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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui kemampuan menentukan sifat-

sifat bangun ruang sederhana dengan 

menggunakan menggunakan metode problem 

solving pada siswa kelas IV SD Pawyatan 

Daha. (2) Mengetahui kemampuan 

menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

dengan menggunakan metode problem solving 

didukung media audio visual pada siswa kelas 

IV SD Pawyatan Daha. (3) Mengetahui 

pengaruh metode problem solving didukung 

media audio visual terhadap kemampuan 

menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

pada siswa kelas IV SD Pawyatan Daha. 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. 

Adapun subjek penelitiannya adalah 

menggunakan dua kelas terdiri dari kelas 

eksperimen (IVD) dan kelas kontrol (IVH) di 

SD Pawyatan Daha Kediri. Penelitian ini 

menggunakan instrumen berupa RPP dan tes 

hasil belajar. 

Dengan berpedoman pada nilai tes t 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel, 

dimana dengan df / db= 76 diperoleh angka = 

1,665 untuk taraf signifikan 5% dan 2,376 

untuk taraf signifikan 1%. Dengan thitung = 

2,479. Dengan demikian dapat dinyatakan H0 

ditolak. 

Kesimpulannya “Ada Pengaruh yang 

sangat signifikan pada metode problem solving 

didukung media audio visual terhadap 

kemampuan menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana pada siswa kelas IV SD 

Pawyatan Daha Kediri”. 

 

Kata Kunci: Pengaruh Metode Problem Solving Didukung Media Audio Visual, 

Kemampuan Menentukan, Pembelajaran Materi Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana.  
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat universal atau umum. 

Dimana manusia berada pastinya disitu juga terdapat sebuah kegiatan belajar, baik itu 

pendidikan langsung maupun tak langsung, pendidikan formal maupun non formal. 

Didalam pendidikan formal pastinya memiliki kurikulum yang diterapkan dalam sebuah 

kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Ada banyak sekali kompetensi dasar yang ada disetiap mata pelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa. Salah satunya adalah kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran 

matematika Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang merasa matematika sebagai 

mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan, bahkan momok yang menakutkan. 

Untuk mengatasi hal diatas peran guru sangat penting dan guru diharapkan harus 

bisa menciptakan cara mengajar yang baik serta inovatif. Pemilihan metode yang tepat 

juga mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar didalam kelas. Selain itu guru juga 

diharapkan menggunakan media pendukung dalam proses pembelajaran, karena dengan 

adanya media pembelajaran didalam kelas maka siswa juga akan lebih tertarik oleh 

pelajaran yang akan disampaikan guru, sehingga pemahaman siswa mengenai materi 

lebih cepat untuk diserap (Hamdani, 2011: 79).  

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode problem solving siswa akan 

dilibatkan secara langsung dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa. 

Dalam problem solving siswa juga didorong untuk mencari dan memecahkan suatu 

masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  Peneliti juga akan 

menggunakan media audio visual yang diharapkan konsentrasi siswa akan tertuju pada 

materi yang akan dipelajari, dan dengan media tersebut siswa juga akan lebih mudah 

memahami materi karena dalam media tersebut terdapat dua unsur yaitu suara dan 

gambar. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka judul yang diambil dalam 

penelitian ini adalah “Pengaruh Metode Problem Solving Didukung Media Audio Visual 

Terhadap Kemampuan Menentukan Sifat-Sifat Bangun Ruang Sederhana Pada Siswa 

Kelas IV SD Pawyatan Daha Kediri”. 

II. METODE 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teknik penelitian eksperimental dengan 

tipe eksperimen semu (Quasi Eksperimen. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan 

adalah pendekatan kuantitatif karena data-data variabel cenderung bersifat numerik, 
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sehingga digunakan untuk mengoalah data yang berupa angka tersebut yang diperoleh 

dari hasil tes ke siswa. 

Tempat atau lokasi penelitian yang digunakan untuk mencari data dalam 

penelitian ini adalah di SD Pawyatan Daha Kecamatan Kota, Kota Kediri. Hal lain yang 

menjadi pertimbangan peneliti memilih SD Pawyatan Daha sebagai tempat penelitian 

disebabkan oleh karakteristik, latar belakang siswa dan kemampuan siswa kelas IV yang 

heterogen, sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai subjek penelitian. 

