu menjadi 

perantara atau mengantar informasi antara sumber 

dan penerima seperti televisi, film, radio, foto, 

rekaman, audio, gambar yang diproyeksikan, 

bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. Jadi dapat disimpulkan, bahwa media 

                                                           
5
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 4. 
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adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk 

mengantarkan sebuah informasi antara sumber 

dan penerima. Sedangkan dapat dikatakan media 

pembelajaran apabila media tersebut mengandung 

maksud pengajaran sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

video merupakan rekaman gambar hidup atau 

program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat 

televisi, atau dengan kata lain video merupakan 

tayangan gambar bergerak yang disertai dengan 

suara.
6
 Video merupakan bahan ajar non cetak 

yang kaya informasi dan tuntas karena dapat 

sampai kehadapan siswa secara langsung. Proses 

retensi (daya serap dan daya ingat) siswa terhadap 

materi pelajaran dapat meningkat secara 

                                                           
6
Qonita Alya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

(Bandung: PT Indahjaya Adipratama), 845 
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signifikan jika proses pemerolehan informasi 

awalnya lebih besar melalui indera pendengaran 

dan penglihatan.
7
 Video sebenarnya berasal dari 

bahasa Latin, video - vidi visum yang artinya 

melihat (mempunyai daya penglihatan) dapat 

melihat. Media video merupakan salah satu jenis 

media audio visual. Media audio visual adalah 

media yang mengandalkan indera pendengaran 

dan indera penglihatan. Media audio visual 

merupakan salah satu media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran menyimak.  

Teknologi audio visual merupakan cara 

menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik, untuk menyampaikan pesan-pesan 

                                                           
7
Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting 

Dalam Mencapai Tujuain Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 

2010), 86. 
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audio visual.
8
 Karakteristik media berbasis audio 

visual adalah sebagai berikut:  

1) Bersifat linier. 

2) Menyajikan visualisasi yang dinamis. 

3) Digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan 

sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 

4) Merupakan representasi fisik dari gagasan riil 

atau gagasan abstrak. 

5) Dikembangkan menurut prinsip psikologi 

behaviourism dan kognitif. 

6) Umumnya berorientasi kepada guru, dengan 

tingkat keterlibatan siswa yang inter 

aktivitasnya rendah. 

Pengajaran menurut Arsyad (2010) 

memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras 

selama proses belajar, seperti penggunaan 

                                                           
8
Nunuk Suryani, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdkarya, 2018), 52 
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proyektor, tape recorder, proyektor visual yang 

lebar.
9
 Jadi, pembelajaran dengan memanfaatkan 

audio visual adalah penerapan materi melalui 

pendengaran dan pandangan namun tidak 

seluruhnya bergantung pada pemahaman dan 

kosakata yang serupa selayaknya hafalan. 

Kemampuan video melukiskan gambar 

hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. 

Video dapat menyajikan informasi, memaparkan 

proses, menjelaskan konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Video merupakan gambar-gambar dalam frame, 

di mana frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehingga pada 

                                                           
9
Nunuk Suryani, Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya, 53. 
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layar terlihat gambar hidup.
10

 Berdasarkan 

pengertian menurut beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa video merupakan salah satu 

jenis media yang dapat menggambarkan suatu 

objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Video menyajikan 

informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

 

b. Jenis-Jenis Video Berdasarkan Tujuan 

Pembuatannya 

Adapun jenis-jenis video berdasarkan 

tujuan pembuatannya, diantaranya yaitu sebagai 

berikut: 

                                                           
10

 Azhar A, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

49. 
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1) Video Cerita 

Video cerita adalah video yang dibuat 

dengan tujuan untuk memaparkan cerita. Video 

yang dibuat untuk membantu penulis dalam 

menggambarkan cerita yang dibuatnya. 

Sehingga memudahkan untuk mengetahui isi 

cerita tersebut dengan pemahaman yang jelas 

melalui penglihatan dan pendengaran. 

2) Video Berita 

Video berita adalah video yang dibuat 

untuk memaparkan berita. Dengan tujuan 

untuk menyampaikan informasi lebih jelas 

untuk diterima semua kalangan. Adapun 

seseorang yang mempunyai kekurangan dalam 

penglihatan atau pendengaran, dengan begitu 

akan tetap mengetahui berita yang 

disampaikan. 
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3) Video Pembelajaran 

Video pembelajaran adalah yang 

bertujuan untuk memberikan materi 

pembelajaran agar mudah di serat dan mainkan 

ulang (Sesuai tingkat pemahaman peserta 

didik). Dengan menggunakan video 

pembelajaran akan memudahkan guru untuk 

memberikan penjelasan. Sehingga 

pembelajaran berjalan dengan maksimal. 

4) Video Dokumenter  

Video Dokumenter adalah video yang 

bertujuan merekam sebuah kejadian atau 

peristiwa dalam kehidupan nyata. 

5) Video Presentasi 

Video presentasi adalah video yang 

bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau 

gagasan. 
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c. Pengertian Animasi 

Animasi merupakan karya yang paling 

kreatif dari 20 abad yang lalu sebagai salah satu 

seni dengan pendekatan estetika, aplikasi, dan 

informasi dari berbagai aspek budaya.
11

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Inggris, kata 

animasi berasal dari kata dasar “to animate”, yang 

berarti menghidupkan. Secara umum, animasi 

merupakan salah satu kegiatan menjalankan atau 

menggerakan benda mati, dengan memberikan 

dorongan, kekuatan, gambaran-gambaran, 

semangat agar seakan-akan hidup.
12

  

Animasi merupakan kumpulan gambar 

yang diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gerakan. Salah satu keunggulan 

animasi untuk menjelaskan suatu kejadian secara 

                                                           
11

Arief Ruslan, Animasi Perkembangan dan Konsepnya, (Bogor: 

Ghalia Indonesia 2016), 25 
12

 Ibid., 15 
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sistematis dalam tiap waktu perubahan. Hal ini 

sangat membantu dalam menjelaskan prosedur 

dan urutan kejadian.
13

 Proses animasi untuk 

membuat objek yang mana pada asalnya benda 

tersebut terlihat mati, namun secara berurutan 

dalam posisi yang berbeda seolah-olah menjadi 

hidup atau bergerak. Jadi dapat diambil 

kesimpulan bahwa animasi diartikan sebagai 

menggerakan sesuatu (gambar atau objek) yang 

sebelumnya diam. Roy Disney mengatakan 

bahwa animasi bukan sekedar berbicara 

pembuatan film nyata, tentang karakter nyata, 

tetapi bagaimana para penonton percaya bahwa 

itu adalah nyata dengan membuat ilusi-ilusi dari 

animasi tersebut.  

                                                           
13

Agus Suheri, Animasi Multimedia Pembelajaran, (Jakarta : 

Elec  media Komputindo, 2006), 28. 
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 Animasi memang berbicara tentang suatu 

benda yang digerakkan seakan-akan benda 

tersebut terlihat hidup, walaupun tidak selalu 

benda gambar-gambar, bisa saja subjek-subjek 

lainnya, seprti boneka atau bentuk seperti wayang 

yang dimainkan secara langsung dari balik tirai 

yang hanya menampilkan bayangan yang 

dihasilkan dari sorotan cahaya. Tetapi animasi 

lebih kental dengan pergerakan-pergerakan yang 

dibuat melalui alat rekam atau gambar dengan 

metode subjek gambar sikuen.
14

 Metode sikuen 

atau Sequence adalah sebuah gambaran yang 

menampilkan penempatan gambar (foto) secara 

berurutan sesuai kronologis waktu kejadian.  

Secara garis besar, animasi komputer 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 

 

                                                           
14

 Agus Suheri, Animasi Multimedia Pembelajaran, 26 
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1) Computer Assisted Animation  

Animasi pada kategori ini biasanya 

menunjuk pada system animasi 2 dimensi, 

yaitu mengomputerisasi proses animasi 

tradisional yang menggunakan gambaran 

tangan. Komputer digunakan untuk pewarnaan, 

penerapan virtual kamera dan penataan data 

yang digunakan dalam sebuah animasi. 

2) Computer Generated Animation 

Animasi pada kategori ini biasanya 

digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan 

program 3D seperti 3D Studio Max, Maya, 

Autocad dan lain-lain. 

Animasi merupakan salah satu bentuk 

visual bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk 

menjelaskan materi pelajaran yang sulit 

disampaikan secara konvensional. Dengan di 
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intergrasikan ke media lain seperti video, 

presentasi, atau sebagai bahan ajar tersendiri 

animasi cocok untuk menjelaskan materi-materi 

pelajaran yang secara langsung sulit diterima oleh 

peserta didik. Sebagai misal pembelajaran 

Biologi, Matematika, Fisika dan lain sebagainya. 

Dilihat dari teknik pembuatannya animasi 

yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3, 

yaitu:  

1) Animasi Tradisional (Traditional animation) 

Animasi Tradisional atau sering juga 

disebut dengan animation cel. Animation cel 

adalah animasi yang ditampilkan ribuan tahun 

silam pada sebuah batu, tanah, tulang sampai 

bangunan yang ada. Setelah penemuan kertas, 

animasi bangkit dan mempunyai wadah baru 

yang dapat memberikan cerita tentang hewan 
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tentang hewan berlari itu dengan detail, tidak 

seperti sebelumnya yang hanya satu gambar, 

atau satu media dengan banyak gambar.
15

 

Penggunaan pada animation cel yaitu dengan 

menggunakan alat tulis, seperti pensil, spidol, 

pulpen, tinta dan lainnya, sehingga setiap 

goresan pada gambar kemungkinan tidak 

selalu sama baik dalam ketebalan, goresan dan 

kelurusan dari garis-garis yang ada pada 

gambar. Namun pada era modern ini, 

animation cel sudah jarang sekali yang 

menggunakan dikarenakan banyak yang 

menggunakan media digital dengan seiringnya 

zaman modern saat ini. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa animation cel adalah animasi yang 

                                                           
15

 Agus Suheri, Animasi Multimedia Pembelajaran, 58. 
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dibuat pada media cetak, khususnya pada 

kertas dengan penggambaran manual.  

2) Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation) 

Secara umum Stop-motion merupakan 

menggerakan subjek, baik gambar, orang, 

patung, atau benda-benda frame by frame, atau 

shoot-per-shoot, atau satu per satu dan diambil 

gambarnya dengan alat perekam, dan akhirnya 

digabungkan menjadi satu melalui media 

lainnya, sehingga gambar itu menjadi seakan 

akan bergerak (animasi), pergerakan animasi 

ini lebih sering disebut dengan gambar sekuen 

(sequences).
16

 Pembuatan Stop-motion 

memang terlihat sangat sulit karena 

pergerakannya secara manual dan harus satu 

per satu, meskipun demikian, seni ini 

mempunyai nilai yang cukup tinggi 

                                                           
16

 Agus Suheri, Animasi Multimedia Pembelajaran, 60. 
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dikarenakan membutuhkan keahlian dalam 

kreativitas serta konsentrasi yang tinggi. 

3) Animasi Komputer (Computer Graphics 

Animation 

Sesuai dengan namanya animasi 

komputer adalah seni menghasilkan gambar 

bergerak dengan sendiri melalui penggunaan 

komputer dan merupakan sebagian bidang 

komputer grafik dan animasi. Terkadang 

sasaran animasi adalah komputer itu sendiri,, 

seperti film. Untuk menghasilkan gambar 

pergerakan, subjek dipaparkan pada screen 

komputer dan diganti dengan gambar baru 

yang serasi dengan gambar sebelumnya. 

Teknik ini serupa dengan bagaimana gambar 

bergerak dihasilkan melalui televisi dan film. 

Sesuai dengan namanya, animasi ini secara 
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keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan 

komputer. Dari pembuatan karakter, mengatur 

gerakkan “pemain” dan kamera, pemberian 

suara, serta efeknya semuanya di kerjakan 

dengan komputer. Animasi semakin banyak 

dihasilkan melalui grafik komputer 3D, 

walaupun grafik komputer 2D masih banyak 

dipergunakan. 

