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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Tugas utama seorang siswa adalah belajar, sedangkan aktifitas

belajar akan mendatangkan hasil belajar. Menurut Sudjana menyatakan

bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

pada diri seseorang.1 Perubahan ini dapat ditunjukan dalam bentuk seperti

pengetahuan, pemahaman, sikap dan kemampuan. Dimyati dan Mudjiono

mengatakan bahwa belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang

kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu

sendiri, karena siswa adalah penentu terjadinya proses belajar.2

Slameto menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam

berinteraksi dengan lingkungannya. 3 Menurut Djamarah hasil belajar

adalah apa yang diperoleh siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. 4

Sudjana menjelaskan bahwa hasil belajar adalah suatu kemampuan yang

dicapai siswa setelah melalui kegiatan belajar. 5 Dimyati dan Mudjiono

menyatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk

1 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru
Algesindo, 2000, h. 14.

2 Dimyati dan Mujiono, Op. Cit, h. 43.
3 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta :

Rhineka Cipta,  2003,  h. 85.
4 Djamarah, 1994, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Usaha Nasional,

Surabaya. 1994, h. 72.
5 Nana Sudjana, Op. Cit h, 102.
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angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar setiap akhir

pembelajaran.6

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan yang dicapai oleh siswa

dalam bentuk angka atau skor setelah melakukan proses pembelajaran

dengan menggunakan alat ukur tertentu. Sedangkan hasil belajar

matematika dalam penelitian ini adalah penguasaan pengetahuan yang

dicapai oleh siswa dalam bentuk angka atau skor setelah melakukan proses

pembelajaran matematika dengan menggunakan powerpoint sebagai media

pembelajaran dalam model pembelajaran langsung.

Dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan, tentu ada faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian tersebut. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara global dapat dibedakan

menjadi dua bagian, yaitu:

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, faktor
ini meliputi aspek psiologis dan psikologis. Aspek psiologis
adalah aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi fisik
(jasmani), sedangkan aspek psikologis meliputi tingkat
kecerdasan, bakat, minat, motivasi dan sebagainya.

b. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di luar individu. Faktor
ini meliputi faktor lingkungsn sosial dan non-sosial, faktor
lingkungan sosial meliputi keberadaan guru, teman-teman dan
lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan non-sosial
meliputi gedung, tempat tinggal siswa, alat-alat dan lain
sebagainya.7

6 Dimyati dan Mujiono, Loc. Cit.
7 Wina sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung : Kencana, 2008, hal,

196.
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Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa guru merupakan

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk meningkatkan

hasil belajar guru hendaknya mampu menggunakan berbagai macam

strategi pembelajaran, agar pada saat pembelajaran yang dilakukan tidak

membosankan dan mampu menarik perhatian siswa sehingga bermuara

pada hasil belajar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Proses pembelajaran yang optimal terjadi apabila siswa maupun

guru saling memiliki kesadaran dan memiliki kesengajaan terlibat dalam

proses pembelajaran pada diri siswa dan guru memunculkan berbagai

interaksi pembelajaran. Belajar bukan pula menghafal dan mengingat

tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan

dalam diri orang yang belajar.

Indikator yang menjadi petunjuk bahwa proses pembelajaran

dianggap berhasil adalah sebagai berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai

prestasi tinggi.

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau

kopetensi dasar telah dicapai anak didik.

Sementara hasil dari penelitian ini dilihat dari ranah kognitif karena

dilihat dari hasil belajar siswa. Sedangkan hasil belajar dalam penelitian

ini adalah kopetensi yang dicapai siswa dalam bentuk angka-angka atau

skor dari hasil tes setelah mengikuti proses belajar-mengajar matematika
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siswa dengan menggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran

dalam model pembelajaran langsung.

2. Model Pembelajaran Langsung

Model pembelajaran langsung merupakan salah satu pendekatan

mengajar yang dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan

memperoleh informasi yang diajarkan selangkah demi selangkah. Model

pembelajaran dirancang secara khusus untuk dapat meningkatkan hasil

belajar siswa tentang pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik,

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi

selangkah.

Menurut Ibrahim dan Nur ciri-ciri model pembelajaran langsung

adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa
termasuk prosedur penilaian belajar.

