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ABSTRAK 

Penelitian Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Edpuzzle Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sungguminasa bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Edpuzzle terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sungguminasa. Sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Sungguminasa tahun ajaran 2021/2022 yang 

berjumlah 35 orang siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data mengenai perbandingan nilai 

statistik dan perbandingan kategori hasil belajar telah membuktikan terdapatnya pengaruh positif 

penggunaan media Edpuzzle terhadap hasil belajar siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Sungguminasa 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa melalui analisis statistik deksriptif sebelum menggunakan media 

Edpuzzle rata-rata nilai siswa masih dalam kategori interval rendah dan setelah menggunakan media 

Edpuzzle rata-rata nilai siswa berada pada kategori interval tinggi. Diketahui bahwa nilai rata-rata 

hasil Pretest yaitu 54,28 dan nilai rata-rata hasil Posttest yaitu 86,57 dimana nilai Posttest lebih besar 

dari nilai Pretest. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik inferensial menggunnakan rumus uji 

t, diketahui thitung yang diperoleh adalah 16,38 dengan frekuensi df = 35-1 = 34, pada taraf signifikan 

0,05 atau 5% diperoleh ttabel adalah 1,690. Jadi thitung > ttabel atau H1 diterima dan H0 ditolak. Dari hasil 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui media pembelajaran berbasis Edpuzzle dalam 

pembelajaran dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VII A SMP Negeri 1 Sungguminasa dan memberikan respon positif terhadap media 

pembelajaran tersebut. 

 

Kata kunci: Media Edpuzzle, Hasil Belajar 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman di bidang 

pendidikan yang terus meningkat secara 

signifikan mempengaruhi pola pikir pendidik 

dari pola pikir yang awam menjadi modern. Hal 

tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan 

pendidikan di Indonesia dimana peningkatan 

mutu pendidikan menghasilkan kualitas sumber 

daya manusia yang bermutu pula. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk memberikan bimbingan atau 

bantuan dalam mengembangkan potensi fisik 

dan mental yang diberikan orang dewasa 

kepada siswa untuk mencapai kedewasaan dan 

mencapai tujuan agar siswa dapat secara 

mandiri melaksanakan tugas-tugas kehidupan. 

Dalam proses belajar mengajar, faktor 

utama adalah Guru sebagai pendidik dan siswa 

sebagai peserta didik. Guru sangat berpengaruh 

dalam berlangsungnya proses pembelajaran 

untuk menghidupkan suasana kelas dan 

membuat setiap siswa menjadi aktif. Untuk itu 

Guru dituntut untuk selalu kreatif dalam 

menggunakan media pembelajaran agar 

keberhasilan belajar dapat tercapai. 

Penggunaan media pembelajaran 

berbantuan komputer meningkatkan daya tarik 

siswa untuk belajar dari kemampuan yang 

diajarkan. Penggunaan media pembelajaran 

dapat menghemat waktu persiapan mengajar, 

meningkatkan semangat belajar siswa, dan 

mengurangi kesalahpahaman siswa tentang 

mendengarkan penjelasan guru. Oleh karena itu, 

penggunaan media pembelajaran sangat penting 

dalam proses pembelajaran. 
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Sistem pembelajaran yang diterapkan 

selama   ini   adalah   sistem   pembelajaran 

tradisional dengan suasana mengajar yang 

kental  dan  dirasa  tidak sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dimana Guru lebih berperan aktif sedangkan 

siswa hanya menerima semua yang diberikan 

oleh Guru.  Tidak hanya itu, kewajiban 

pendidikan juga perlu memuat nilai-nilai moral, 

akhlak mulia, kreativitas, kemandirian dan 

kepemimpinan yang sulit dicapai dalam sistem 

pembelajaran tradisional. Menggunakan media 

pembelajaran tradisional seringkali membuat 

siswa merasa bosan dan tidak adanya semangat 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

perlu   dilakukan  pembaharuan   media 

pembelajaran dan transformasi dari media 

tradisional menjadi media yang lebih interaktif. 