 

d. Pengertian Video Animasi 

Video merupakan rekaman gambar hidup 

atau program televisi untuk ditayangkan lewat 

pesawat televisi, atau dengan kata lain video 

merupakan tayangan gambar bergerak yang 

disertai dengan suara.
17

 Sedangkan Animasi 

adalah rangkaian proses di mana setiap frame dari 

sebuah film diproduksi satu per satu, sehingga 

                                                           
17

 Qonita Alya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 845 
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karakter animasi dapat diartikan sebagai gambar 

yang memuat objek yang seolah-olah hidup  

disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah 

beraturan dan bergantian ditampilkan. Animasi 

merupakan penggunaan komputer untuk 

menciptakan gerak pada layer. Animasi 

digunakan untuk menjelaskan dan 

mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan 

dengan video.
18

 Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa video animasi adalah suatu 

gambar yang memuat objek yang seolah-oleh 

hidup disebabkan oleh kumpulan gambar itu 

berubah beraturan dan bergantian ditampilkan 

yang ditampilkan pada program televisi atau 

media lainnya. Pada era saat ini sudah pada 

umumnya menggunakan video animasi dalam 

                                                           
18

Munir, Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan, 

(Bandung: Alfa Beta 2012), 22. 
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kebutuhan sehari-hari. Terdapat beberapa faktor 

yang menjadikan video animasi lebih diminati 

sebagai pembelajaran dibandingkan video nyata, 

diantaranya video kurang menarik perhatian pada 

zaman saat ini karena terlihat real dan sama 

dengan keadaan yang sebenarnya, video animasi 

lebih memberikan ilusi yang tidak mungkin 

dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan 

rasa penasaran para siswa. 

 

e. Video Animasi dalam Pembelajaran 

Menurut undang-undang sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses 

belajar yang dibangun guru untuk 
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mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa untuk 

mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi pelajaran. Banyak cara untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir siswa yakni 

dengan membuat strategi, metode, dan media 

yang cocok. Salah satunya yaitu dengan 

menggunakan video animasi.  

Video animasi dalam pembelajaran 

memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, 

kreatif, dan dapat mengembangkan rasa ingin tau 

terhadap video yang ditampilkan.  Video animasi 

dapat membantu proses pembelajaran peserta 

didik dalam memahami suatu masalah yang ada 

dan menemukan solusi untuk menyelesaikannya. 

Video animasi membantu dalam melakukan 
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proses pembelajaran kognitif, sehingga peserta 

didik yang merniliki latar belakang pendidikan 

dan pengetahuan rendah cenderung memerlukan 

bantuan, salah satunya video animasi, untuk 

menangkap konsep materi yang disampaikan.  

Video animasi akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa, namun bukan satu-satunya penentu 

keberhasilan belajar. Adapun faktor lain yang 

menentukan keberhasilan proses belajar 

diantaranya motivasi peserta didik, keadaan 

sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga, situasi 

pada saat proses belajar, kurikulum dan pendidik. 

Dengan demikian penggabungan antara audio, 

visual, gambar, teks, angka dan animasi yang 

saling berinteraksi memberikan kemudahan 

kepada peserta didik untuk belajar di sekolah 

maupun di rumah.  
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Secara umum, ketika siswa bergerak 

menuju pengalaman yang lebih abstrak, lebih 

banyak informasi dapat dipadatkan dalam waktu 

yang lebih singkat. Karena ketika siswa terlibat 

dalam simulasi ataupun pengamatan langsung di 

lapangan akan membutuhkan banyak waktu,  

maka dari itu pemanfaatan media seperti video 

animasi dalam layar komputer akan lebih efisien 

dan materi yang dipakai dapat dikembangkan 

relatif banyak.  

Belum semua dalam jenjang pendidikan 

menggunakan video animasi, video animasi 

memberikan stimulus atau rangsangan baru atau 

memberikan pengalaman baru bagi peserta didik. 

Teknologi yang selalu berkembang dalam dunia 

pendidikan memberikan peluang untuk peserta 

didik selalu aktif, kreatif, dan inovatif. 
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Pembelajaran dengan video animasi menambah 

wawasan teknologi, selain mempelajari 

pembelajaran namun juga mengenalkan teknologi 

yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Video 

animasi mengundang penglihatan peserta didik 

untuk selalu melihat dan konsentrasi terhadap 

video yang ditampilkan. Menambahkan 

pengetahuan melalui penglihatan dan 

pendengaran.  

Dengan teknologi yang semakin canggih, 

pembelajaran tidak akan direspon peserta didik 

jika masih menggunakan penglihatan yang tertuju 

hanya kepada Bapak/Ibu guru saja, karena banyak 

masalah yang ada dalam pelajaran namun sulit 

untuk di jelaskan melalui lisan atau penjelasan 

saja. Dalam memilih video animasi juga harus 

sesuai dengan keperluan peserta didik, bukan 
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dengan semena-mena dalam menampilkan video 

animasi pada pembelajaran. 

Dengan media animasi, guru tidak perlu 

menjelaskan materi pelajaran secara berulang 

ulang, sebab hanya dengan sekali sajian 

menggunakan media, siswa akan lebih mudah 

memahami pelajaran. Meningkatkan kualitas hasil 

belajar. Penggunaan media bukan hanya membuat 

proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga 

membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih 

mendalam dan utuh. Bila hanya dengan 

mendengarkan informasi verbal dari guru saja, 

siswa mungkin kurang memahami pelajaran 

secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan 

kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau 

mengalami sendiri melalui media, maka 

pemahaman siswa pasti akan lebih baik. 
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f. Kelebihan dan Kelemahan Video Animasi 

dalam Pembelajaran 

Setiap media pembelajaran yang 

digunakan memiliki kelebihan dan kelemahan 

masing-masing. Adapun kelebihan dalam 

penggunaan media animasi dalam pembelajaran 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Mengatasi jarak dan waktu; 

2) Dapat diulang-ulang bila perlu untuk 

menambah kejelasan; 

3) Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah 

diingat; 

4) Mengembangkan pikiran dan pendapat para 

siswa; 

5) Mengembangkan imajinasi; 
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6) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan 

memberikan penjelasan yang 

lebih realistik; 

7) Memudahkan guru untuk menyajikan 

informasi; 

8) Menjadi pusat perhatian siswa; 

9) Memiliki lebih dari satu media yang konvergen 

(Audio dan Visual); 

Adapun kelemahan atau kekurangan 

dalam penggunaan media animasi diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Membutuhkan alat proyeksi untuk dapat 

menampilkan gambar yang ada didalamnya; 

2) pengambilan yang kurang tepat dapat 

menyebabkan timbulnya keraguan siswa dalam 

menafsirkan gambar yang dilihatnya; 

3) Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit; 
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4) Memerlukan kreativitas dan keterampilan yang 

cukup memadai untuk mendesain animasi yang 

dapat secara efektif; 

5) Membutuhkan sarana prasarana yang 

memadai; 

 

g. Tujuan Media Video dalam Pembelajaran 

Dengan menggunakan media 

pembelajaran tak lain memiliki tujuan yang 

diharapkan. Adapun tujuan dari media video 

dalam pembelajaran diantaranya mencakup 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
19

 

1) Tujuan Kognitif 

a) Dapat mengembangkan kemampuan  

mengenal kembali dan kemampuan 

                                                           
19

 Ronald Anderson, Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk 

Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 104 
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memberikan rangsangan berupa gerak dan 

sensasi. 

b) Dapat mempertunjukkan serangkaian 

gambar diam tanpa suara sebagaimana 

media foto dan film bingkai meskipun 

kurang ekonomis. 

c) Video dapat digunakan untuk menunjukkan 

contoh cara bersikap atau berbuat dalam 

suatu penampilan, khususnya menyangkut 

interaksi manusiawi. 

2) Tujuan Afektif 

Dengan menggunakan efek dan teknik, video 

dapat menjadi media yang sangat baik dalam 

mempengaruhi sikap dan emosi. 

3) Tujuan Psikomotorik 

a) Video merupakan media yang tepat untuk 

memperlihatkan contoh keterampilan yang 
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menyangkut gerak. Dengan alat ini 

diperjelas baik dengan cara memperlambat 

ataupun mempercepat gerakan yang 

ditampilkan. 

b) Melalui video siswa langsung mendapat 

umpan balik secara visual terhadap 

kemampuan mereka sehingga mampu 

mencoba keterampilan yang menyangkut 

gerakan tadi. 

 

2. Representasi Matematika 

a. Pengertian representasi 

Representasi merupakan salah satu konsep 

psikologi yang digunakan dalam pendidikan 

matematika untuk menjelaskan beberapa 
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fenomena penting tentang cara berpikir siswa.
20

 

Representasi adalah proses dimana sebuah objek 

ditangkap oleh indra seseorang, kemudian 

diproses yang menghasilkan sebuah konsep/ide 

yang dengan bahasa yang akan 

disampaikan/diungkapkan kembali. Singkatnya, 

representasi adalah proses pemaknaan kembali 

sebuah objek/fenomena/realitas yang maknanya 

akan tergantung bagaimana seseorang itu 

mengungkapkannya melalui bahasa mereka 

sendiri. Representasi sangat bergantung dengan 

bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang yang melakukan representasi tersebut.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

representasi adalah perwakilan atau perbuatan 

                                                           
20

 Dian Rahmawati, dan Bambang Hudiono dan Asep Nursangaji, 

Representasi Visual Matematika Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

Verbal  Spldv Kelas Ix Smp, (Pontianak : Fkip Untan 2015), 1  
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mewakili. Adapun menurut Stuart Hall 

“Representasi bermakna adalah salah satu praktik 

budaya saling menghasilkan”. Menurut Stuart 

Hall tentang budaya representasi yang 

dikarenakan, pemahaman representasi merupakan 

konsep yang sangat luas. Bahasa sedang menjadi 

perantara dalam arti sesuatu melalui bahasa 

simbol dan tulisan, tanda lisan atau gambar yang 

mengekspresikan pemikiran konsep dan gagasan 

tentang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

representasi adalah proses memahami makna atau 

konsep yang diterima, kemudian 

mengekspresikan kembali konsep dan 

pemahaman sesuai apa yang mereka terima.  

Ketika kita melihat Taman dengan banyak 

bunga sebagai objek lalu kita membahasakan 

dengan lisan atau tulisan bahwasanya itu indah, 
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sesuatu yang tergambar di otak kita itulah yang 

disebut konsep (dalam hal ini indah/tidak indah). 

Indah tidak indahnya bunga di Taman tersebut 

tergantung siapa subjek yang mengatakannya. 

Misal saya mengatakan bahwasanya keindahan 

bunga di taman tersebut indah. Namun teman 

saya mengatakan bahwasanya bunga di taman  

tersebut sama dengan bunga di pekarangan di 

rumahnya, sehingga tidak menarik atau biasa saja. 

Perbedaan pendapat mengenai bunga di taman ini 

tidaklah aneh. Karena semua manusia memiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. 

Contoh pada penilaian bunga di taman tersebut. 

Mengapa saya mengatakan bunga di Taman itu 

indah? karena saya memiliki persepsi bahwasanya 

keindahan bunga di taman karena perpaduan 

antara bunga satu dengan bunga yang lain, 
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sehingga menciptakan warna yang indah. Lalu, 

mengapa teman saya mengatakannya tidak indah? 

karena dia menganggap bunga di taman tersebut 

sama dengan bunga di pekarangannya sehingga 

sering kali melihatnya dan menganggap hal yang 

biasa.  

Berdasarkan uraian di atas merupakan 

salah satu perbedaan representasi antar seseorang. 

Menangkap apa yang mereka terima melalui alat 

indra mereka sendiri, penglihatan, perasaan dan 

alat indra lainnya. Kemudian mereka 

mengekspresikan dengan cara mengungkapkan 

dengan lisan dan penglihatannya.  

