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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan CD pembelajaran matematika dengan pendekatan
konstruktivisme yang valid dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kubus dan balok.
Penelitian dilaksanakan di MTs Al Ma’arif Gembong. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIIIC
sebagai kelas uji coba instrumen, kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas
kontrol. Penelitian pengembangan ini mengacu pada model pengembangan ADDIE, yaitu: (1) analysis,
meliputi analisis kinerja dan analisis kebutuhan; (2) design, meliputi penyusunan materi dan RPP; (3)
development, dilakukan pengembangan CD pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivisme
berbantuan software geogebra, setelah dikembangkan CD pembelajaran tersebut divalidasi oleh ahli untuk
diuji kelayakan dan revisi produk; (4) implementation, dilaukan pada uji coba lapangan terbatas
(eksperimen) untuk mendapatkan kelayakan dan keefektifan; (5) evalutation, dilakukan untuk manganalisis
data berdasarkan tahap implementation.
Hasil penilaian melalui instrumen angket yang dilakukan oleh ahli desain media, ahli materi, dan
siswa uji coba terbatas memperoleh persentase rata-rata 72,727%, 87,5%, dan 88,19%. Data tersebut
menunjukkan bahwa CD pembelajaran yang dikembangkan bersifat layak dan tidak perlu direvisi, namun
perlu ditindak lanjuti mengenai komentar dan saran guna menyempurnakan produk. Dan hasil perhitungan
dari uji coba terbatas telah mencapai indikator efektif, dengan terpenuhinya ketuntasan belajar siswa
dengan rata-rata 78,49 dari ketentuan KKM yaitu 70. Sedangkan dengan menggunakan uji-t memberikan
hasil
sehingga Ho ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa rata-rata
hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol dengan nilai rata-rata kelas
eksperimen 78,49 dan kelas kontrol 71,45.
Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa CD pembelajaran matematika berbantuan
software geogebra dengan pendekatan konstruktivisme layak dan efektif digunakan dalam proses
pembelajaran.
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