Salah  satu    pembaharuan  media 

pembelajaran yang perlu dilakukan adalah pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia   menyenangkan  bagi   yang 

menyukainya dan menjengkelkan bagi yang 

tidak menyukainya. Mata pelajaran ini wajib 

diperlukan dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Dibandingkan mata pelajaran lain seperti 

matematika, IPA, IPS, bahasa inggris, pelajaran 

bahasa Indonesia dinilai kurang menarik. Siswa 

tidak merasa perlu, mereka dapat memahami 

bahasa Indonesia tanpa belajar. Juga, ujian di 

kelas bahasa Indonesia didominasi oleh teks dan 

wacana,    yang   sangat  membosankan   bagi 

sebagian siswa sehingga mereka akhirnya 

mengabaikan atau tidak peduli dengan pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan diatas, 

peneliti bermaksud melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Interaktif Berbasis Edpuzzle 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Sungguminasa”. 

Adapun rumusan masalah pada pada 

penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

penggunaan media pembelajaran interaktif 

berbasis Edpuzzle terhadap hasil belajar siswa 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 

1 Sungguminasa? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasis Edpuzzle 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Sungguminasa. 

Kata media berasal dari bahasa latin 

“medius” yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. AECT (Association 

of Education and Communication Technoloy) 

memberi batasan tentang media sebagai salah 

satu bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Agak 

berbeda dengan batasan yang diberikan NEA 

(National Education Association) media adalah 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio visual beserta peralatannya. 

Media hendaknya dimanipulasi hingga dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi atau 

pesan dalam proses belajar mengajar, sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa 

untuk belajar (Ramli, 2012). 

Pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran interaktif dirancang untuk 

mendorong proses pembelajaran dan 

menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru 

dalam merancang proses pembelajaran (Saluky, 

2016). Kehadiran media pembelajaran 

interaktif dalam proses pembelajaran 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

berbeda, karena materi yang sebelumnya 

diajarkan dengan metode ceramah yang 

monoton dapat disulap menjadi media yang 

berisi teks, suara, film dan video. 

Edpuzzle adalah aplikasi dan media 

pembelajaran berbasis video yang dapat 

digunakan semua guru untuk membuat 

pelajaran semenarik mungkin. Selain itu, 

Edpuzzle memungkinkan penggunanya untuk 

mengimport video dari Youtube dan 

menambahkan komponen interaktif seperti 

pilihan tertutup dan pertanyaan terbuka sebagai 

soal untuk mengecek pemahaman peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan Edpuzzle 

memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

kemampuan belajar mandiri siswa dan 

mendukung pembelajaran, Edpuzzle 
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memberikan tambahan sumber daya untuk 

mempermudah pembelajaran. 

Penggunaan   media   Edpuzzle 

diharapkan dapat memberikan inovasi baru 

dalam penggunaan media pembelajaran yang 

beragam agar siswa menjadi lebih aktif dan 

antusias dalam belajar. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan Achmad, dkk (2021) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peserta 

didik mampu   mengerjakan soal   materi 

turunan setelah menonton video pembelajaran 

di Edpuzzle.  Begitupun  penelitian   yang 

dilakukan oleh Hidayat,  dkk    (2021) 

menunjukkan   hasil  penelitian   dimana 

penerapan Google Classroom dan Edpuzzle 

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

materi sejarah islam masa modern dalam 

pembelajaran  jarak  jauh dapat terlaksana 

dengan baik, dan dapat menarik partisipasi 

peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran. 

Hasil belajar merupakan kemampuan 

yang diperoleh individu setelah proses belajar 

berlangsung, yang dapat memberikan 

perubahan tingkah laku baik pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan keterampilan siswa 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya 

(Mardianto, 2012). 

Adapun hipotesis penelitian 

berdasarkan uraian kajian pustaka diatas dan 

berdasarkan rumusal kajian penelitian ini 

diduga terdapat pengaruh positif penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis 

Edpuzzle terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 
Sungguminasa. 

interaktif berbasis Edpuzzle sedangkan variabel 

terikat adalah hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia 

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP 

Negeri 1 Sungguminasa yang berjumlah 1.165 

siswa dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Keadaan Populasi SMP Negeri 1 

Sungguminasa 

No. Kelas Jumlah Ket 

1. VII 395 11 Kelas 

2. VIII 402 11 Kelas 

3. IX 377 11 Kelas 

Jumlah Siswa 1.165 
 

 

Dalam penelitian ini, penentuan sampel 

menggunakan cara purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan penilaian 

tertentu, teknik ini dilakukan karena peneliti 

mempunyai penilaian dimana kelas VII A 

merupakan kelas dengan nilai rata-rata mata 

pelajaran Bahasa Indonesia terendah diantara 

kelas lainnya. 

