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Abstract
The purpose of this study is to describe the confidence of MI students by using ICT-based media for VBA excel
on space building material. The research method used is descriptive qualitative method. The research subjects
were 23 students of MI Tazkya class VI. The instrument provided consisted of a student confidence scale
questionnaire consisting of 25 definitions and 4 answer choices, namely 1. Strongly Agree (SS), 2. Agree (S), 3.
Disagree (TS), 4. Very Disagree (STS ). The self-confidence questionnaire related to superior VBA-based ICT
media consists of 5 indicators. The results of the study that showed the confidence of MI Tazkya students by using
ICT-based media for superior VBA in the overall building material were classified as good and in accordance
with 4 indicators that led to a good proposal for indicators Believe in support well, were they anxious (good),
indicators and had drive for achievement (good); indicator Know your strengths and weaknesses (s good). There
is one indicator that falls into the criteria, which is the indicator Feel free, and is responsible for its actions
(enough). And it can be seen that on average all students are included in both criteria.
Keywords: VBA Excel, Self Confidence, Geometry
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepercayaan diri siswa MI dengan menggunakan media
ICT berbasis for VBA excel pada materi bangun ruang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yang dilakukan yaitu pada 23 siswa MI Tazkya kelas VI. Instrumen yang
diberikan berupa angket skala kepercayaan diri siswa yang terdiri dari 25 pernyataan dan 4 pilihan jawaban yaitu
1. Sangat Setuju (SS), 2.Setuju (S), 3.Tidak Setuju (TS), 4. Sangat Tidak Setuju (STS). Angket kepercayaan diri
yang berhubungan dengan media ICT berbasis VBA excel terdiri dari 5 indikator. Hasil penelitian menunjukan
bahwa kepercayaan siswa MI Tazkya dengan menggunakan media ICT berbasis for VBA excel pada materi
bangun ruang secara keseluruhan tergolong baik dan terdapat 4 indikator yang masuk kriteria baik yaitu untuk
indikator Percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas (baik), indikator Berani mengungkapkan pendapat
dan memiliki dorongan untuk berprestasi (baik); indikator Mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri (s
baik ). Terdapat 1 indikator yang masuk kriteria cukup yaitu indikator Merasa bebas, dan bertanggung jawab
atas perbuatannya (cukup). Dan dapat dilihat rata-rata persentase keseluruhan semua siswa termasuk kedalam
kriteria baik.
Kata kunci: VBA Excel, Self Confidence, Bangun ruang

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi, serta mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, setiap individu diwajibkan mengenyam pendidikan, salah satu budang studi
yang mendukungnya adalah matematika (Chotimah, at. al, 2019). Matematika merupakan
pembelajaran yang masih dianggap sulit oleh para siswa. Padahal, jika kita telaah lebih dalam tentang
matematika adalah subjek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena matematika sangat
berperan penting dalam hampir segala aspek baik dalah kehidupan sehari-hari bahkan di masa teknologi
dan digital pada sekarang ini (Bernard & Senjayawati, 2019). Siswa yang masih menganggap
matematika adalah pelajaran yang sulit dan menimbulkan kesan dan pengalaman yang negatif pada
umumnya akan berdampak buruk, baik untuk motivasi belajar matematikanya maupun prestasi
akademik disekolahnya.
Pada era globalisasi ini teknologi sudah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik
dibidang kebudayaan seni, politik, ekonomi bahkan dalam dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut
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dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha
dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan
khususnya dalam proses pembelajaran (Budiman, 2017). Maka melalui teknologi, pembelajaran
matematika bisa membuat siswa untuk tertarik dalam pembelajaran. Salah satu teknologi yang dapat di
manfaatkan dalam pembelajaran yaitu melalui Game (Bernard, 2015).
Game edukasi berbasis komputer sebagai salah satu media yang efektif digunakan bagi siswa,
terutama pada mata pelajaran yang sulit, seperti matematika. Sekalipun telah diketahui secara universal
bahwa komputer tidak dapat menggantikan peran guru, namun game berbasis komputer merupakan alat
untuk membantu siswa mencapai remediasi (Siregar, 2017). Media yang dapat diterapkan dalam
pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran berbasis VBA Excel, karena dalam VBA Excel tak hanya
dapat di gunakan dalam mengolah data, namun VBA Excel dapat digunakan untuk pembelajaran
kepada siswa dengan tampilan yang lebih menarik (Bernard, 2018) . Dengan demikian pembelajaran
menggunakan media VBA Excel ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kepercayaan diri atau
self confidence siswa selama pembelajaran.
Menurut Walgio (Purwasih, 2015) salah satu cara untuk menumbuhkan self confidence adalah
dengan melatih setiap individu untuk dapat mengemukakan pendapat kepada pihak lain melalui
interaksi sosial, dilatih berfikir mandiri dan diberi suasana yang aman sehingga individu tidak takut
berbuat kesalahan. Menurut TIMSS (Purwasih, 2015) menyatakan bahwa self confidence siswa
Indonesia masih rendah yaitu masih dibawah persentase 30%. Dengan demikian untuk menumbuhkan
kemampuan self confidence siswa yaitu dengan kerja kelompok. Sehingga pembelajaran menggunakan
Media ICT Berbasis For VBA Excel dapat berpengaruh bagi kemampuan Self Confidence Matematis
Siswa SD pada Materi Bangun Ruang. Berdasarkan permasalahan dan pendapat-pendapat yang telah
diungkapkan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media ICT
Berbasis For VBA Excel terhadap Self Confidence Matematis Siswa SD pada Materi Bangun Ruang.