Disamping itu, kelas 4 SD Pawyatan Daha Kediri merupakan kelas paralel yang terdiri 

dari kelas 4D dan kelas 4H sehingga dapat digunakan untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2014-2015. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 4D dan kelas 4H SD Pawyatan 

Daha 1 Kediri dengan jumlah siswa kelas 4D sebanyak 39 anak dan pada siswa kelas 4H 

berjumlah 39 anak. Validitasnya akan diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16. 

Reliabilitas alat penelitian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilai. Jadi, kapanpun alat itu digunakan maka hasilnya akan sama. Dalam 

penelitian ini, reliabilitasnya akan diuji dengan  menggunakan jasa komputer program 

SPSS 16. 

Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan teknik analisis statistik uji T 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan frekuensi variabel x dan y 

b. Menentukan kuadrat variabel fx dan fy 

c. Mencari mean (M) dari variabel x dan y 

1. Mx = 
n

fx
  

Mx = nilai rata-rata dengan menggunakan metode problem solving didukung media 

audio visual. 

My = 
n

fy
 

My = nilai rata-rata dengan menggunakan metode Problem solving. 

2. Mencari standart deviasi x dan y 

SDx = 

22

















n

fx

n

fx
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SDy = 


n

fy 2 2














n

fx

 

3. Mencari kuadrat standar kesalahan mean dari variabel x dan y 

SDmx = 
1N

SDx
 

SDmy = 
1N

SDy
 

4. Mencari standar kesalahan perbedaan Mean 

SDbm = 22 SDmySDmx   

5. Mencari nilai t 

t = 
     

    
 

Keterangan: 

M = Mean 

Fx = Mencari jumlah x 

Fy = Mencari jumlah y 

N = Jumlah siswa 

Mx = Nilai rata-rata kelompok x 

My = Nilai rata-rata kelompok y 

SDx = Standar deviasi kelompok x 

SDy = Standar deviasi kelompok y 

SDmx =Standar kesalahan kelompok x 

SDmy =Standar kesalahan kelompok y 

SDbm = Standar perbedaan mean 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Penelitian dilaksanakan di kelas 4D dan 4H SD Pawyatan Daha Kediri. Peneliti 

menyampaikan mata pelajaran Matematika dengan kompetensi dasar 8.1 Menentukan 

sifat-sifat bangun ruang sederhana. Data hasil penelitian diperoleh dari kelas 4D sebagai 

kelas eksperimen dan kelas 4H sebagai kelas kontrol, dimana masing-masing kelas 

berjumlah 39 siswa. 

Penelitian dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan dengan durasi waktu 4 jam 

pelajaran. Pada pertemuan pertama peneliti sebelum menerapkan metode dan media 

membagikan soal pretest terlebih dahulu kepada siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan 

kemudian peneliti menyampaikan materi dengan menerapkan metode problem solving 
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dan dengan didukung media audio visual. Setelah itu guru membentuk siswa menjadi 8 

kelompok, setiap kelompok diminta untuk menyelesaikan masalah mengenai sifat-sifat 

dari bangun ruang sederhana yang sudah disiapkan guru dalam lembar kerja siswa.  

Pada pertemuan kedua peneliti menyampaikam materi selanjutnya, pada 

pertemuan kedua ini peneliti menyampaikan materi dengan membawa contoh dari 

beberapa bangun ruang. Kemudian peneliti menyampaiakan materi dengan metode dan 

media. Kemudian pada akhir pertemuan peneliti membagikan soal post test untuk 

mengetahui pengaruh setelah menerapkan metode problem solving didukung media audio 

visual. 