 
Tabel 2. Keadaan Sampel di SMP Negeri 1 

  Sungguminasa  

 
METODE PENELITIAN 

Kelas 
Laki- 
Laki 

Perempuan Total 

 

Metode penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain one group pretest- 

posttest yaitu kelompok eksperimen diberikan 

pretest sebelum diberi perlakuan, kemudian 

selanjutnya diberikan posttest setelah proses 

pembelajaran dilakukan. Pada penelitian ini 

yang menjadi variabel penelitian terdiri dari 

variabel bebas dan variabel terikat, yang 

menjadi variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media pembelajaran 

VII A 14 21 35 

Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar observasi 

dan lembar tes yang terdiri dari tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest). Lembar 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

menilai aktivitas siswa dalam melakukan setiap 

kegiatan yang termuat dalam pembelajaran. 

Adapun lembar tes digunakan untuk 

mengetahui perubahan hasil belajar setelah 
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siswa melalui proses pembelajaran dan 

perlakuan. Untuk mengumpulkan data yang 

akurat, pada penelitian ini analisiS data yang 

digunakan adalah deskriptif dan inferensial. 

Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh 

media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

4 81 - 90 Tinggi 
 

5 91 - 100 Sangat tinggi 
 

Statistik inferensial adalah teknik 

analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan menerapkan 

hasilnya pada suatu populasi, menentukan 

derajat kemiripan antara hasil yang diperoleh 

P =  𝒇 
𝒏 

x 100% 
dari sampel dengan yang diperoleh dalam 

populasi. Untuk menguji hipotesis yang telah 
Keterangan: 
P = Angka persentase 

F = Jumlah skor perolehan 

N = Jumlah skor maksimal 

dirumuskan yaitu menggunakan statistik uji-t, 

digunakan rumus sebagai berikut: 
 

𝑀𝑑 

100% = Bilangan tetap 𝑡 = 
√ ∑ 𝑥2𝑑 

Analisis data observasi aktivitas siswa 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran. Hasil perolehan 

presentase aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dianalisa dengan pedoman seperti 

pada tabel kategori aktivitas siswa sebagai 

berikut: 

 

  Tabel 3. Kategori Aktivitas Siswa  
 

No Interval Kategori 

1 75 – 100 Baik 

2 50 – 74 Cukup 

3 25 – 49 Kurang 

4 0 – 24 Tidak baik 

 

Analisis data hasil belajar siswa 

digunakan untuk melihat hasil belajar siswa 

sebelum dilakukan perlakuan dengan hasil 

belajar siswa setelah diberikan perlakuan. 

Adapun kriteria penilaian hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
 

  Tabel 4. Kategori Hasil Belajar Siswa  

𝑛(𝑛 − 1) 
 

Keterangan : 

Md = mean dari deviasi (d) antara posttest 

dan pretest 

xd = perbedaan deviasi dengan mean 

deviasi 

n = banyaknya subjek 

df = n-1 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kelas VII A sebagai sampel 

penelitian dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis Edpuzzle pada 

materi menelaah unsur-unsur dan kebahasaan 

dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca 

atau didengar. Peneliti melakukan proses 

pembelajaran dengan 5 kali pertemuan dimana 

pertemuan pertama dilaksanakan pretest 

kemudian pertemuan selanjutnya dilaksanakan 

treatment dan pada pertemuan terakhir 

dilakukan posttest. Hasil dari penelitian ini 

kemudian dianalisis menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sungguminasa 

kelas VII A dengan jumlah responden sebanyak 

35 orang. Maka data analisis deskripstif yang 

diperoleh sebagai berikut: 
 

Tabel 5. Distribusi frekuensi dan persentase aktivitas belajar siswa selama penelitian berlangsung 

No Interval Kategori 

1 0 - 39 Sangat rendah 

2 40 - 69 Rendah 

3 70 - 80 Sedang 
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Pertemuan/Frekuensi Persen (%) 

No. 
Aktivitas Belajar    

Siswa 
I II III 

Rata-
 

rata 
I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Siswa yang hadir dalam 