2. Sintak atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran.
3. System pengolahan dan lingkungan belajar model yang

diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat
berlangsung dengan berhasil.8

Ibrahim dan Nur menyatakan bahwa para pakar teori membedakan

dua macam pengetahuan yaitu pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan

tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan

tentang bagaimana melakukan sesuatu. 9 Pengetahuan prosedural dan

deklaratif ini dapat diajarkan secara bertahap. Ibrahim dan Nur juga

menyatakan bahwa model pembelajaran langsung adalah suatu model

8 Ibrahim dan Nur, Op. Cit, h. 3.
9 Ibramih dan Nur,Ibid, h, 4.
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pembelajaran yang berpusat pada guru sebagaimana yang disajikan dalam

Tabel II.10

TABEL II
FASE-FASE PEMBELAJARAN  LANGSUNG

Fase Prilaku Guru

Menyampaikan tujuan dan
mempersiapkan siswa

Guru menyampaikan tujuan,
materi prasyarat memotivasi
siswa, dan mempersiapkan siswa
untuk belajar.

Mendemonstrasikan
pengetahuan atau
keterampilan

Guru mendemonstrasikan
keterampilan dengan benar, atau
menyajikan informasi tahap demi
tahap.

Membimbing Pelatihan Guru memberikan latihan
terbimbing.

Mengecek pemahaman dan
memberi umpan balik

Mengecek kemampuan siswa dan
memberikan umpan balik.

Memberikan kesempatan
untuk pelatihan lanjutan
dan penerapan

Guru mempersiapkan
kesempatan melakukan pelatihan
lanjutan, dengan menerapkan
konsep yang dipelajari pada
kehidupan sehari-hari

Sumber : Ibrahim dan Nur, Pembelajaran Langsung (2000)

Langkah-langkah model pembelajaran langsung adalah sebagai

berikut :

a. Menyampaikan Tujuan Pembelajaran dan Mempersiapkan
Siswa.

1. Menjelaskan tujuan

Langkah awal sebelum memulai pelajaran adalah menjelaskan

tujuan pembelajaran yang berguna untuk menarik dan

memusatkan perhatian siswa, serta memotivasi mereka untuk

10 Ibramih dan Nur, Ibid, h, 7.
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berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa perlu mengetahui

dengan jelas mengapa mereka perlu berpartisipasi dalam

pembelajaran dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan

setelah berperan serta dalam pembelajaran.

2. Menyiapkan siswa

Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa,

memusatkan perhatian siswa pada pokok pembicaraan dan

mengingatkan kembali pada hasil belajar yang telah dimiliki

yang relevan dengan materi yang akan dipelajari.

b. Mendemonstrasikan Pengetahuan atau Keterampilan

1. Mencapai kejelasan

Kemampuan guru menyampaikan informasi yang jelas dan

spesifik kepada siswa mepunyai dampak positif terhadap

proses belajar siswa.

2. Melakukan demonstrasi

Pembelajaran langsung berpegang teguh pada asumsi bahwa

sebagian besar yang dipelajari dari mengamati orang lain. Agar

dapat mendemonstrasikan suatu konsep atau keterampilan

dengan berhasil maka guru sepenuhnya menguasai konsep atau

keterampilan yang akan didemonstrasikan.
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c. Memberikan Latihan Terbimbing

Salah satu tahap penting dalam pembelajaran langsung adalah

cara guru mempersiapkan dan memberikan latihan terbimbing yang

berguna untuk membantu siswa dalam melakukan kegiatan yang

terdapat dalam LKS. Beberapa acuan bagi guru dalam menerapkan

dan memberikan latihan diantaranya:

1. Latihan yang diberikan hendaknya bermakna.

2. Memberikan latihan sampai siswa benar-benar menguasai

konsep atau keterampilan yang dipelajari.

d. Mengecek Pemahaman dan Memberikan Umpan Balik.

Tahap ini di sebut tahap resitasi yaitu guru memberikan

pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis dan guru memberikan

respon terhadap jawaban siswa. Tanpa adanya umpan balik, siswa

tidak mungkin dapat memperbaiki kekurangan atau kesalahannya dan

tidak mencapai tingkat penguasaan keterampilan. Ibramih dan Nur

menyarankan cara pemberian umpan balik sebagai berikut : (1)

Berikan umpan balik sesegera mungkin setelah pelatihan. (2)

Upayakan agar umpan balik jelas dan spesifik. (3) Berikan pujian dan

umpan balik pada kinerja yang benar. (4) Bantulah siswa dalam

memusatkan pada dan bukan hasil. (5) Ajari siswa memberikan

umpan balik kepada dirinya sendiri dan bagaimana menilai hasil

kinerjanya.11

11 Ibramih dan Nur, Ibid. h, 37
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e. Memberikan Kesempatan untuk Pelatihan Lanjutan dan
Penerapan.