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif desktritif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
keprcayaan diri belajar siswa SD dengan menggunakan ICT berbasis VBA Excel pada materi Bangun
Ruang yang berpedoman pada terpenuhi atau tidaknya indikator-indikator motivasi belajar. Adapun
subjek penelitian ini yaitu 23 siswa SD kelas VI di Kabubaten Bandung Barat. Waktu penelitian
dilakukan pada akhir semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Pengumpulan data dalam penelitian
menggunakan instrumen angket skala kepercayaan diri. Instrumen digunakan sebagai upaya untuk
memperoleh data primer dalam kepercayaan diri siswa SD kelas VI. Adapun cangkupan materi yang
disampaikan peneliti sebelum siswa memberikan respon instrument angket peneliti menerangkan materi
bangun ruang menggunakan media ICT berbasis VBA Excel. Instrumen yang di gunakan dalam
penelitian adalah angket skala kepercayaan diri yang terdiri dari 25 pernyataan dan 5 indikator yang
berhubungan dengan media ICT berbasis VBA Excel dan 4 pilihan jawaban. Pemberian skor hasil tes
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siswa di dasarkan pada indikator yang akan dicapai. Selanjutnya skor per indikator dan skor keseluruhan
siswa dikonversi dalambentuk nilai skala(1-100) serta menafsirkan data sesuai kriteria pemahaman
berdasarkan Arikunto. Data dikatagorikan dengan menggunakan batasan yang ditemukan oleh Arikunto
(dalam Romlah 2019), batasan tersebut tercantum pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.
Kriteria Data
Persentase

Kriteria

81 – 100

Baik sekali

61 – 80

Baik

41 – 60

Cukup

21 – 40

Kurang

0 – 20

Kurang Sekali

HASIL
Angket kepercayaan diri yang terdiri dari 5 indikator beserta 25 skala pernyataan. Angket tersebut
terdapat empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat
tidaksetuju (TST).Angket yang diberikan berupa angket tertutup kepada 23 siswa. Pengolahan dan
analisis data angket dilakukan melalui menentukan presentase jawaban siswa.
Tabel 2. Presentase Hasil Data Penelitian

No.

Indikator

Pernyataan

TS

STS

4,34

13,04

72,72

13,63

56,52

30,43

8,69

4,34

A.2

Percaya
kemampuan
tidak cemas.

B.3

Merasa bebas, dan
bertanggung
jawab
atas perbuatannya

C.2

Bertindak
mandiri Saya merasa tidak mampu ketika ada tugas
dalam
mengambil menyelesaikan soal pada materi bangun
keputusan
ruang

8,69

8,69

65,21

17,39

Berani
mengungkapkan
pendapat
dan
memiliki
dorongan
untuk berprestasi

Saya berpendapat jika guru dalam
menerangkan materi bangun ruang dengan
menggunakan media VBA Excel akan lebih
sulit memahaminya dan menghambat
mencapai nilai yang baik

13,04

8,69

60,86

17,39

Mengenal kelebihan
dan kekurangan diri
sendiri

Saya sadar sudah melakukan kesalahan
dalam ulangan matematika minggu lalu

60,86

26,08

8,69

4,34

D.4

E.1

kepada
Saya merasa takut untuk menjawab bila
sendiri,
guru bertanya tentang materi bangun ruang