35 32 35 33 100 91,42 100 
pembelajaran 

2 
Siswa yang mengajukan 

15 21 25 20,33 42,85 60 71,42 
pertanyaan 

3 
Siswa yang 

18 17 23 19,33 51,42 48,57 65,71 
memberikan tanggapan 

4 
Siswa yang meminta 

19 25 26 23,33 54,28 71,42 74,28 
bimbingan Guru 

Siswa yang 

memperhatikan 
5 

penjelasan Guru selama 

pembelajaran 

Siswa yang mencatat 
6 

hal-hal penting yang 
disampaikan Guru 
dalam pembelajaran 

Siswa yang 

mengerjakan dan 

7 
menyelesaikan tugas 
tepat waktu 

35 32 35 34 100 91,42 100 

 

 

35 32 35 35 100 91,42 100 

 

 
 

35 35 35 36 100 100 100 

Jumlah persentase aspek siswa 548,55 554,25 611,41 

Persentase aktivitas siswa 78,36 79,17 87,34 
 

Kategori Baik Baik Baik 
 

Hasil analisis data aktivitas siswa 

(terlihat pada tabel 5) dapat diketahui bahwa 

persentase aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung pada pertemuan pertama yaitu 

78,36%, pertemuan kedua 79,17% dan pada 

pertemuan ketiga yaitu 87,34%. Persentase 

aktivitas siswa dalam pembelajaran ketiga 

pertemuan tersebut berada pada kategori baik 

yaitu pada interval 75-100%, ini berarti 

indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran 

tercapai. 
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Tabel 6. Distribusi dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar Bahasa Indonesia (Pretest) 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 0 – 39 Sangat rendah 3 8,57 

2 40 – 69 Rendah 22 62,85 

3 70 – 80 Sedang 8 22,85 

4 81 – 90 Tinggi 2 5,71 

5 91 – 100 Sangat tinggi 0 0 

Jumlah 35 100 

 

Kategori hasil belajar menunjukkan 

bahwa nilai Pretest siswa pada saat sebelum 

adanya perlakuan dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle pada materi 

menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari 

surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau 

didengar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

35 siswa, terdapat 8,57% pada kategori sangat 

rendah, 62,85% pada kategori rendah, 22,85% 

pada kategori sedang, 5,71% pada kategori 

tinggi dan 0% pada kategori sangat tinggi. 

Tabel 7. Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar 

  Bahasa Indonesia (Pretest)  

Kategori Nilai 
No Statistik Nilai 

1 Nilai tertinggi 90 

2 Nilai terendah 20 

3 Nilai Rata-rata 54,85 

4 Standar deviasi 18,047 

5 Sampel 35 

 

Nilai statistik hasil belajar terlihat 

bahwa sebelum diberikan perlakuan diperoleh 

nilai maksimal belajar adalah 90 dengan skor 

terendah 20. Rata-rata skor yang diperoleh nilai 

rata-rata hasil Pretest siswa 54,85 dan standar 

deviasi 18,047. 
 
 

Tabel 8. Distribusi dan Frekuensi Kategori Hasil Belajar Bahasa Indonesia (Posttest) 

No Interval Kategori Frekuensi Persentase 

1 0 – 39 Sangat rendah 0 0 

2 40 – 69 Rendah 1 2,85 

3 70 – 80 Sedang 13 37,14 

4 81 – 90 Tinggi 14 40 

5 91 – 100 Sangat tinggi 7 20 

Jumlah 35 100 

 

Kategori hasil belajar menunjukkan 

bahwa nilai Posttest siswa pada saat sesudah 

adanya perlakuan dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle pada materi 

menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari 

surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau 

didengar mata pelajaran Bahasa Indonesia 0% 

pada kategori sangat rendah, 2,85% pada 

kategori rendah, 37,14% pada kategori sedang, 

40 % pada kategori tinggi, dan 20% pada 

kategori sangat tinggi. 
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Tabel 9. Distribusi Nilai Statistik Hasil Belajar 

  Bahasa Indonesia (Postest)  

Kategori Nilai 

No Statistik Nilai 

1 Nilai tertinggi 100 

2 Nilai terendah 60 

3 Nilai Rata-rata 86,85 

4 Standar deviasi 9,631 

5 Sampel 35 
 

Nilai statistik hasil belajar terlihat 

bahwa sesudah diberikan perlakuan diperoleh 

nilai maksimum hasil belajar adalah 100 dan 

skor terendah 60. Nilai rata-rata hasil Posttest 

siswa 86,85 dan standar deviasi 9,631. 