Pekerjaan rumah atau latihan mandiri merupakan kesempatan

bagi siswa untuk menerapkan penampilan yang baru diperolehnya.

Ibramih dan Nur memberikan tiga panduan umum untuk latihan

mandiri yaitu: (1) Tugas rumah yang diberikan bukan kelanjutan dari

proses pembelajaran, tetapi merupakan kelanjutan dari pelatihan atau

persiapan untuk pembelajaran berikutnya. (2) Guru menginformasikan

kepada orang tua siswa tentang tingkat keterlibatan mereka dalam

membimbing siswa dirumah. (3) Guru seharusnya memberikan umpan

balik tentang pekerjaan rumah yang dikerjakan siswa.12

3. Powerpoint sebagai Media Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau upaya untuk

membantu para siswa mengambangkan kemampuan, pengetahuan,

dan keterampilan, dalam suatu bidang tertentu. Pembelajaran

merupakan proses dasar menciptakan kondisi yang kondusif agar

terjadi interaksi komunikasi belajar mengajarantara guru, peserta didik

dan komponen pembelajaran lainnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana pembelajaran

dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja dan

untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua

12 Ibramih dan Nur, Ibid. h, 42.
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pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan pendidik (sumber

belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.13

Guru bukanlah merupakan satu-satunya sumber belajar, namun

merupakan salah satu komponen dari sumber belajar. AECT

(Association for Educational Communication and Technology)

sebagaimana yang dikutip oleh Rusman dkk membedakan enam jenis

sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu:

a. Pesan; didalamnya mencakup kurikulum dan mata pelajaran.
b. Orang; didalamnya mencakup guru, orang tua, tenaga ahli,

dan sebagainya.
c. Bahan; merupakan suatu format yang digunakan untuk

menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, buku
teks, modul, program video, film, OHT (over head
transparency), program slide, alat peraga dan sebagainya.

d. Alat; yang dimaksud disini adalh sarana (piranti, hardware)
untuk menyajikan bahan yang akan diajarkan. Didalamnya
mencakup proyektor OHP, slide, film, tape recorder, dan
sebagainya.

e. Teknik; yang dimaksud adalah cara yang digunakan orang
dalam mamberikan pelajaran guna tercapai tujuan
pembelajaran. Didalamnya mencakup ceramah,
permainan/simulasi, Tanya jawab, sosiodrama, dan
sebagainya.

f. Latar (setting) atau lingkungan; termasuk didalmnya adalah
pengaturan ruang, pencahayaan, dan sebagainya.14

Sumber belajar yang disebut bahan dan alat merupakan media

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang

berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Menurut Miarso

(2004) bahwa media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran,

13 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung :
Rosdakarya, 2004, h. 28.

14 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2012,  h. 184.
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merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa

sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar.15

Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media

media mempunyai beberapa fungsi. Menurut Hamalik fungsi media

pembelajaran yaitu :

a. Untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif.
b. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang

integral dalam system pembelajaran.
c. Media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan

pembelajaran.
d. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan

untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu
siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh
guru dalam kelas.

e. Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk
mempertinggi mutu pendidikan.16

Encyclopedia of Educational Research merincikan manfaat

media pendidikan sebagai berikut :

1. Meletakan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh
karena itu mengurangi verbalisme.

2. Memperbesar perhatian siswa.
3. Meletakan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan

belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap.
4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan

kegiatan berusaha sendiri dikalangan siswa.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu,

terutama melalui gambar hidup.
6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu

perkembangan kemampuan berbahasa.
7. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh

dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman
yang lebih banyak dalam belajar.17

15 Rusman dkk, Ibid, h. 170.
16 Oemar Hamalik, Pendekatan Baru Strategi Belajar-Mengajar

Berdasarkan CBSA, Bandung : Sinar baru, 2008, h. 49.
17 http://yuniatiexa.wordpress.com/2011/03/28/fungsi-dan-manfaat-media-

pendidikan/ (diakses tanggal 28 April 2013).
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Dalam QS. Al Maidah ayat 16 yang berbunyi:

َن ٓالظُّلَُمِت  لَِم َویُْخِر ُجھُم مِّ َّ َمِن آتَّبََع ِرْضَونَھُ ُسبَُل ٓالسَّ یَْھِدى بِِھ آ
ْستَقِْیٍم ( )١٦إِلى آلنُّوِر بِإِْذنِِھ َویَْھِد یِھْم إِلَٖى ِصَرٍط مُّ

Artinya : Dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang
mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu
pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki
mereka ke jalan yang lurus.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan tiga macam

kegunaan dari Al Qur’an. Hal ini jika kita kaitkan dengan media

dalam pendidikan maka kita akan mengetahui bahwa minimal ada tiga

syarat yang harus dimiliki suatu media sehingga alat ataupun benda

yang dimaksud dapat benar-benar digunakan sebagai media dalam

pembelajaran. Tiga aspek itu adalah :

1. Bahwa media harus mampu memberikan petunjuk

(pemahaman) kepada siswa yang memperhatikan

penjelasan guru dan memahami medianya. Ringkasnya,

media harus mampu mewakili setiap pikiran sang guru

sehingga dapat lebih mudah memahami materi.

2. Setiap media yang digunakan oleh seorang guru

seharusnya dapat memudahkan siswa dalam memahami

sesuatu.

3. Sebuah media harus mampu mengantarkan para siswanya

menuju tujuan belajar mengajar serta tujuan pendidikan

dalam arti lebih luas. Media yang digunakan minimal
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harus mencerminkan (menggambarkan) materi yang

sedang diajarkan.

Salah satu aspek media yang diunggulkan mampu

meningkatkan hasil belajar adalah bersifat multimedia, yaitu gabungan

dari berbagai unsur media seperti teks, gambar, animasi dan video.

Hal ini bisa mempermudah guru menyampaikan materi, dan

mempermudah siswa menyerap apa yang disampaikan guru. Ibrahim

yang dikutip Arsyad mengemukakan bahwa media pembelajaran

membawa dan membangkitkan rasa senang dan gembira bagi murid-

murid dan memperbaharui semangat mereka.18

Microsoft office powerpoint adalah sebuah program komputer

untuk presentasi yang dikembangkan microsoft. Microsoft office

powerpoint merupakan program aplikasi presentasi yang populer dan

paling banyak digunakan saat ini untuk berbagai kepentingan

presentasi, baik pembelajaran, presentasi produk, meeting, seminar,

lokakarya dan sebagainya.

Powerpoint dapat digunakan melalui berbagai tipe penggunaan:

a. Personal Presentation: Pada umumnya powerpoint

digunakan untuk presentasi dalam kelas klasikal learning.

Seperti kuliah, training, seminar, workshop, dan lain-lain.

Pada penyajian ini powerpoint sebagai alat bantu bagi

instruktur/guru untuk presentasi menyampaikan materi

18 Arsyad, Azhar, Media Pendidikan, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, h. 15.



22

dengan bantuan media power point. Dalam hal ini kontrol

pembelajaran terletak pada guru atau instruktur.

b. Stand Alone: Pada pola penyajian ini, powerpoint dapat

dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang

bersifat interaktif, meskipun kadar interaktifnya tidak

terlalu tinggi namun powerpoint mampu menampilkan

feeback yang sudah diprogram.

c. Web Based: Pada pola powerpoint dapat diformat menjadi

file web (html) sehingga program muncul berupa browser

yang dapat menampilkan internet.

Dalam penelitian ini peran powerpoint yang digunakan adalah

personal presentation.

4. Hubungan Penggunaan Powerpoint sebagai Media Pembelajaran
dalam Model Pembelajaran Langsung dengan Hasil Belajar
Matematika

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas

guru. Sesorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang

menarik dan berkesan sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa.

Dalam rangka maningkatkan hasil belajar matematika guru dapat

melakukan benyak cara sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar

matematika siswa.

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan

menggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran dalam model

pembelajaran langsung. Pada uraian penggunaan powerpoint sebagai
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media pembelajaran dalam model pembelajaran langsung dikemukan

bahwa pembelajaran ini menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan

yang dilakukan guru dan siswa, membantu siswa mempelajari

keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang diajarkan

selangkah demi selangkah, memberi pelatihan dan umpan balik.

Pelaksanaan latihan secara individu membuat siswa berfikir secara

maksimal.