Representasi yang dimunculkan oleh siswa 

merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-

gagasan atau ide-ide matematis yang ditampilkan 

siswa dalam suatu upaya untuk mencari suatu 
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solusi masalah, terutama pada pembelajaran yang 

masih bersifat abstrak. Dalam pembelajaran 

matematika, siswa dikatakan mampu 

merepresentasikan matematika ketika siswa dapat 

mengungkapkan ide-ide matematika, baik 

masalah, pernyataan, solusi, definisi dan 

sebagainya ke dalam salah satu bentuk gambar, 

notasi matematika ataupun kata-kata yang 

nantinya akan memperlihatkan hasil pemikiran 

mereka. Dengan demikian mereka menjelaskan 

atau memaparkan kembali konsep atau 

pemahaman yang mereka terima.  

Representasi dapat dikategorikan ke dalam 

dua kelompok, yaitu representasi internal dan 

eksternal. Representasi internal didefinisikan 

sebagai konfigurasi kognitif individu yang diduga 

berasal dari perilaku manusia yang 
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menggambarkan beberapa aspek dari proses fisik 

dan pemecahan masalah.
21

 Pentingnya 

representasi menujukan bahwa memori, pikiran, 

dan penalaran tanpa bantuan eksternal, semuanya 

akan terbatas dan sulit untuk memperoleh 

pengetahuan yang diperlukan. Sebuah 

representasi eksternal dapat membantu orang lain 

dalam memecahkan masalah. Representasi 

eksternal biasanya mengacu pada: 1) Simbol fisik, 

objek, atau dimensi, dan 2) aturan eksternal, 

kendala, atau hubungan yang terkait dengan 

konfigurasi fisik (misalnya hubungan spasial dari 

bilangan dengan digit tertentu, kendala fisik pada 

alat bantu belajar, dan lain-lain). Atau bisa 

dikatakan bahwa representasi eksternal adalah 

representasi dimana kita dapat berkomunikasi 

                                                           
21

Suyono, Model Pembelajaran Multipel Representasi, 

(Yogyakarta: Media Akademi, 2015), 8 
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secara mudah kepada orang lain dengan membuat 

tulisan (simbol tertulis), gambar, sketsa geometri 

ataupun persamaan. 

Representasi dalam pendidikan 

matematika terdapat lima jenis, 1) representasi 

objek dunia nyata; 2) representasi konkret; 3) 

representasi simbol aritmetika; 4) representasi 

bahasa lisan atau verbal; 5) representasi gambar 

atau grafik.
22

 Kemampuan representasi bahasa 

atau verbal adalah kemampuan menerjemahkan 

sifat-sifat yang diselidiki dan hubungannya dalam 

masalah matematika ke dalam representasi verbal 

atau bahasa. Kemampuan representasi gambar 

atau grafik adalah kemampuan menerjemahkan 

masalah matematika ke dalam gambar atau grafik. 

                                                           
22

Muhamad Sabirin, Representasi dalam Pembelajaran 

Matematika. (Jurnal JPM IAIN Antasari, vol.01 no. 2 Januari – Juni 

2014), 35. 
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Sedangkan kemampuan representasi simbol 

aritmatika adalah kemampuan menerjemahkan 

masalah matematika ke dalam representasi rumus 

aritmatika. Dari beberapa penggolongan 

representasi tersebut dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya representasi 

dapat digolongkan menjadi (1) representasi visual 

(gambar, diagram grafik, atau tabel), (2) 

representasi simbolik (pernyataan 

matematika/notasi matematika, numerik/simbol 

aljabar) dan (3) representasi verbal (teks 

tertulis/kata-kata).
23

 

Adapun tiga ragam kemampuan 

representasi matematika yang menjadi tujuan 

utama, yaitu 1) representasi visual berupa 

diagram, grafik, atau tabel, dan gambar 2) 

                                                           
23

Kartini, Peranan  Representasi  Dalam Pembelajaran 

Matematika, (Riau: FKIP UNRI, 2009), 366 
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persamaan atau ekspresi matematika dan 3) kata-

kata atau teks tertulis. Adapun indikatornya 

adalah sebagai berikut:
24

 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan 

Representasi Matematis 

No Representasi 

Bentuk-bentuk 

Operasional 

1 Representasi 

visual 

a) Diagram, 

tabel, atau 

grafik 

Menyajikan kembali 

data atau informasi 

dari suatu representasi 

ke representasi 

diagram, grafik, atau 

tabel. 

Menggunakan 

representasi visual 

                                                           
24

Andri Suryani, Kemampuan Representasi Matematis Tingkat 

Lanjut (Advanced Mathematical Thinking), (Jakarta: Universitas 

Indraprasta PGRI Jakarta, 2012), 41 
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No Representasi 

Bentuk-bentuk 

Operasional 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

 b) Gambar Membuat gambar 

pola-pola geometri. 

Membuat gambar 

untuk memperjelas 

masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesaiannya 

2 Persamaan atau 

ekspresi 

matematika 

Membuat persamaan 

atau model 

matematika dari 

representasi lain yang 

diberikan. 

Membuat konjektur 
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No Representasi 

Bentuk-bentuk 

Operasional 

dari suatu pola 

bilangan. 

Menyelesaikan 

masalah dengan 

melibatkan ekspresi 

matematis. 

3 Kata-kata atau 

teks tertulis 

Membuat situasi 

masalah berdasarkan 

data representasi yang 

diberikan.  

Menuliskan 

interpretasi dari suatu 

representasi. 

Menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 
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No Representasi 

Bentuk-bentuk 

Operasional 

masalah matematika 

dengan kata-kata. 

Menyusun cerita yang 

sesuai dengan suatu 

representasi yang 

disajikan. 

Menjawab soal 

dengan menggunakan 

kata-kata atau teks 

tertulis. 

 

b. Manfaat Representasi dalam Pembelajaran 

Matematika 

Representasi berperan dalam upaya 

mengembangkan dan mengoptimalkan 
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kemampuan matematika siswa, terutama dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang masih 

bersifat abstrak. Representasi internal dan 

eksternal sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

matematika karena dapat memudahkan 

pemahamannya, mengorganisasikan pikirannya, 

serta memfokuskan pada mencari solusi dalam 

pemecahan masalah matematika. Dengan 

representasi membantu siswa dalam membangun 

konsep atau prinsip matematika yang sedang 

dipelajarinya. Demikian, sangat tepat disebutkan 

bahwa representasi merupakan pusat 

pembelajaran dan penggunaan matematika. 

Adapun tujuan representasi matematika adalah 

dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menerima persoalan kemudian dapat 

memecahkan masalah matematika tersebut, dapat 
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menyelesaikan masalah yang berupa grafik, 

gambar ataupun tes tulis, dapat mengutarakan 

pemahaman sesuai dengan pemahaman yang 

mereka terima, sehingga guru dapat mengetahui 

tingkat kemampuan siswa  

Manfaat yang diterima oleh siswa dan 

guru dalam penerapan representasi. Beberapa 

manfaat atau nilai tambahan yang diperoleh siswa 

atau guru sebagai hasil pengajaran dan 

pembelajaran yang melibatkan representasi 

matematika adalah sebagai berikut: 

1) Pengajaran yang melibatkan representasi dapat 

memicu guru dalam meningkatkan 

kemampuan mengajar dengan cara belajar baik 

dari representasi-representasi yang dihadirkan 

siswa, karena seringkali siswa menggambarkan 

sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada 
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dalam pikiran guru bahkan siswa membuat 

representasi yang beraneka ragam dan kreatif. 

Dengan demikian, guru dapat mengetahui ide-

ide bagaimana siswa berpikir tentang 

matematika. 

2) Pembelajaran matematika yang menekankan 

representasi dapat memberi manfaat atau nilai 

tambah untuk siswa, diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan pemahaman siswa 

Penggunaan representasi dapat 

membatu siswa dalam memahami konsep-

konsep matematika, dan membatu dalam 

menganalisis pencarian masalah. Dengan 

representasi matematika membatu siswa 

karana menyajikan pemahaman dengan 
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bentuk lisan, simbol-simbol tertulis, 

gambar-gambar, atau objek fisik. 

b) Menjadikan representasi matematis sebagai 

alat konseptual 

Representasi dapat dilihat sebagai 

suatu konstruksi yang mengasumsikan 

peran-peran berbeda tergantung kepada cara 

siswa berinteraksi dengan representasi 

tersebut. Siswa dapat berinteraksi dengan 

representasi minimal dalam dua cara yaitu 

dengan mengobservasi atau dengan 

melakukannya. 

 

c. Mata pelajaran Matematika 

Matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang wajib di tempuh oleh semua 

peserta didik di sekolah, dari jenjang SD/MI, 
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SMP/MTs, SMA/MAN. Karena matematika dapat 

membatu peran mata pelajaran yang lain. Selain 

itu, matematika sangat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena begitu pentingnya mata 

pelajaran matematika, sehingga di tingkat SMA 

masih digunakan untuk ujian nasional.  

Namun pada kenyataan yang ada, 

matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 

kebanyakan para peserta didik tidak 

menyukainya, dengan berbagai alasan yang 

mereka lontarkan. Diantara alasan mereka 1) 

matematika membingungkan; 2) matematika 

adalah pelajaran yang susah, banyak menghitung; 

3) matematika mempunyai banyak rumus, dan 

lain sebagainya. Dengan begitu banyak peserta 

didik yang mengabaikan mata pelajaran 

matematika bahkan mengerjakan soal latihan 
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dengan jawaban yang asal-asalan. Dengan begitu 

banyak faktor yang harus dilakukan untuk 

menggali semangat peserta didik, salah satunya 

yaitu dengan menggunakan media yang tepat.  

Dalam pembelajaran matematika 

seharusnya dimulai dengan pengenalan masalah 

sesuai dengan situasi (Contextual learning) dan 

sedapat mungkin diupayakan mengkongkritkan 

materi pembelajaran dengan objek-objek yang 

sudah dikenal peserta didik. Dengan mengajukan 

masalah kontekstual, peserta didik secara 

bertahab dapat dibimbing untuk menguasai 

konsep matematika. 

Adapun materi yang dilibatkan dalam 

tingkat Sekolah Dasar kelas V adalah: 

1) Operasi hitung pecahan  

2) Kecepatan dan Debit 
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3) Skala 

4) Bangun Ruang 

5) Pengumpulan dan Penyajian Data 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
25

 Berdasarkan landasan teori dan 

telaah pustaka di atas, maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah: 

Variabel Independen (X) : Media Pembelajaran 

Video animasi 

Variabel Dependen (Y) : Kemampuan 

Representasi 

                                                           
25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 91 
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Matematika 

1. Pembelajaran menggunakan video animasi, akan 

menghasilkan kemampuan representasi matematika 

siswa baik, daripada pembelajaran tanpa 

menggunakan video animasi  

2. Jika penggunaan video animasi kurang baik, maka 

kemampuan representasi matematika siswa kurang 

baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
26

 Hipotesis statistika dalam 

penelitian ini adalah:  

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 96. 
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1. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam 

penggunaan video animasi terhadap 

kemampuan representasi matematika siswa. 

2. Ha : Ada pengaruh yang signifikan dalam 

penggunaan video animasi terhadap 

kemampuan representasi matematika siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran 

dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan 

dilakukan.
27

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi 

dan sampel tertentu.
28

 Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Jenuh. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Teknik ini sering dilakukan bilamana jumlah populasi 

relatif kecil, kuran dari 30 orang, atau penelitian yang  

                                                           
27

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), 100. 
28

 Ibid., 115. 
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ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
29

 

Terlihat dari data yang tersedia, penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif yakni 

penyelidikan tentang masalah kemasyarakatan atau 

kemanusiaan yang didasarkan pada pengujian suatu 

teori yang tersusun atas variabel-variabel, diukur 

dengan bilangan-bilangan, dan dianalisis dengan 

prosedur statistika.
30

 Metode yang digunakan adalah 

metode quasi eksperimen, karena dalam penelitian ini 

peneliti mencari pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan mengendalikan variabel bebas 

dan mengamati variabel terikat. Metode eksperimen 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

                                                           
29

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2015), 124. 
30

Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Jakarta: 

Papas Sinar Sinanti, 2015), 17. 
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digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
31

  

Peneliti menggunakan metode ini, karena 

peneliti ingin mengadakan eksperimen atau percobaan 

untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari 

penggunaan video animasi terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa kelas V MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo. Tujuannya untuk mengetahui 

pengaruh dan sebab akibat dengan cara 

membandingkan hasil kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang 

tidak diberikan perlakuan.  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D),107. 
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peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.
32

 

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pada 

variabel penelitian ini: 

1. Variabel Independen (Variabel bebas) variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
33

Variabel independen pada penelitian ini 

adalah video animasi (X) 

2. Variabel dependen (terikat) variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas.
34

 Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah kemampuan representasi matematika 

siswa kelas V MI Ma’arif  Ngrupit Ponorogo 

khususnya pada materi pecahan. 