Untuk mempermudah menganalisis dan pengujian hasil data penelitian, peneliti 

menggunakan jasa program SPSS statistik versi 16.0. adapun hasil analisisnya adalah dari 

data yang diperoleh pada kelas 4D dapat disimpulkan bahwa untuk penilain pre test, di 

dapat Mean (rata-rata) = 51.92: Median = 55.00; Standart Deviasi/ Simpangan Baku = 

17.420; Nilai Maksimum = 80; Nilai Minimum = 20; Range = 60; Jumlah Siswa = 39. 

Dari data yang diperoleh pada kelas 4D dapat disimpulkan bahwa untuk penilain 

post test, di dapat Mean (rata-rata) = 83.33: Median = 80.00; Standart Deviasi/ 

Simpangan Baku = 10.345; Nilai Maksimum = 100; Nilai Minimum = 60; Range = 40; 

Jumlah Siswa = 39. 

Dari data yang diperoleh pada kelas 4H dapat disimpulkan bahwa untuk penilain 

pre test, di dapat Mean (rata-rata) = 49.10: Median = 50.00; Standart Deviasi/ Simpangan 

Baku = 14.818; Nilai Maksimum = 95; Nilai Minimum = 25; Range = 70; Jumlah Siswa 

= 39. 

Dari data yang diperoleh pada kelas 4H dapat disimpulkan bahwa: Untuk penilain 

post test, di dapat Mean (rata-rata) = 75.77: Median = 80.00; Standart Deviasi/ 

Simpangan Baku = 15.999; Nilai Maksimum = 100; Nilai Minimum = 25; Range = 75; 

Jumlah Siswa = 39. 

Dari penghitungan menggunakan program SPSS versi 16.0 dengan jumlah soal 35 

item yang diujikan kepada siswa kelas V-D sejumlah 37 siswa tersebut ditemukan hasil 

dari soal yang valid yaitu sebanyak 22 soal.  

Dari hasil penghitungan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 dengan 

jumlah soal 35 item yang diujikan kepada siswa kelas 5D sejumlah 37 siswa tersebut 

menunjukan bahwa nilai alpha sebesar 0.772 > Rtabel = 0.325, maka instrumen dinyatakan 

reliabel dan dapat dipergunakan untuk atau sebagai alat pengumpulan data. 
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Untuk mempermudah mudah penghitungan uji normalitas peneliti menggunakan 

program SPSS versi 16.0. 

Berdasarkan pada hasil penghitungan SPSS diatas diperoleh taraf signifikan yang 

nilainya lebih dari 0,05, maka data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

Untuk mempermudah mudah penghitungan uji homogenitas peneliti 

menggunakan program SPSS versi 16.0 Berdasarkan pada hasil penghitungan SPSS 

diatas diperoleh taraf signifikan yaitu 0,339 > 0,05, artinya kedua data tersebut 

mempunyai varian yang sama. 

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh metode problem solving didukung media 

audio visual terhadap kemampuan menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana, maka 

peneliti terlebih dahulu akan menganalisis data dengan menggunakan uji T sampel bebas. 

Mean x = 
n

fx
 

= 39

3250

 

= 83,333333 

Mean y = n

fy
 

= 39

2955

 

= 75,76923 

Mencari SD (standart Deviasi x dan y)
 

SDx = √
   

 
 (

   

 
 )2 

= 

2

39

3250

39

274900








  

=  
2

33333,8371795,7048   

= 44444,694471795,7048   

= 27355,104   

= 10,21 

 

 

SDy = 


n

fy 2 2














n

fx

 

= 

2

39

2955

39

625.233








  

=  
2

76923,7538461,5990   

= 97621,574038461,5990   

= 4084,249
 

= 15,79 

 

Mencari Standart Kesalahan Mean 

Kelompok x dan y 

SDmx = 
1N

SDx

 

= 139

21,10

  

= 38

21,10

 

= 16,6

21,10

 

= 1,66
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SDmy = 
1N

SDy

 

= 139

79,15

  

= 38

79,15

 

= 16,6

79,15

 

= 2,56 

 

 

Mencari Standart Beda Kesalahan Mean 

SDbm = 

22 SDmySDmx 
 

= 

22 56,266,1 
 

= 
5536,67556,2 

 

= 
3092,9

 

= 3,051 

 

a. Mencari Nilai t-tes 

t = SDbm

MyMx 

 