Penggunaan powerpoint sebagai media pembelajaran dapat

dijadikan pembelajaran menjadi lebih menarik, konkret, sehingga bisa

mengembangkan kreatifitas siswa dalam merangkai informasi atau

pesan yang diperoleh dari guru. Dengan demikian hasil belajar

matematika diharapkan dapat meningkat.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari

duplikasi pada desain dan temuan peneliti. Disamping itu untuk menunjukkan

keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti

terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan menetapkan

desain penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan

perbandingan desain-desain yang telah dilaksanakan.

Pada tahun 2008, saudari Yuana mahasiswa UNRI fakultas FKIP

Pendidikan Matematika melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model

Pembelajaran Langsung dengan Menggunakan Komputer sebagai Media
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Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas

VIIc SMP Babussalam Pekanbaru”

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuana dengan

penelitian yang penulis teliti adalah Yuana melakukan penelitian dengan

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mana penelitian dilakukan

untuk meningkatkan Hasil belajar Matematika siswa. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian quasi eksperimen terhadap mata

pelajaran matematika untuk melihat ada tidaknya pengaruh terhadap hasil

belajar siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah.

1. Penerapan Model Pembelajaran Langsung dengan
Menggunakan Powerpoint sebagai Media Pembelajaran sebagai
variabel bebas (X)

Dengan melihat tahapan dari model pembelajaran langsung,

maka selanjutnya peneliti menggunakan powerpoint sebagai media

pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran langsung

dengan menggunakan powerpoint sebagai media pembelajaran

adalah sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data.
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b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa

Pada tahap ini guru menggunakan powerpoint

dengan menghubungkannya ke proyektor dan ke layar

yang besar untuk menyampaikan tujuan pembelajaran,

membangkitkan motivasi belajar siswa, mengingatkan

siswa tentang pengetahuan yang telah mereka miliki

yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari,

dan mempersiapkan siswa untuk belajar.

2) Kegiatan Inti

a) Mendemontrasikan pengetahuan atau keterampilan

Guru mendemontrasikan keterampilan dengan benar,

atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Guru

menggunakan powerpoint sebagai media

pembelajaran untuk menyampaikan informasi yang

telah dirancang oleh guru, agar pembelajaran lebih

menarik, dan pesan pembelajaran dapat disampaikan

lebih cepat. Guru menampilkan slide demi slide

sambil menjelaskannya dengan metode ceramah agar

siswa lebih konsentrasi terhadap apa yang dijelaskan.
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b) Memberikan latihan terbimbing

Guru memberikan bimbingan pelatihan awal dengan

membagikan lembar soal kepada siswa, dan masing-

masing siswa mengerjakan soal-soal yang terdapat

pada lembaran soal secara individu. Pada tahap ini

guru mengamati dan memberikan bimbingan kepada

siswa.

c) Mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan
umpan balik

Guru mengecek pemahaman siswa dengan

mengajukan beberapa pertanyaan dan siswa

memberikan jawaban yang menurut pendapat mereka

benar, kemudian guru menanggapi jawaban siswa

tersebut.

3) Kegiatan Akhir

Memberikan perluasan latihan mandiri

Tahap akhir dari pembelajaran ini adalah guru

bersama-sama siswa menyimpulkan materi yang telah

dipelajari serta guru memberikan latihan lanjutan kepada

siswa berupa pekerjaan rumah.
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2. Hasil Belajar sebagai variabel terikat (Y)

Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar matematika

siswa kelas VIII SMPN Negeri 2 Rengat. Indikator hasil belajar

siswa yaitu :

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan

mencapai prestasi tinggi.

a. Siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan

secara baik minimal 70 %.

b. Hasil belajar siswa dapat mencapai KKM.

2. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran

khusus atau kompetensi dasar telah dicapai anak didik.19

a. Siswa dapat selalu aktif dalam belajar.

b. Siswa dapat memberikan contoh soal jika diminta

oleh guru.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut :

Ha : µeksperimen ≠ µkontrol

Terdapat pengaruh penggunaan powerpoint sebagai media

pembelajaran dalam model pembelajaran langsung terhadap

hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 2 Rengat.

19 Djamarah, Op. Cit, h, 121-122.



28

Ho : µeksperimen = µkontrol

Tidak terdapat pengaruh penggunaan powerpoint sebagai media

pembelajaran dalam model pembelajaran langsung terhadap

hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 2 Rengat.