                                                           
32

Rachmat Trijono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 31. 
33

Andhita Dessy wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendidikan Praktik Dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN PO 

PRESS, 2012), 59. 
34

Ibid., 60. 
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Penelitian ini menggunakan design statis, artinya 

bahwa dalam penelitian ini menggunakan dengan 

diberikan perlakuan. Kelompok pertama yaitu 

kelompok eksperimen, dan kelompok ini diberikan 

perlakuan dengan menggunakan video animasi. 

Sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok kontrol, 

dalam kelompok ini diberikan perlakuan dengan 

menggunakan konvensional. Kelompok eksperimen 

yakni pada siswa kelas VA MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo, dan kelompok kontrol yakni siswa kelas VB 

MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo. Design tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel. 3.1 Bentuk Design Group Pretest Posttest 

Group Pre Test 
Variabel 

bebas 

Post 

Test 

E - X Y 

K - - Y 
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Keterangan: 

E = Kelas eksperimen 

K = Kelas kontrol 

X = Perlakuan (Media video animasi) 

Y = Hasil setelah pembelajaran (kemampuan 

representasi matematika siswa) 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari atas objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diciptakan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
35

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Kecamatan 

                                                           
35

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 117. 
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Babadan Kabupaten Ponorogo. Tahun ajaran 

2019/2020. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Pada penelitian ini adapun teknik dalam 

pengambilan sampel, yakni menggunakan teknik 

samping jenuh. Sampling jenuh adalah sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua populasi dijadikan sampel.
36

 Dalam 

penelitian ini sampel dipilih semua siswa kelas VA 

                                                           
36

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 124. 
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MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo untuk menentukan 

kelas eksperimen yang akan diberikan video animasi 

dan kelas VB MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo untuk 

menentukan kelas kontrol yang tidak diberikan video 

animasi. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

dengan cara melakukan pengukuran. Cara ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan 

untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 
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diolah.
37

 Instrumen yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah menggunakan tes berupa soal tes. 

Dengan tes diharapkan dapat dikumpulkan data 

penelitian mengenai kemampuan representasi siswa 

yang dibuat oleh peneliti.  

Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih 

dahulu di ujicobakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Setelah dilakukan uji 

coba, kemudian dilakukan analisis butir tes. Pada 

penelitian ini menggunakan tes esai. Siswa diminta 

untuk menjawab pertanyaan dari peneliti dengan 

jawaban yang benar dan tepat. Tes dilakukan dua kali 

yaitu pada pretest dan posttest. Pretest dilakukan 

sebelum melakukan perlakuan (treatment) dengan 

tujuan untuk mengetahui kemampuan representasi yang 

seimbang antara ke dua kelas. Posttest dilakukan 

                                                           
37

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 203. 
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sesudah perlakuan (treatment) dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan representasi siswa setelah 

diberlakukannya pembelajaran dengan menggunakan 

video animasi. Adapun instrumen pengumpulan data 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan 

Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Instrumen 

No item 

soal esai 

Pengaruh 

Penggunaan 

Video Animasi  

Terhadap  

kemampuan 

Representasi 

Matematika 

Siswa Pada 

Materi Pecahan 

Kelas V Mi 

Ma’arif 

Ngrupit 

Ponorogo 

X : 

Penggunaan 

video animasi  

Dapat 

membedakan 

pecahan 

dengan 

penyebut 

yang berbeda   

Tes Esai 

Soal No 1 

Dapat 

menentukan 

hasil operasi 

hitung 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

dengan 

penyebut 

yang berbeda 

Tes Esai 

Soal No 2 

Dapat 

menentukan 

hasil operasi 

hitung 

penjumlahan 

Tes Esai 

Soal No 3 
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Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Instrumen 

No item 

soal esai 

dan 

pengurangan 

dalam bentuk 

desimal 

Dapat 

menentukan 

hasil operasi 

hitung 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

dalam bentuk 

persen 

Tes Esai 

Soal No 4 

Y: 

Penggunaan 

video animasi 

Representasi 

visual 

(Diagram, 

tabel atau 

grafik) dan 

gambar 

Tes Esai 

Soal No 1 

Persamaan 

atau ekspresi 

matematika 

Tes Esai 
Soal No 4 

Kata-kata 

atau teks 

tertulis 
Tes Esai 

Soal No 2 

dan 3 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik tes (Pretest-Posttest) dan 

dokumentasi.  
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1. Tes Tertulis  

Tes adalah suatu alat ukur yang diberikan 

kepada individu untuk mendapat jawaban-jawaban 

baik secara tertulis maupun lisan. Sehingga dapat 

diketahui kemampuan individu atau responden yang 

bersangkutan. Tes tertulis merupakan tes yang berisi 

serangkaian pertanyaan yang dinilai objektif oleh 

peneliti. Tes tertulis dapat berupa tes pilihan ganda 

menjodohkan benar salah dan melengkapi. Hasil dari 

tes tersebut digunakan sebagai data.
38

 Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
39

  

                                                           
38

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

dan Tindakan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 97. 
39

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, 193 
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Peneliti menggunakan metode tes yang 

dilakukan dua kali yakni pretest dan posttest. Tes 

pretest diberikan kepada seluruh siswa kelas VA 

maupun VB, dengan tujuan untuk mengukur 

keseimbangan kemampuan representasi siswa. 

Selanjutnya menggunakan posttest atau tes akhir 

setelah pembelajaran, dengan tujuan untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan representasi 

siswa antara kelas VA dan kelas VB. Tes merupakan 

alah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung terhadap stimulus 

atau pertanyaan. Tes yang diberikan kepada siswa 

adalah 8 butir soal esai yang meliputi 4 soal pretest 

dan 4 soal untuk posttest. Tes esai kemungkinan 

mempunyai 4 skor yakni sebagai berikut: 

 

 



87 
 

  

Tabel. 3.3 Penskoran 

Skor 

25 20 15 10 

Jika 

menjawab 

dengan 

lengkap 

dan benar 

Jika 

menjawab 

kurang 

lengkap 

dalam 

penyelesaian

nya 

Jika hanya 

menjawab 

setengah 

penyelesaian  

Jika hanya 

menjawab 

setengah 

penyelesaian 

disertai kurang 

benar 

jawabanya 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode dengan 

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
40

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo, struktur organisasi sekolah dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang sudah 

dalam bentuk dokumen. 
                                                           

40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, 234. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data diperoleh dari 

responden atau sumber data lain yang terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik.
41

 Analisis data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program 

komputer yaitu program Microsoft Excel 2007 dan 

Minitab 16. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji validitas instrumen 

Validitas suatu instrumen penelitian, tidak 

lain adalah derajat yang menunjukkan dimana 

                                                           
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 207. 
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suatu tes mengukur apa yang hendak diukur, 

prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.
42

 Uji validitas ini peneliti menggunakan 

uji validitas isi dan validitas konstruk. 

1) Validitas Isi 

Validitas isi berkaitan dengan 

kemampuan suatu instrumen mengukur 

(konsep) yang harus diukur. Berarti, suatu alat 

ukur mampu mengungkapkan suatu konsep 

atau variabel yang hendak diukur.
43

 Pada 

pengujian validitas isi peneliti menggunakan 

                                                           
42

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 121  
43

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 76 
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judgment expert untuk menguji validitas 

instrumen penelitian. Pengujian judgment 

expert adalah melalui penelaahan kisi-kisi 

terutama kesesuaian dengan tujuan penelitian 

dan butir-butir pertanyaan dalam instrumen 

penelitian. Hasil pengujian validitas isi dapat 

dilihat pada lampiran. 

2) Validitas Konstruk 

Validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur 

mengukur suatu konsep yang diukur. Rumus 

yang bisa digunakan untuk uji validitas 

konstruk adalah teknik korelasi product 

moment yaitu: 

  
 (   )  (  )(  )

√  (   )  (  )    (   )  (  )  
 

Keterangan: 
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n = jumlah responden 

X = skor variabel (jawaban responden) 

Y = skor total dari variabel, untuk responden 

ke-n
44

 

Untuk menguji validitas instrument 

peneliti menggunakan alat bantu program 

Microsoft Excel 2007. Hasil uji validitas data 

menunjukkan semua butir pernyataan valid, 

jika nilai rhitung lebih besar dari rtabel dengan 

rtabel = 0,482. Pada uji validitas ini peneliti 

mengambil sampel kelas V di SDN 1 

Pinggirsari Ponorogo  sebanyak 19 siswa. 

Untuk menguji validitas konstruk peneliti 

menggunakan teknik korelasi product moment 

dengan menggunakan alat bantu program 

Microsoft Excel 2007. Nilai uji validitas 

                                                           
44

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif., 77 
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dilakukan dengan uji signifikansi dengan 

membandingkan r hitung dan rtabel. Untuk 

mencari nilai rhitung dilakukan dengan mencari 

df degree of freedom, dengan rumus: 

       

n merupakan jumlah sampel jadi n = 19 

df = 19 – 2 =17 

Maka nilai rtabel pada taraf signifikasi 

5% adalah 0,482jika rhitung lebih besar dari 

0,482. Maka butir soal pada tes tulis tersebut 

valid. Hasil perhitungan validitas tiap soal 

disimpulkan bahwa pada tes tulis terkait 

kemampuan representasi matematika siswa 

terdapat 9 soal yang valid dari 12 soal . Dari 

hasil perhitungan validitas instrumen di atas  

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini: 
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Tabel. 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas 

Representasi Matematika 

No 

Item 
rxy rtabel Keterangan 

1 0,69192 0,482 Valid 

2 0,50307 0,482 Valid 

3 0,73439 0,482 Valid 

4 0,55112 0,482 Valid 

5 0,20912 0,482 Invalid 

6 0,33698 0,482 Invalid 

7 0,64176 0,482 Valid 

8 0,49824 0,482 Valid 

9 0,53588 0,482 Valid 

10 0,68179 0,482 Valid 

11 0,59519 0,482 Valid 

12 0,15914 0,482 Invalid 

Dari hasil perhitungan validitas 

instrumen terhadap 12 item soal variabel hasil 

representasi, terdapat 9 item soal yang 

dinyatakan valid yakni nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10,dan 11. 
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b. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat pengukur yang sama pula. 

Adapun cara menghitungnya reliabilitas 

penelitian menggunakan teknik alpha cronbach 

dengan bantuan program Microsoft Excel 2007.
45

 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,482. 

Hasil perhitungan reliabilitas pada soal 

representasi matematika nilai Alpha Cronbach 

                                                           
45

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif, 117 
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adalah 0,70215 untuk reliabilitas pretest, 

sedangkan nilai Alpha Cronbach untuk posttest 

adalah 0,68335. Dapat disimpulkan bahwa soal 

kemampuan representasi matematika reliabel. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat 

Sebagai bagian dari statistik parametik uji-

uji yang dilakukan harus memenuhi syarat yang 

meliputi berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal dan memiliki homogenitas varians. 

1) Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas 

terhadap serangkaian data adalah untuk 

mengetahui apakah populasi data distribusi 
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normal atau tidak. Untuk menguji normalitas 

peneliti menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov.
46

 Uji normalitas ini peneliti 

menggunakan alat bantu Minitab 16. 

Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan pada uji normalitas 

ada dua cara pertama dengan membandingkan 

p-value dengan α. Apabila p-value > α maka 

H0 diterima atau sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Sebaliknya apabila 

p-value < α maka H0 ditolak atau sampel 

berasal dari data berdistribusi tidak normal.
47

 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji 

perbedaan varians antara dua kelompok data 

                                                           
46

Edi Irawan, Pengantar Statistika Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), 122. 
47

Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif, 167. 
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atau lebih. Dengan demikian, uji homogenitas 

ini mengasumsikan bahwa, data di tiap 

variabel mempunyai varians yang homogen 

dengan data pada variabel lain. Pengujian 

statistika parametrik dengan t-test termasuk 

jenis analisis statistika yang memerlukan 

prasyarat uji homogenitas.
48

 Uji homogenitas 

pada penelitian ini berdasarkan uji bartlett 

yakni: 

(1) Jika signifikasi nilai > 0,05 maka 

dikatakan variansinya homogen. 

(2) Jika signifikasi nilai < 0,05 maka 

dikatakan variansinnya tidak homogen. 

 

 

 

                                                           
48

Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 22. 
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b. Analisis Data Menggunakan T-test 

Tes “t” merupakan salah satu tes statistik 

yang digunakan untuk menguji kebenaran atau 

kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah Mean Sampel yang diambil 

secara random dari populasi yang sama, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Para ahli 

statistik melalui berbagai macam penelitian dan 

eksperimentasi pada akhirnya sampai pada 

kesimpulan bahwa besar kecilnya kesalahan 

sampling itu dapat diketahui dengan melihat besar 

kecilnya suatu angka standar yang disebut 

Standard Error of the Mean (biasa 

disingkat/diberikan lambang SE). 

Rumus:   
       

        

 

M1   = Mean kelompok 1 

M2   = Mean kelompok 2 
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  = Standar Error perbedaan mean dua 

sampel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri 

pada tahun 1957 yang pada saat itu dengan nama 

Sekolah Agama Islam (S.A.I.), yang pelajarannya 

sebagian banyak pelajaran agama dan sebagian 

pelajaran pelajaran umum. 

Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu 

adalah 4 serangkai yakni: 

a. Bapak Muh. Syarwani 

b. Bapak Asrofun 

c. Bapak Suparman 

d. Bapak Abu Nasir  
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Pelaksanaan pendidikan di madrasah ini 

adalah masuk sore selama 3 (tiga) tahun, sampai 

tahun 1960, yang tempat pendidikannya di Komplek 

Pondok/Masjid Gambiran dengan menggunakan 

tempat belajar yang sangat sederhana yakni dingklik 

dipergunakan sebagai meja tulis dan galar (tikar 

bambu) sebagai tempat duduk. 

Setelah tahun 1960 ada suatu instruksi yang 

maksudnya setiap kegiatan pendidikan yang 

merupakan suatu sekolah supaya mendaftarkan dan 

menggabungkan diri pada suatu lembaga pendidikan 

dari suatu organisasi. Oleh karena itu madrasah ini 

masuk pada lembaga pendidikan yang bernaung di 

bawah Partai Nahdlotul Ulama dan berganti nama 

Madrasah Nurul Islam yang kemudian mendapatkan 

pengesahan serta piagam dari Jakarta. 
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Pada Tahun 1961 sampai 1962 Madrasah 

dipindahkan ke rumah Ibu Satari dan Bapak Muh. 

Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) yang 

pada saat itu sudah mulai dirintis pembuatan meja 

dan tempat duduk meskipun sebagian masih 

meminjam meja dan tempat duduk milik masyarakat 

sekitar. 

Berhubung pada saat itu Bapak Muh. 

Syarwani mempunyai hajat, terpaksa madrasah 

dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai Tahun 

1964 dan dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani 

sampai Tahun 1965. 

Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai 

dibangun gedung sebanyak 3 (tiga) lokal, namun 

karena keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya 

saja. Akhirnya pada awal Nopember 1965 (setelah 

peristiwa G 30 S/PKI, Alhamdulillah hasil dari 
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swadaya masyarakat di Dukuh Gambiran ini gedung 

madrasah dapat didirikan sebanyak 3 lokal. Kayunya 

dari trembesi dari miliknya Bapak Kyai Malo. Sejak 

saat itu gedung sudah bisa ditempati, meskipun 

bangunan belum sempurna sampai Tahun 1972. 

Setelah tahun 1972 pengurus dan masyarakat 

mempunyai hasrat untuk merehab gedung dengan 

biaya sendiri serta swadaya dari masyarakat. Modal 

madrasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun 

berkat kerja keras pengurus dengan semua elemen 

dan masyarakat dapat menyelesaikan rehab tersebut. 

 

2. Visi dan Misi dan Tujuan MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo 

a. Visi  

Unggul Prestasi dalam Bidang Imtaq dan IPTEK 

serta berbudaya lingkungan 
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b. Misi  

1) Menumbuh kembangkan Sikap dan Amaliah 

Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. 

2) Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan 

secara Efektif, sehingga setiap Peserta Didik 

dapat berkembang secara Optimal sesuai 

dengan Potensi yang dimiliki. 

3) Mengembangkan kemampuan Siswa dalam 

bidang Teknologi, untuk memenuhi tuntutan 

Perkembangan Zaman. 

4) Membangun dan Memfasilitasi Peserta Didik 

untuk mengenali dan mengembangkan Potensi 

dirinya (khusus Seni dan Olahraga) sehingga 

dapat dikembangkan secara Optimal. 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara 

intensif kepada seluruh Warga Madrasah baik 

dalam Prestasi Akademik maupun non 

Akademik. 
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6) Mewujudkan lingkungan Madrasah yang sehat, 

bersih dan asri. 

7) Menumbuhkan semangat untuk peduli dan 

berbudaya Lingkungan. 

8) Menerapkan Manajemen Partisipatif dengan 

melibatkan seluruh Warga Madrasah dan 

Komite Madrasah. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Mampu, tekun dan trampil dalam 

melaksanakan rukun Islam 

2) Memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul 

karimah di lingkungan madrasah 

3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di 

seluruh kelas 

4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UAS 

BN mencapai 8,00 
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5) Berdayasaing dan diterima di 

sekolah/madrasah favorit, SSN, dan RSBI  

6) Mampu menguasai TIK khususnya program 

Microsoft Word dan excel 

7) Mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, 

Bahasa Arab, dan Bahasa Jawa 

8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik dalam 

bidang studi dan Olah Raga 

 

3. Letak geografis MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit terletak 

di Desa Ngrupit, tepatnya di jalan Gambir Anom 

nomor 23 Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo. 

 Jarak dari pemerintahan Kecamatan  =  6  km 

 Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten  = 7 km 

 Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi =194 km 
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Sedangkan bangunan gedung MI Ma’arif 

Ngrupit berada di sebelah sisi jalan raya yang 

letaknya : 

a. Mudah di jangkau oleh semua siswa. 

b. Luas halamannya cukup, sehingga anak dapat 

bermain sewaktu istirahat dan tanahnya mudah 

kering. 

c. Lingkungan sekitarnya juga mendukung dan tidak 

mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

Jadi bila ditinjau dari segi kepentingan 

pelaksanaan pendidikan, sekolah tersebut adalah 

mempunyai letak geografis yang sangat mendukung. 

Hal ini karena adanya faktor-faktor kedamaian, 

ketenangan, dan keamanan lingkungan serta jauh 

dari hal-hal yang banyak tendensi pengaruh negatif 

seperti : pusat keramaian, pasar-pasar dan lain-lain 

yang mengurangi ketenangan dan kenyamanannya, 
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sehingga dari ini tidak menutup kemungkinan 

bahkan terbuka lebar pelaksanaan pendidikan di MI 

Ma’arif Ngrupit akan berhasil baik apabila di dukung 

penanganan-penanganan dari tenaga pendidik yang 

profesional dan fasilitas-fasilitas yang mencukupi, 

baik segi kualitas maupun kuantitasnya. 

 

4. Struktur organisasi MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

sangat penting keberadaanya karena dengan melihat 

dan membaca struktur organisasi, memudahkan kita 

untuk mengetahui sejumlah persoalan yang 

menduduki jabatan tertentu di dalam lembaga 

tersebut. Di samping itu pihak lembaga lebih mudah 

melaksanakan, mekanisme kerja, serta tugas dan 

tanggung jawab dapat dikerjakan dengan baik. 
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Adapun struktur organisasi di MI Ma’arif Ngrupit 

Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah  : Elis Sri Winaroh, S.Pd 

2. Waka Kurikulum : Nur Cholis S.Pd.I 

3. Unit Perpustakaan : Jumrotus Subiannah S.Pd.I 

 

5. Tenaga pendidik dan kependidikan MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo 

a. Keadaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 4.1 Keadaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

No 
Status 

guru 

Jenjang 

pendidikan 
Jml 

Usia 

S1 
22-

50
th

 

50-

60
th

 
Jml 

1. PNS 2 2 2 - 2 

2. GTY 12 12 12 - 12 

3. GTT 1 1 1 - 1 

4. Bantu - - - - - 

5. 
Tenaga 

Kepend
- - - - - 
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No 
Status 

guru 

Jenjang 

pendidikan 
Jml 

Usia 

S1 
22-

50
th

 

50-

60
th

 
Jml 

idikan 

Jumlah 15 15 15 - 15 

b. Nama-Nama Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

1) Pendidik 

Tabel 4.2 Pendidik MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo 

No Nama TMT Alamat 
Ijazah 

Terakhir 

1 

Elis Sri 

Wianroh, 

S.Pd 

15/08/

1989 

Krajan 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

2 

Nur 

Cholis, 

S.Pd.I 

01/01/

2005 

Dukuh 

Munggu 

001/003 

Kapuran 

Badegan 

S1 

3 

Puspita 

Endraswat

i, S.Pd 

01/01/

2005 

Krajan 

001/003 

Pintu 

Jenangan 

S1 

4 

Sri 

Wahyuni

, S.P 

02/01/

2002 

Jl. 

Balekamban

g 002/002 

Babadan 

S1 
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No Nama TMT Alamat 
Ijazah 

Terakhir 

Babadan 

5 

Ika 

Lutfiana, 

S.Pd 

14/07/

2003 

Dukuk 

Sidorejo 

002/002 

Sedah 

Jenangan 

S1 

6 

Jumrotus 

Subianna

h, S.Pd.I 

18/07/

2004 

Dkh. Gentan 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

7 

Aris Ady 

Ariawan, 

S.E 

01/07/

2005 

Jl. Raden 

Patah 

Kadipaten 

Babadan 

S1 

8 

Anik 

Achvian

a, S.Pd.I 

01/07/

2008 

Jl. Raden 

Patah 

Kadipaten 

Babadan 

S1 

9 

Mar`Atul 

Chasana

h, S.Pd 

01/07/

2013 

Dkh. Krajan 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

10 

Budi 

Hariyant

o, S.Pd 

01/07/

2013 

Jl. Seloaji 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

11 

Muham

mad 

Latif 

Nahrowi, 

M.Pd.I 

01/07/

2013 

Dkh. 