051,3

76929,7533333,83 

 

= 051,3

56404,7

 

=2,479

 

Mengecek nilai t-tes yang diperoleh dengan t-tabel dengan derajat kebebasan (Db) yang 

tertentu. Untuk mengetahui Db digunakan rumus: 

Db = (Nx+Ny)-2 

= (39+39)-2 

= 78-2 

= 76 
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Lihat tabel nilai “t” untuk taraf signifikan 5% dan 1% 

Tabel 4.15 

Tabel nilai “t” untuk taraf signifikan 5% dan 1% 

 

db/df 

Taraf signifikan 

5% 1% 

   

76 1,665 2,376 

 

Keputusan: 

a. th (2,479) > tt 1% signifikan, maka Ho ditolak. 

b. th (2,479) > tt 5% sangat signifikan, maka Ho ditolak. 

Dengan data yang diperoleh diatas maka Ada pengaruh yang signifikan pada 

penerapan metode problem solving didukung media audio visual terhadap kemampuan 

menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana pada siswa kelas IV SD Pawyatan Daha 1 

Kediri. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

kelompok y (kelas kontrol) yang menggunakan metode problem solving menunjukan hasil 

belajar dengan rata-rata 75,77. 

Sedangkan hasil belajar siswa kelompok x (kelas eksperiment) yang diberi perlakuan 

dengan  menggunakan metode problem solving didukung media audio visual, menunjukan 

hasil yang lebih tinggi dengan rata-rata mencapai 83,33. 

Dengan hasil analisis diatas, dengan mengacu pada norma keputusan yang telah 

ditetapkan, maka dapat diketahui bahwa th = 2,479> tt = 1,665 pada taraf signifikan 5 % 

maka dengan demikian koofisien t sangat signifikan. Jadi Ha sebagaimana yang dirumuskan 

pada bab II terbukti benar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SD Pawyatan Daha Kediri 

tentang pengaruh metode problem solving didukung media audio visual terhadap 

kemampuan menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana pada siswa kelas IV SD 

Pawyatan Daha Kediri, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 
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1. Kemampuan siswa kelas IVD dalam menentukan sifat- sifat-sifat bangun ruang 

sederhana melalui hasil penilaian pre test dan post test menunjukan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dengan menerapkan metode probem solving didukung media audio visual. 

Dari 39 siswa yang mengikuti pelajaran baik dari pre test maupun post test, 35 siswa atau 

sekitar 89,8% diantaranya mencapai KKM yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yakni 

75, nilai diatas 75 mendominasi hasil penilaian pada post test. Sedangkan sisanya sebanyak 

4 anak mendapatkan nilai dibawah KKM. 

2. Kemampuan siswa kelas IVH dalam menentukan sifat- sifat-sifat bangun ruang 

sederhana melalui hasil penilaian pre test dan post test menunjukan bahwa setelah 

diterapkannya metode problem solving tanpa didukung media audio visual, mendapatkan 

nilai rata-rata diatas KKM yaitu sebesar 75,77, namun hal itu tidak lebih baik dibandingkan 

dengan perolehan hasil yang dicapai kelas eksperiment dengan metode problem solving 

yang didukung media audio visual nilai rata-rata mencapai 83,33. Dari 39 siswa yang 

mengikuti pelajaran baik dari pre test maupun post test di kelas IVH, 28 siswa atau sekitar 

71,7% diantaranya mencapai KKM yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yakni 75, 

Sedangkan sisanya sebanyak 11 anak mendapatkan nilai dibawah KKM. 

3. Dari hasil uji t terlihat bahwa th (2,479) > tt (2,376) dengan taraf signifikan 1% 

maka signifikan, sehingga Ho ditolak, dan th (2,479) > tt (1,665) dengan taraf signifikan 5%, 

maka sangat signifikan, sehingga Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ada “ada pengaruh 

yang signifikan terhadap kemampuan menentukan sifat-sifat bangun ruang sederhana 

dengan menerapkan merode problem solving didukung media audio visual pada kelas IV SD 

Pawyatan Daha Kediri. 
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