Respons
SS
S

Saya berusaha keras mengerjakan tugas
materi bangun ruang yang sulit

Berdasarkan tabel 2 hasil pengolahan data di atas akan dibahas mengenai pencapaian
penggunaan media ICT berbasis for VBA Ecxel terhadap kepercayaan diri siswa SD. Dalam pernyataan
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diatas ada 5 pernyataan dan 5 indikator yang berkaitan dengan media ICT berbasis for VBA dan yang
memiliki persentase tertinggi diantara pernyataan lainnya.
Pada indikator pertama “Percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas.” terdapat pada
pernyataan nomor 2 yang bernilai negatif, siswa paling banyak memberikan respon tidak setuju dengan
persentase sebesar 72,72 %. Pernyataan itu “Saya merasa takut untuk menjawab bila guru bertanya
tentang materi bangun ruang” jadi dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memahami materi bangun
ruang dengan baik dan tidak merasa takut ketika guru memberikan permasalahan dan berani untuk
menjawab permaslahan tersebut. (Baik).
Pada indikator kedua yaitu “Merasa bebas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya” yang
terdapat pada pernyataan nomor 3 yang bernilai positif, siswa paling banyak memberikan respon sangat
setuju dengan persentase sebesar 56.85 %. Pernyataan itu “Saya berusaha keras mengerjakan tugas
materi bangun ruang yang sulit” jadi dapat disimpulkan bahwa siswa tidak pantang menyerah ketika
Guru memberikan permasalahan matematika bangun ruang. Siswa tetap mengerjakan permasalahan
bangun ruang yang sulit hingga mereka mendapatkan hasil yang benar. (Cukup).
Pada indikator ketiga yaitu “Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan” yang terdapat
pada pernyataan nomor 2 yang bernilai negatif, siswa paling banyak memberikan respon tidak setuju
dengan persentase sebesar 65,21 %. Pernyataan itu “Saya merasa tidak mampu ketika ada tugas
menyelesaikan soal pada materi bangun ruang” jadi dapat disimpulkan bahwa siswa mengaku bisa
menyelesaikan tugas materi bangun ruang dengan baik (Baik).
Pada indikator keempat yaitu “Berani mengungkapkan pendapat dan memiliki dorongan untuk
berprestasi” yang terdapat pada pernyataan nomor 4 yang bernilai negatif, siswa paling banyak
memberikan respon tidak setuju dengan persentase sebesar 60,86 %. Pernyataan itu “Saya berpendapat
jika guru dalam menerangkan materi bangun ruang dengan menggunakan media VBA Excel akan lebih
sulit memahaminya dan menghambat mencapai nilai yang baik” jadi disimpulkan bahwa siswa dapat
memahami dengan baik bila Guru menerangkan materi bangun ruang menggunakan media VBA Excel
dan sangat membantu siswa untuk mencapai nilai yang baik. (Baik).
Pada indikator terakhir yaitu indikator kelima “Mengenal kelebihan dan kekurangan diri
sendiri” yang terdapat pada pernyataan nomor 1 yang bernilai positif, siswa paling banyak memberikan
respon sangat setuju dengan persentase sebesar 60,86 %. Pernyataan itu “Saya sadar sudah melakukan
kesalahan dalam ulangan matematika minggu lalu” jadi disimpulkan bahwa siswa kurang maskimal
dalam mempersiapkan ulangan matematika materi bangun ruang dengan baik sehingga mendapatkan
nilai yang kurang bagus, namun para siswa menyadari bahwa tindakan tersebut tidak baik bila diulang
kembali di ulangan matematika selanjutnya. (Baik).
Berdasarkan penjelasan dari kelima pernyataan dan kelima indikator di atas dapat disimpulkan
bahwa penggunaan media ICT berbasis for VBA Ecxel dalam pembelajaran matematika dapat
mempengaruhi kepercayaan diri siswa lebih meningkat. Hal ini pun bersesuaian dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Pertiwi (2018) Kepercayaan diri sangat penting dimiliki siswa karena akan
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menjadikan siswa lebih bertanggung jawab dalam bertindak, utamanya dalam belajar, optimis dalam
menyelesaikan soal-soal yang menantang, bahkan dapat mempengaruhi temannya untuk memiliki
pandangan positif terhadap matematika. Dari hasil penelitian Rizki (2015) bahan ajar berbasis ICT ini
sangat baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut dari hasil analisis data dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan pada motivasi belajar siswa dan penggunaan
bahan ajar berbasis ICT terhadap hasil belajar. Bernard & Senjayawati(2019) juga menyatakan
pembelajaran berbasis ICT VBA Excel lebih menarik dan menambah kepercayaan diri siswa dalam
belajar matematika dan meningkatkan hasil belajar siswa (Bernard, 2019). Sedangkan hasil penelitian
dari Chotimah, Bernard, Wulandari, (2018) bahwa media pembelajaran VBA dapat meningkatkan
kemampuan pemahaman matematik Siswa.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa hasil rata-rata skor dari salah satu pernyataan dari setiap indikator, siswa termasuk kedalam
kriteria baik yaitu 63,3%. kepercayaan siswa MI Tazkya dengan menggunakan media ICT berbasis for
VBA excel pada materi bangun ruang secara keseluruhan tergolong baik dan terdapat 4 indikator
yang masuk kriteria baik yaitu untuk indikator Percaya kepada kemampuan sendiri, tidak cemas (baik),
indikator Berani mengungkapkan pendapat dan memiliki dorongan untuk berprestasi (baik); indikator
Mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri (s baik ). Terdapat 1 indikator yang masuk kriteria
cukup yaitu indikator Merasa bebas, dan bertanggung jawab atas perbuatannya (cukup). Dan dapat
dilihat rata-rata persentase keseluruhan semua siswa termasuk kedalam kriteria baik.
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