Juranggandul 

Kadipaten 

S1 
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No Nama TMT Alamat 
Ijazah 

Terakhir 

12 

Siti 

Mualifah

, S.Pd.I 

02/01/

2016 

Jl. Seloaji 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

13 

Putra 

David 

Mahendr

a, S.Pd.I 

01/07/

2017 

Jl. Kamboja 

Ngrupit 

Jenangan 

S1 

14 

Eko 

Agung 

Priyanto

no, 

S.Kom 

01/07/

2017 

Glonggong 

Rt. 32/04 

Dolopo 

Madiun 

S1 

2) Tenaga Kependidikan 

Tabel 4.3 Tenaga Kependidikan MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo 

No Nama TMT Alamat 
Ijazah 

Terakhir 

1 
Marsono, 

S.Pd 
- 

Plalangan 

Jenangan 

Ponorogo 

S1 
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6. Keadaan siswa MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Jumlah peserta didik 5 tahun terakhir 

Tabel 4.4 Jumlah Peserta Didik 5 Tahun Terakhir 

No. KLS 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

L P L P L P L P L P 

1. I 26 23 28 27 24 24 28 21 30 23 

2. II 23 15 21 28 29 27 27 21 27 22 

3. III 13 19 25 16 25 25 29 26 23 22 

4. IV 14 29 12 19 25 16 26 25 30 26 

5. V 11 14 14 29 12 18 25 16 26 24 

6. VI 13 14 11 15 14 29 12 18 24 15 

Jumlah 100 114 111 134 129 139 147 127 159 133 

Jumlah 

Keseluruha

n 

214 245 268 274 292 

 

7. Sarana dan prasarana 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki 

MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo 

No 
Nama 

Barang 
Jml 

Keterangan 

Baik 
Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1. Mebelair     

 
a. Meja 

Kantor 
9 7 2  

 
b. Kursi 

Kantor 
15 13 2  

 
c. Meja 

Guru 
12 12   

 
d. Kursi 

Guru 
12    

 
e. Meja 

siswa 
290 7   

 
f. Bangk

u siswa 
140 10   

 
g. Kursi 

Siswa 
130 130   

 

h. Meja 

kepala 

madrasah 

1 1   

 

i. Kursi 

Kepala 

Madrasah 

1 1   

 j. Sofa 1 1   
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No 
Nama 

Barang 
Jml 

Keterangan 

Baik 
Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

 
k. Meja 

TU 
2 2   

 
l. Kursi 

TU 
2 2   

 
m. Papan 

tulis hitam 
    

 
n. White 

board 
12 12   

2. Almari     

 a. Kelas 10 10   

 
b. Arsip 

Besar 
1 1   

 
c. Arsip 

Kecil 
3 2 1  

 
d. Perpust

akaan 
2 2   

 e. Etalase 3 3   

3. Ruang     

 a. Kelas 12 7 5  

 
b. Kepala 

Madrasah 
1 1   

 c. Guru 1 1   

 d. TU 1 1   

 
e. Labora

torium 
1 1   
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No 
Nama 

Barang 
Jml 

Keterangan 

Baik 
Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

IPA 

 

f. Labora

torium 

Komputer 

1 1   

 

g. Labora

torium 

Bahasa 

    

 h. UKS 1 1   

 i. Ibadah 1 1   

 j. Kantin 1 1   

 

k. Kamar 

Mandi 

guru 

1 1   

 

l. Kamar 

Mandi 

siswa 

2 2   

 
m. Gudan

g 
1 1   

4. 

Mesin/Ba

rang 

Elektroni

k 

    

 
a. Kompu

ter kantor 
2 2   

 b. Printer 1 1   
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No 
Nama 

Barang 
Jml 

Keterangan 

Baik 
Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

 c. TV 1 1   

 
d. CD/VC

D 
    

 
e. Penger

as suara 
2 1 1  

 
f. Ampili

fier 
1  1  

 
g. Kalkul

ator 
    

 
h. LCD 

Projector 
7 7   

 
i. Layar 

LCD 
6 6   

 

8. Ekstra kurikuler MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Setiap lembaga sekolah mempunyai ciri khas 

yang dimiliki, dengan tujuan setelah lulus dari 

sekolah tersebut mempunyai kreativitas yang 

dimiliki siswa. Siswa dilatih untuk mencari pasion 

yang mereka unggulkan, cara yang dilakukan di MI 

Ma’arif Ngrupit Ponorogo adalah dengan 
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memberikan ekstrakurikuler di sekolah. Adapun 

ekstrakurikuler yang dimiliki oleh MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo adalah sebagai berikut: 

 Tahfidz Qur’an 

 Qiro’ 

 Tahsinul Qur’an 

 Hadrah atau Habsy 

 Program Wajib Madin 

 Muhadharah 

 Kaligrafi 

 Program Hafalan 

Tahlil 

 Drum Band 

 Futsaal 

 Volly 

 Pramuka 

 UKS 

 Renang 

 Komputer 

9. Prestasi MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 2018-1019 

Banyak orang tua yang menginginkan putra 

putrinya semangat untuk mencari ilmu dan memiliki 

keterampilan dalam dirinya. Dengan kompetensi 

yang dimiliki sekolah, dapat memberikan arahan dan 
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latihan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan selayaknya prestasi. Selain 

memberikan keterampilan pada siswa,  prestasi yang 

didapat siswa dapat mengantarkan nama baik 

sekolah ke hadapan sekolah lain. Adapun prestasi 

yang telah di raih MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

pada tahun 2018 sampai 2019 diantaranya sebagai 

berikut: 

 Juara 1 KMNR Tingkat Provinsi Tahun 2018 

 Juara 2 Dan 3 Olimpiade Aswaja Tingkat Eks-

Karesidenan Tahun 2018 

 Juara Harapan 2 Lomba Pramuka Tingkat Eks-

Karesidenan Kabupaten Tahun 2018 

 Juara 1 Senam Sehat Anak Indonesia Tingkat 

Kabupaten Tahun 2018 

 Juara Umum Ke 2 Jambore Tingkat MI Se-

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 
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 Juara 1 Yel-Yel Putri Tingkat MI Se-Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2019 

 Juara 3 Lomba Futsal Tingkat MI/SD Se-

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 

 Juara 1 Lomba Olimpiade Aswaja Tingkat MI/SD 

Se-Eks Keresidenan Madiun Tahun 2019 

 Juara 1 Lomba Lompat Jauh Putra Tingkat SD/MI 

Se-Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 

 Juara 1 Pidato Bahasa Indonesia Putra Porseni 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 

 Juara 3 Pidato Bahasa Indonesia Putri Porseni 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 

 Juara Harapan 1 Tenis Meja Putri Porseni 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 

 Juara 2 Lomba Gerak Jalan Putra Dalam Rangka 

HUT RI Ke-74 Tingkat Kecamatan Tahun 2019 
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 Juara 3 Kaligrafi Porseni Tingkat KKM Tahun 

2019 

 Juara 3 MTQ Porseni Tingkat KKM Tahun 2019 

 Juara 1 Lomba Catur Porseni Tingkat KKM 

Tahun 2019 

 

B. Deskripsi Data 

Pemaparan deskripsi data dimaksudkan untuk 

memberi penjelasan atau gambaran data yang 

digunakan dalam penelitian agar para pembaca bisa 

mengetahui secara jelas data yang diteliti. Adapun 

deskripsi data yang dipaparkan adalah sebagai berikut 

1. Validitas Isi 

Dalam penelitian pengaruh penggunaan video 

animasi  terhadap kemampuan representasi 

matematika siswa pada materi pecahan kelas V di 

MI, validasi instrumen ini menggunakan metode 
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expert judgment. Instrumen yang divalidasi terdiri 

dari kesesuaian soal dengan materi, kesesuaian soal 

dengan indikator pencapaian kompetensi, bahasa 

yang digunakan, tingkat kesukaran soal, ketepatan 

kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Validasi ini 

dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya 

yaitu Ibu Puspita Endraswati, S.Pd selaku guru 

Matematika di MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo dan Ibu 

Farida Renny Nursanti, S.Pd selaku guru kelas V 

SDN 1 Pinggirsari Ponorogo.  

Pada validasi yang dilakukan oleh Ibu Puspita 

Endraswati, S.Pd memberikan beberapa keterangan 

yaitu untuk menghilangkan beberapa nomor dengan 

harapan untuk lebih bagus dalam penelitiannya. Selain 

itu, memberikan beberapa soal untuk direvisi 

dikarenakan bahasa yang digunakan masih 

membingungkan dan masih ada jawaban yang salah.  
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Pada validasi yang dilakukan oleh Ibu Farida 

Renny Nursanti, S.Pd memberikan beberapa 

keterangan yaitu untuk menghilangkan bebrapa nomor 

yang berbeda indikator dengan harapan untuk lebih 

bagus dalam penelitiannya. Selain itu, memberikan 

beberapa soal yang direvisi dikarenakan soal terlalu 

sulit untuk dipahami kelas V SD/MI.  

 

2. Validitas Instrumen 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 

korelasi product moment. Instrumen dikatakan valid 

apabila rhitung > rtabel dimana rtabel = 0,482. berikut 

hasil perhitungan validitas pada soal matematika 

pada materi pecahan di kelas V.  
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Tabel 4.6 Instrumen Validitas Uji Coba Soal 

Matematika 

No 

Item 
rxy rtabel Kriteria 

1 0,69192 0,482 Valid 

2 0,50307 0,482 Valid 

3 0,73439 0,482 Valid 

4 0,55112 0,482 Valid 

5 0,20912 0,482 Invalid 

6 0,33698 0,482 Invalid 

7 0,64176 0,482 Valid 

8 0,49824 0,482 Valid 

9 0,53588 0,482 Valid 

10 0,68179 0,482 Valid 

11 0,59519 0,482 Valid 

12 0,15914 0,482 Invalid 

Hasil perhitungan validitas instrumen pada 

soal matematika materi pecahan menujukan terdapat 

12 butir soal esai, dari 12 butir soal terdapat 9 butir 

soal valid yakni soal nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, dan 

11. Selain itu terdapat 3 soal yang tidak valid yakni 

soal nomor 5, 6, dan 12. 
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3. Uji Reliabilitas 

Pada uji ini digunakan untuk mengetahui 

butir soal reliabel atau tidak. Soal dikatakan reliabel 

apabila nila Alpha Cronbach lebih dari 0,7. Adapun 

rumus koefisien reliabilitas Alpha Cronbach adalah 

sebagaimana yang di bawah, yaitu sebagai berikut:
49

 

r = ( 
 

   
 ) (    

    

  
 ) 

Keterangan: 

r 

k 

𝛔i
2 

𝛔2
 

= Koefisien reliabilitas yang dicari 

= jumlah butir pertanyaan  

= Varians butir-butir pertanyaan 

= Varians skor tes 

Adapun hasil hitung reliabilitas instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

                                                           
49

Burhan Nurgiyantoro dan Gunawan dan Marzuki Statistik 

Terapan Untuk Penelitian Ilmu Sosial ( Teori & Praktik Dengan IBM 

SPSS Statistic 21) (Yogyakarta: gajah mada university press, 2015), 426 
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Tabel 4.7 Reliabilitas Instrumen Uji Coba 

Soal Matematika 

Variabel Tahapan Nilai 

rhitung 

Angka 

kritik 

Keterangan 

Soal 

matematika 
pretest 0,70215 0,7 Reliabel 

Soal 

matematika 
posttest 0,70838 0,7 Reliabel 

Soal akan dikatakan reliabel apabila nilai 

Alpha Cronbach lebih dari 0,7. Sehingga dari 

perhitungan dengan menggunakan Microsoft excel 

2007, didapatkan hasil uji reliabilitas pretest adalah 

0,70215 > 0,7 sedangkan hasil uji reliabilitas posttest 

adalah 0,70838 > 0,7. Diketahui bahwa hasil uji 

reliabilitas pretest dan posttest lebih dari 0,7. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel. 
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4. Deskripsi Data  

a. Pre Test 

Pemaparan deskripsi data dimaksudkan 

untuk memberi penjelasan atau gambaran data 

yang digunakan dalam penelitian agar para 

pembaca bisa mengetahui secara jelas data yang 

diteliti. Deskripsi data tentang skor pretest 

diperoleh dari skor tes tulis berupa esai yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban 

berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Setelah melalui pretest 

dalam bentuk soal esai yang berjumlah 4 butir 

soal, maka diperoleh kemampuan representasi 

matematika siswa adalah sebagai berikut:
50

 

Skor Maksimal = 25 x 4  = 100 

                                                           
50

 Mirwan, Kompetensi Guru dalam Teknik Pemberian Skor 

Hasil Tes dan Pengolahannya untuk Menentukan Ketuntasan Belajar 

Siswa di MA Al-ikhwan Pekanbaru (Riau: Program Pascasarjana UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 14 
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Berikut adalah distribusi frekuensi tahap pretest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

1) Kelas Eksperimen 

Jumlah siswa kelas eksperimen adalah 

27 siswa. Berikut adalah frekuensi pretest 

kelas eksperimen: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Pretest Kelas 