 

Tabel 10. Distribusi Hasil Belajar Bahasa 

Indonesia Bahasa Indonesia Pretest dan 
  Posttest  

Jika Pvalue > α = 0,05 maka distribusinya 

normal 

Jika Pvalue < α = 0,05 maka distribusinya tidak 

normal 

Dengan menggunakan bantuan 

komputer dengan program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) versi 25. Hasil 

analisis skor rata-rata untuk Pretest 

menunjukkan nilai Pvalue > α yaitu 0,083 > 

0,05 skor rata-rata untuk Posttest menunjukkan 

nilai Pvalue > α yaitu 0,067 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa data hasil Pretest dan 

Posttest berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

Analisa data mengenai perbandingan nilai 

statistik, perbandingan kategori hasil belajar, 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

untuk menghasilkan suatu keputusan, yaitu 

keputusan dalam menerima atau menolak 

hipotesis ini. Untuk pengujian hipotesis ini, 

Kategori Nilai Nilai Statistik 
peneliti menggunakan uji-t pada taraf signifikan 

α = 0,05 dan derajat kebebasan (df) = (n-1). 

Kriteria pengujiannya adalah Jika thitung > 

ttabel maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya 

penggunaan media pembelajaran berbasis 

Edpuzzle berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, artinya penggunaan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle tidak 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Dari tabel 10 digambarkan bahwa nilai 

rata-rata siswa sebelum adanya perlakuan 

menggunakan media Edpuzzle (Pretest) yaitu 

54,85 dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa 

sesudah adanya perlakuan menggunakan media 

Edpuzzle (Posttest) yaitu 86,85. Dengan 

demikian, dapat dilihat hasil belajar siswa 

meningkat setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan media Edpuzzle. 

Adapun analisis statistik inferensial 

pada bagian ini digunakan untuk pengujian 

hipotesis yang telah dirumuskan, dan sebelum 

melakukan analisis statistik inferensial terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji 

hipotesis. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui skor rata-rata hasil belajar siswa 

(Pretest-Postest) berdistribusi normal. Kriteria 

pengujiannya adalah: 

Untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh penggunaan media pembelajaran 

interaktif berbasis Edpuzzle terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di SMP Negeri 1 Sungguminasa ditinjau dari 

aspek hasil belajar, maka dilakukan uji-t pada 

data yang telah diperoleh. 
Table 11. Hasil Analisis Skor Pretest dan 

  Posttest  

d=X2        d2 

  No    Pretest     Postest      – X1  
 

1 70 90 20 400 

2 80 100 20 400 

3 60 90 30 900 

4 40 90 50 2500 

5          40 80 40        1600 
 

6          80 90 10         100 
 

Statistik Pretest Posttest 

Jumlah sampel 35 35 

Nilai Tertinggi 90 100 

Nilai Terendah 20 60 

Nilai Rata-rata 54,85 86,85 

Standar Deviasi 18,047 9,631 
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Mencari harga “∑ 𝑥2𝑑” dengan menggunakan 
rumus: 

∑𝑥2𝑑 = ∑d2 - (∑𝑑)2 
𝑁 

∑𝑥2𝑑 = 41.100 - (1.130)2 
35 

∑𝑥2𝑑 = 41.100 - 1.276.900 
35 

∑𝑥2𝑑 = 41.100 – 36.482,8571 
 

∑𝑥2𝑑 = 4.617,1429 

Mencari nilai df dengan menggunakan rumus: 

Df = N – 1 = 35 – 1 = 34 

Menentukan harga thitung dengan menggunakan 

rumus: 
𝑀𝑑 

𝑡 = 

√ 
∑ 𝑥2𝑑 

𝑛(𝑛 − 1) 
32,285 

 

𝑡 = 
 

 

 

 
 

4.617,1429 
√  

35(34) 
32,285 

𝑡 = 

√4.617,1429 
1.190 

32,285 
𝑡 = 

√3,880 
32,285 

𝑡 =  
 

1,970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ 𝑑 
𝑀𝑑 = 

𝑛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Md” dengan menggunakan 

𝑡 = 16,38 
 

Setelah menentukan harga thitung yaitu 

16,38 dan ttabel yaitu 1.690, thitung > ttabel = 16,38 

> 1.690, perbedaan hasil Pretest dan Posttest 

signifikan dan dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima yakni 

terdapat pengaruh positif penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasis Edpuzzle 

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 

Sungguminasa. 
 