Eksperimen 

No  Skor  Frekuensi 

1 55 1 

2 60 2 

3 65 2 

4 70 8 

5 75 6 

6 80 4 

7 85 4 

Total 27 

Dari data di atas dapat disimpulkan 

perolehan skor pretest dari kelas eksperimen 

dengan skor tertinggi dari kelas eksperimen 

bernilai 85 dengan frekuensi 4 orang dan 
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terendah dari kelas eksperimen bernilai 55 

dengan frekuensi 1 orang. Untuk membedakan 

kategori kemampuan siswa, maka dibedakan 

menjadi 3 tingkatan yaitu tinggi, 

sedang/cukup, dan rendah. Peneliti 

mengelompokkan dengan cara sebagai berikut: 

Nilai = Skor perolehan : skor maksimal x 100  

76-100 = Tinggi 

55-75 = Sedang 

00-54 = Rendah 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

kemampuan representasi matematika siswa 

yang termasuk kategori tinggi terdapat 8 siswa, 

kategori sedang/cukup terdapat 19 siswa, 

sedangkan kategori rendah 0 siswa. 
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2) Kelas Kontrol 

Jumlah siswa kelas eksperimen adalah 

27 siswa. Berikut adalah frekuensi pretest 

kelas eksperimen: 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Pretest Kelas 

Kontrol 

No  Skor  Frekuensi 

1 55 1 

2 60 1 

3 65 4 

4 70 7 

5 75 6 

6 80 5 

7 85 3 

Total 27 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan 

perolehan skor pretest dari kelas kontrol 

dengan skor tertinggi dari kelas kontrol 

bernilai 85 dengan frekuensi 3 orang dan 

terendah dari kelas  kontrol bernilai 55 dengan 
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frekuensi 1 orang. Untuk membedakan 

kategori kemampuan siswa, maka dibedakan 

menjadi 3 tingkatan yaitu tinggi, 

sedang/cukup, dan rendah. Peneliti 

mengelompokkan dengan cara sebagai berikut: 

Nilai = Skor perolehan : skor maksimal x 100  

76-100 = Tinggi 

55-75 = Sedang 

00-54 = Rendah 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

kemampuan representasi matematika siswa 

yang termasuk kategori tinggi terdapat 8 siswa, 

kategori sedang/cukup terdapat 19 siswa, 

sedangkan kategori rendah 0 siswa. 
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b. Post Test 

Pemaparan deskripsi data dimaksudkan 

untuk memberi penjelasan atau gambaran data 

yang digunakan dalam penelitian agar para 

pembaca bisa mengetahui secara jelas data yang 

diteliti. Deskripsi data tentang skor posttest 

diperoleh dari skor tes tulis berupa esai yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban 

berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Setelah melalui 

posttest dalam bentuk soal esai yang berjumlah 4 

butir soal, maka diperoleh kemampuan 

representasi matematika siswa adalah sebagai 

berikut: 

Skor Maksimal = 25 x 4 = 100 

Berikut adalah distribusi frekuensi tahap posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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1) Kelas Eksperimen 

Jumlah siswa kelas eksperimen adalah 

27 siswa. Berikut adalah frekuensi posttest 

kelas eksperimen: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Posttest 

Kelas Eksperimen 

No  Skor  Frekuensi 

1 83 2 

2 87 5 

3 90 4 

4 93 4 

5 95 4 

6 97 3 

7 100 5 

Total 27 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan 

perolehan skor posttest dari kelas eksperimen 

dengan skor tertinggi dari kelas eksperimen 

bernilai 100 dengan frekuensi 5 orang dan 
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terendah dari kelas eksperimen bernilai 83 

dengan frekuensi 2 orang.  

Untuk membedakan kategori 

kemampuan siswa, maka dibedakan menjadi 3 

tingkatan yaitu tinggi, sedang/cukup, dan 

rendah. Peneliti mengelompokkan dengan cara 

sebagai berikut: 

Nilai = Skor perolehan : skor maksimal x 100  

76-100 = Tinggi 

55-75 = Sedang 

00-54 = Rendah 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

kemampuan representasi matematika siswa 

yang termasuk kategori tinggi terdapat 27 

siswa, kategori sedang/cukup terdapat 0 siswa, 

sedangkan kategori rendah 0 siswa. 

2) Kelas Kontrol 
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Jumlah siswa kelas eksperimen adalah 

27 siswa. Berikut adalah frekuensi posttest 

kelas eksperimen: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Posttest 

Kelas Kontrol 

No  Skor  Frekuensi 

1 75 3 

2 78 3 

3 80 4 

4 83 3 

5 85 2 

6 88 4 

7 90 3 

8 93 3 

9 95 2 

Total 27 

Dari data di atas dapat disimpulkan 

perolehan skor posttest dari kelas kontrol 

dengan skor tertinggi dari kelas kontrol 

bernilai 95 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah dari kelas  kontrol bernilai 75 dengan 
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frekuensi 3 orang. Untuk membedakan 

kategori kemampuan siswa, maka dibedakan 

menjadi 3 tingkatan yaitu tinggi, 

sedang/cukup, dan rendah. Peneliti 

mengelompokkan dengan cara sebagai berikut: 

Nilai = Skor perolehan : skor maksimal x 100  

76-100 = Tinggi 

55-75 = Sedang 

00-54 = Rendah 

Sehingga dapat diketahui bahwa 

kemampuan representasi matematika siswa 

yang termasuk kategori tinggi terdapat 24 

siswa, kategori sedang/cukup terdapat 3 siswa, 

dan kategori rendah 0 siswa. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Kemampuan Representasi Matematika 

Kemampuan representasi matematika 

memiliki tiga kriteria yang digunakan untuk 

mengetahui bahwa kemampuan representasi 

matematika tersebut dapat tercapai, yakni: 1) 

representasi matematika, 2) ekspresi matematika, 3) 

kata-kata atau tertulis. Dengan pencapaian kriteria 

kemampuan tersebut dapat diamati dengan 

menggunakan diagram batang yang menunjukan 

bahwa representasi matematika siswa pada kelas 

kontrol dari kelas eksperimen. Berikut hasil diagram 

batang kemampuan representasi matematika siswa 

kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo khususnya 

pada materi pecahan. 
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Gambar 4.1 Diagram Batang Kemampuan 

Representasi Matematika 

 

Dengan data di atas dapat diambil diketahui 

bahwa pada kelas eksperimen untuk kriteria 

representasi visual memperoleh nilai rat-rata 22,778, 

untuk persamaan atau ekspresi matematika 

memperoleh nilai rata-rata 24,111, dan untuk kriteria 

kata-kata atau tertulis memperoleh nilai rata-rata 

22,037. Sedangkan pada kelas kontrol untuk kriteria 

representasi visual memperoleh nilai rata-rata 
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matematika memperoleh nilai rata-rata 20,982, dan 

untuk kata-kata atau tertulis memperoleh skor 

22,963. Dengan adanya data perbandingan kriteria 

tersebut dapat diketahui bahwa representasi visual 

pada kelas kontrol lebih rendah dari pada 

representasi visual pada kelas eksperimen. Dengan 

demikian menunjukan kemampuan representasi 

matematika kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

khususnya pada materi pecahan bahwa penggunaan 

video animasi pada kelas eksperimen mempunyai 

perbedaan dari pada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan video animasi atau pembelajaran yang 

konvensional. 
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2. Analisis Data Representasi 

a. Uji Prasyarat Pretest 

1) Uji Normalitas Pretest 

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan 

untuk melihat apakah  data berkontribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas digunakan 

untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

telah memenuhi prasyarat untuk di uji t-test. 

Data dinyatakan normal apabila 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Pada uji 

normalitas ini, penulis menggunakan program 

minitab 16. Hasil perhitungan normalitas data, 

uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov.  
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Gambar 4.2 Kurva Uji Normalitas Pretest 

Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.3 Kurva Uji Normalitas Pretest 

Kelas Kontrol 
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Dari gambar 4.3 tentang kemampuan 

representasi matematika pretest diketahui 

bahwa tingkat signifikasi kelas eksperimen 

sebesar 0,98, karena dalam uji Kolmogorov 

Smirnov jika nilai signifikasi kelas eksperimen 

0,98 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

Dari gambar 4.3 tentang kemampuan 

representasi matematika pretest diketahui 

bahwa tingkat signifikasi kelas kontrol sebesar 

0,152, karena dalam uji Kolmogorov Smirnov 

jika nilai signifikasi kelas kontrol 0,152 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

antara keduanya bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada tahapan pretest data 
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berdistribusi normal sehingga memenuhi 

prasyarat untuk lanjut ke uji t-test. 

2) Uji Homogenitas  

Uji homogenitas adalah uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah ada data 

homogen atau tidak. Uji homogenitas 

merupakan prasyarat untuk uji t. data 

dikatakan homogen apabila tingkat 

signifikasinya lebih besar dari 0,05 

berdasarkan uji Bartlett. 

Tabel 4.12 Signifikansi Homogen Data 

Pretest pada Minitab 16 

 Test 

Method DF1 DF2 
Statis

tic 

P-

value 

F Test 

(norma

l) 

26 26 1.10 0.818 

Levene

's 

Test 

(any 

1 52 0.02 0.892 
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 Test 

Method DF1 DF2 
Statis

tic 

P-

value 

contin

uous) 

Berdasarkan hasil penghitungan uji 

homogenitas melalui program komputer 

minitab 16, diperoleh data yang menujukan P-

value sebesar 0,892, karena 0,892 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

sudah homogen dan memiliki varian yang 

sama. Maka dari itu, data pretest dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah memenuhi 

prasyarat untuk lanjut ke uji t. 

3) Uji T-test 

Peneliti menghitung t-test menggunakan 

program Microsoft Excel 2007 untuk 

mengetahui ada perbedaan signifikan atau 

tidak. Sebelum menghitung t-test, data harus 

berdistribusi normal dan homogen. Berikut ini 
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adalah hasil perhitungan t-tes kelas eksperimen 

dan kontrol pada tahap pretest melalui program 

Microsoft Excel 2007: 

Tabel 4.13 Hasil Uji T-test Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol pada Tahap Pretest 

t-test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances 

  

Kelas 

Eksperimen Kelas Kontrol 

Mean 73,14814 72,96296 

Variance 63,74643 58,19088 

Observations 27 27 

Pooled 

Variance 60,96866   

Hypothesized 

Mean 

Difference 0   

Df 52   

t Stat 0,08714   

P(T<=t) one-

tail 0,46544   

t Critical 

one-tail 1,67468   

P(T<=t) two-

tail 0,93089   
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t-test: Two-Sample Assuming Equal 

Variances 

  

Kelas 

Eksperimen Kelas Kontrol 

t Critical 

two-tail 2,00664   

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis 

data menujukan bahwa nilai rata-rata siswa 

yang diajar pada tahap awal atau pretest pada 

kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

73,148. Sedangkan tahap awal atau pretest 

pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 

72,962. 

Dengan adanya data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai t-test adalah 0,087 

dan df = 52. Nilai signifikasi 5% ttabel pada df = 

52 adalah 2,006. Sehingga nilai ttest 0,087 < 

2,006 ttabel yang merupakan nilai signifikasi 

5%.. Apabila ttest 0,087 < 2,006 ttabel maka Ho 

diterima. Jadi data di atas normal dan diterima, 
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maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan video 

animasi  terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa pada 

materi pecahan kelas V MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo 

Ha : Ada pengaruh dalam penggunaan video 

animasi  terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa pada 

materi pecahan kelas V MI Ma’arif 

Ngrupit Ponorogo 

Berdasarkan penjelasan di atas karena 

nilai ttest 0,087 < 2,006 ttabel yang merupakan 

nilai signifikasi 5%. sehingga data tersebut 

normal dan diterima. Pada tahap pretest 

menerangkan bahwa tidak ada pengaruh 
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terhadap kemampuan representasi matematika 

siswa pada materi pecahan pelajaran 

matematika di kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo. 

 

b. Uji Prasyarat Posttest 

1) Uji Normalitas Posttest 

Uji normalitas adalah uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah  data 

berkontribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan telah memenuhi prasyarat untuk di 

uji t-test. Data dinyatakan normal apabila 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Pada uji 

normalitas ini, penulis menggunakan program 

minitab 16. Hasil perhitungan normalitas data, 
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uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov 

Gambar 4.4 Kurva Uji Normalitas Posttest 

Kelas Eksperimen 

 

Gambar 4.5 Kurva Uji Normalitas Posttest 

Kelas Kontrol 
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Dari gambar 4.4 tentang kemampuan 

representasi matematika posttest diketahui 

bahwa tingkat signifikasi kelas eksperimen 

sebesar 0,98, karena dalam uji Kolmogorov 

Smirnov jika nilai signifikasi kelas eksperimen 

0,98 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

Dari gambar 4.5 tentang kemampuan 

representasi matematika pretest diketahui 

bahwa tingkat signifikasi kelas kontrol sebesar 

0,174, karena dalam uji Kolmogorov Smirnov 

jika nilai signifikasi kelas kontrol 0,174 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal.  

Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

antara keduanya bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada tahapan posttest data 
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berdistribusi normal sehingga memenuhi 

prasyarat untuk lanjut ke uji t-test. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah ada data 

homogen atau tidak. Uji homogenitas 

merupakan prasyarat untuk uji t. data 

dikatakan homogen apabila tingkat 

signifikasinya lebih besar dari 0,05 

berdasarkan uji Bartlett. 

Tabel 4.14 Signifikansi Homogen Data 

Posttest pada Minitab 16  

 Test 

Method 
DF1 DF2 

Statis

tic 

P-

value 

F Test 

(normal) 
26 26 

1.100.

66 
0.291 

Levene's 

Test 

1 52 0.29 0.135 
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(any 

continuo

us) 

Berdasarkan hasil penghitungan uji 

homogenitas melalui program komputer 

minitab 16, diperoleh data yang menujukan p-

value sebesar 0,135, karena 0,135 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

sudah homogen dan memiliki varian yang 

sama. Maka dari itu, data posttest dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah memenuhi 

prasyarat untuk lanjut ke uji t. 

 

3. Uji T-test 

Peneliti menghitung t-test menggunakan 

program Microsoft Excel 2007 untuk mengetahui ada 

perbedaan signifikan atau tidak. Sebelum 

menghitung t-test, data harus berdistribusi normal 



153 
 

  

dan homogen. Berikut ini adalah hasil perhitungan t-

tes kelas eksperimen dan kontrol pada tahap posttest 

melalui program Microsoft Excel 2007: 

Tabel 4.15 Hasil Uji T-test Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol pada Tahap Posttest 

t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  

Kelas 

Eksperimen 

Kelas  

Kontrol 

Mean 93,03703 84,77778 

Variance 26,80626 40,79487 

Observations 27 27 

Pooled 

Variance 33,80056 

 Hypothesized 

Mean 

Difference 0 

 Df 52 

 t Stat 5,21970 

 P(T<=t) one-

tail 1,58932 

 t Critical one-

tail 1.67468 

 P(T<=t) two-

tail 3,17863 
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t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  

Kelas 

Eksperimen 

Kelas  

Kontrol 

t Critical two-

tail 2,00664   

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis data 

menujukan bahwa nilai rata-rata siswa yang diajar 

pada tahap posttest pada kelas eksperimen memiliki 

nilai rata-rata 93,037. Sedangkan pada kelas kontrol 

memiliki nilai rata-rata 84.777. 

Dengan adanya data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai t-test adalah 5,219 dan df = 

52. Nilai signifikasi 5% ttabel pada df = 52 adalah 

2,006. Sehingga nilai ttest 5,219> 2,006 ttabel yang 

merupakan nilai signifikasi 5%.. Apabila nilai ttest 

5,219> 2,006 ttabel maka Ho ditolak. Jadi data di atas 

normal namun tidak diterima, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan video animasi  
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terhadap kemampuan representasi matematika 

siswa pada materi pecahan kelas V MI 

Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Ha : Ada pengaruh dalam penggunaan video 

animasi  terhadap kemampuan representasi 

matematika siswa pada materi pecahan kelas 

V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

Berdasarkan penjelasan di atas karena nilai 

ttest 5,219 > 2,006 ttabel yang merupakan nilai 

signifikasi 5%. sehingga data tersebut normal dan 

namun diterima. Pada tahap posttest menerangkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan representasi matematika pada materi 

pecahan siswa di kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo. 
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D. Interpretasi Dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 

penelitian mengambil dua kelas sebagai sampel yaitu 

kelas VA dengan jumlah 27 siswa sebagai kelas kontrol 

dan kelas VB dengan jumlah 27 siswa sebagai kelas 

eksperimen. Kelas eksperimen menggunakan media 

video animasi sedangkan kelas kontrol tanpa 

menggunakan media atau pembelajaran konvensional. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

bebas (X) adalah video animasi dan variabel terikat (Y) 

adalah kemampuan representasi. 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan untuk 

mengetahui adanya pengaruh terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa kelas V khususnya pada 

materi pecahan. Sebelum melakukan penelitian, soal tes 

kelas eksperimen dan kelas kontrol telah di validasi 

terlebih dahulu oleh dosen atau guru yang mahir. 
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Kemudian diuji coba dan dianalisis, dari 12 butir soal 

terdapat 9 butir soal yang dinyatakan valid.  

Penelitian ini berdasarkan kriteria kemampuan 

representasi matematika terdapat tiga hal yang 

terpenuhi, yakni: 1) representasi matematika; 2) 

ekspresi matematika; 3) kata-kata atau tertulis. Berikut 

hasil diagram batang kemampuan representasi 

matematika siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo khususnya pada materi pecahan. 

Gambar 4.6 Diagram Batang Kemampuan 

Representasi Matematika 
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Dengan data di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pada kelas eksperimen untuk kriteria 

representasi visual memperoleh nilai rat-rata 22,778, 

untuk persamaan atau ekspresi matematika memperoleh 

nilai rata-rata 24,111, dan untuk kriteria kata-kata atau 

tertulis memperoleh nilai rata-rata 22,037. Sedangkan 

pada kelas kontrol untuk kriteria representasi visual 

memperoleh nilai rata-rata 19,852, untuk kriteria 

persamaan atau ekspresi matematika memperoleh nilai 

rata-rata 20,982, dan untuk kata-kata atau tertulis 

memperoleh skor 22,963. Dengan adanya data 

perbandingan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa 

representasi visual pada kelas kontrol lebih rendah dari 

pada representasi visual pada kelas eksperimen. Dengan 

demikian menunjukan kemampuan representasi 

matematika kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 
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khususnya pada materi pecahan bahwa penggunaan 

video animasi pada kelas eksperimen mempunyai 

perbedaan dari pada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan video animasi atau pembelajaran yang 

konvensional. 

Pada uji normalitas pretest dan posttest data 

dikatakan berdistribusi normal apabila residual 

terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat 

signifikansi di atas 5% (0,05). Berdasarkan nilai 

kolmogorov-smirnov  nilai pretest kelas eksperimen 

0,098 dan nilai signifikansi sebesar 0,098 > 0,002. 

Sedangkan nilai kelas kontrol 0,152 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,152 > 0,002. Dengan hasil 

tersebut menyatakan bahwa uji normalitas pada pretest 

di nyatakan normal. Sedangkan nilai kelas kontrol pada 

posttest sebesar 0,098 > 0.002, signifikansi sebesar 

0,098 > 0,002. Sedangkan nilai kelas kontrol 0,174 dan 
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nilai signifikansi sebesar 0,174 > 0,002. Dengan hasil 

tersebut menyatakan bahwa uji normalitas pada posttest 

dinyatakan normal. 

Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas pretest 

dengan menggunakan uji Bartlett pada baris Based on 

Mean diketahui nilai p-value sebesar 0,892. Karena 

nilai p-value 0,892 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama 

atau homogen. Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas 

posttest pada baris Based on Mean diketahui nilai p-

value sebesar 0,135. Karena nilai p-value. 0,135 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data 

mempunyai varian sama atau homogen. 

Berdasarkan analisis uji t pada tahap posttest 

diperoleh nilai t-test adalah 5,219 dan df = 52. Nilai 

signifikasi 5% ttabel pada df = 52 adalah 2,006. Sehingga 

nilai ttest 5,219> 2,006 ttabel yang merupakan nilai 
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signifikasi 5%.. Apabila nilai ttest 5,219 > 2,006 ttabel 

maka Ho ditolak. Jadi data di atas normal namun tidak 

diterima, maka peneliti menyatakan bahwa data pada 

posttest ditolak sehingga terdapat pengaruh terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa pada materi pecahan 

pelajaran matematika di kelas V MI Ma’arif Ngrupit 

Ponorogo.  

Dengan penelitian ini mempunyai hasil yang 

sama atau sejalan dengan jurnal yang ditulis oleh 

Marini Oktaria, Akhmad Khairil Alam, dan 

Sulistiawati, Program Studi Pendidikan Matematika 

Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Surya 

Tangerang tahun 2016, yang berjudul Penggunaan 

Media Software Geogebra untuk Meningkatkan 

Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII 

SMP Islamic Village Pada Materi SPLDV yakni dengan 
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menggunakan media dapat meningkatkan kemampuan 

representasi matematika siswa. Hal tersebut dapat 

diketahui dengan hasil kelas eksperimen pada posttest 

lebih baik dari pada kelas kontrol yang tidak 

menggunakan media atau pembelajaran secara 

konvensional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang 

sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan representasi matematika siswa kelas V 

MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo khususnya pada 

materi pecahan untuk kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol terutamanya dalam kriteria 

representasi visual. Kemampuan representasi 

matematika siswa kelas V pada kelas eksperimen 

dalam kriteria representasi visual memperoleh nilai 

rat-rata 22,778 untuk persamaan atau ekspresi 

matematika memperoleh nilai rata-rata 24,111 dan 

untuk kriteria kata-kata atau tertulis memperoleh 
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nilai rata-rata 22,037. Sedangkan pada kelas kontrol 

untuk kriteria representasi visual memperoleh nilai 

rata-rata 19,852, untuk kriteria persamaan atau 

ekspresi matematika memperoleh nilai rata-rata 

20,982, dan untuk kata-kata atau tertulis memperoleh 

skor 22,963. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

kemampuan representasi matematika siswa pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol.  

2. Nilai yang didapatkan pada kelas eksperimen yakni 

memperoleh nilai rata-rata 93,037 dengan total nilai 

2512. Sedangkan nilai yang didapatkan pada kelas 

kontrol yakni memperoleh nilai rata-rata 84,778 

dengan total nilai 2289. Dengan demikian, Terdapat 

peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan 

representasi dengan menggunakan media video 

animasi pada mata pelajaran matematika kelas V MI 
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Ma’arif Ngrupit Ponorogo. Hal tersebut dapat 

dinyatakan dengan data yang telah peneliti lakukan. 

Hal ini ditunjukan dangan taraf signifikasi 5% bahwa 

nilai ttest adalah 5,756 dan df = 52. Nilai signifikasi 

5% ttabel pada df = 52 adalah 2,006. Sehingga nilai ttest 

5,756 > 2,006 ttabel, jadi data menunjukan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan media video animasi pada 

kelas eksperimen menujukan bahwa terdapat 

pengaruh pada kemampuan representasi matematika 

siswa kelas V MI Ma’arif Ngrupit Ponorogo 

khususnya pada materi pecahan. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Kepada guru 

a. Media video animasi dapat digunakan oleh guru 

untuk membantu meningkatkan kemampuan 

representasi siswa 

b. Melalui media video animasi ini sangat efektif 

untuk membantu meningkatkan kemampuan 

representasi siswa. 

2. Untuk siswa 

Siswa dapat menggunakan media video 

animasi untuk meningkatkan representasi, karena 

melalui media video animasi yang berupa audio dan 

visual akan lebih mudah dipahami dan diingat. 

3. Untuk peneliti 

Peneliti mampu mengembangkan media 

video animasi tidak hanya untuk representasi 

matematika dalam materi pecahan, namun juga dapat 



167 
 

  

digunakan materi yang lainnya bahkan pada mata 

pelajaran yang lain.  
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