PEMBAHASAN 

 

𝑀𝑑 = 
1.130 

 
 

35 

Hasil analisis yang telah diuraikan pada 

bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa 

penggunakan media pembelajaran berbasis 
Md = 32,285 Edpuzzle dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada kelas VII A SMP Negeri 1 

Sungguminasa berpengaruh positif terhadap 

90 40 1600 

90 30 900 

80 30 900 

90 20 400 

100 30 900 

80 30 900 

70 50 2500 

100 20 400 

80 30 900 

100 40 1600 

90 30 900 

80 30 900 

90 40 1600 

80 40 1600 

100 10 100 

90 50 2500 

80 40 1600 

80 60 3600 

90 30 900 

90 30 900 

70 30 900 

100 10 100 

80 30 900 

60 40 1600 

90 20 400 

80 40 1600 

100 30 900 

80 40 1600 

90 40 1600 

 

7 50 

8 60 

9 50 

10 70 

11 70 

12 50 

13 20 

14 80 

15 50 

16 60 

17 60 

18 50 

19 50 

20 50 

21 90 

22 40 

23 40 

24 20 

25 60 

26 60 

27 40 

28 90 

29 50 

30 20 

31 70 

32 40 

33 70 

34 40 

35 50 

Mencari 

rumus: 
harga 
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hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel hasil analisis statistik 

deskriptif dan inferensial. 

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

media pembelajaran berbasis Edpuzzle pada 

siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Sungguminasa 

menunjukkan bahwa persentase aktivitas siswa 

dalam pembelajaran ketiga pertemuan tersebut 

berada pada kategori baik, ini berarti indikator 

aktivitas siswa dalam pembelajaran sudah 

tercapai. 

Hasil analisis data hasil belajar siswa 

sebelum diterapkan pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan media pembelajaran 

berbasis Edpuzzle menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran 

Bahasa Indonesia menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle sangat rendah. 

Sebaliknya, hasil analisis data hasil belajar 

siswa setelah diterapkan pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan media pembelajaran 

berbasis Edpuzzle menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran 

Bahasa Indonesia menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle tercapai. 

Beberapa siswa mengalami peningkatan 

signifikan hasil belajar setelah menggunakan 

media pembelajaran berbasis Edpuzzle karena 

proses pembelajaran menjadi lebih aktif dengan 

siswa sebagai pusat belajar. Namun masih ada 

beberapa siswa yang belum tuntas dalam 

pembelajaran diakibatkan oleh motivasi belajar 

siswa itu rendah walaupun Guru telah 

menggunakan inovasi dalam pembelajaran. 

Penerapan menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa pada 

saat mengikuti pembelajaran. Pada saat tes 

awal, masih banyak siswa yang mendapat nilai 

rendah, setelah menerapkan pembelajaran 

Bahasa Indonesia menggunakan media 

pembelajaran berbasis Edpuzzle dengan 

mengikuti langkah-langkah yang telah ada, 

dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pretest 

sebesar 54,28 dan nilai rata-rata Posttest sebesar 

86,57 dimana nilai rata-rata Posttest lebih besar 

dari nilai Pretest. Adapun selisih kenaikan nilai 

rata-rata Pretest-Postest yaitu sebesar 32,29. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan 

media pembelajaran berbasis Edpuzzle 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII A di SMP Negeri 1 Sungguminasa. 

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial 

yang diperoleh, ternyata cukup mendukung 

teori yang telah dikemukakan pada bagian 

kajian pustaka yaitu teori pengaruh, teori media, 

teori belajar, dan teori belajar Bahasa Indonesia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berbasis 

Edpuzzle berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Negeri 1 Sungguminasa. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pemerolehan hasil 

penelitian dan data yang telah ada maka peneliti 

dapat memberikan kesimpulan bahwa 

penggunaan media pembelajaran interaktif 

berbasis Edpuzzle berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas VII di SMP Negeri 1 

Sungguminasa. 
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