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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga, dipandang sebagai sarana 

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, 

produktif dan berbudi pekerti luhur. 

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (UU Sisdiknas) 

No. 20 tahun 2003 telah tertuang mengenai fungsi pendidikan nasional yaitu 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional. Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang antara lain tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, 

Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Proses, Standar Sarana dan 

Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian 

Pendidikan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

68 

Standar Kompetensi Lulusan merupakan standar nasional kemampuan 

lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar 

Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar isi mencakup ruang 

lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang: 

kompetensi tamatan, kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender 

pendidikan. 

Di dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat 

pendidikan minimal yang harus dipenuhi serang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah dan atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan 

pemebelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 

lulusan. Proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Standar Sarana dan Prasarana memuat persyaratan minimal tentang 

perabot peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, 
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ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, tempat bermain, dan tempat berkreasi. Standar pembiayaan 

meliputi persyaratan minimal tentang biaya investasi, biaya personal, dan biaya 

operasional. 

Standar Pengelolaan di tingkat pendidikan dasar dan menengah diterapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Standar Penilaian Pendidikan 

merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, 

dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. (Dinas P dan K Prov : 2006). 

Namun sampai saat ini setelah pendidikan distandarisasi belum juga 

menampakkan gerakan yang nyata. Pendidikan di Indonesia masih belum jelas 

ideologi dan identitasnya. Hal ini semua bukan aib yang harus ditutup-tutupi, 

melainkan sebuah realitas yang mesti perlu dipahami dengan arif untuk koreksi 

diri dalam mendesain skenario pembelajaran yang berdaya dan bermakna dimasa 

yang akan datang. Made Pidarta (2007:95) menuliskan bahwa dunia pendidikan di 

Indonesia belum punya konsep atau teori-teori sendiri yang cocok dengan kondisi, 

kebiasaan atau budaya Indonesiatentang pengertian pendidikan dan cara-cara 

mencapai tujuan pendidikan. Sebagian besar konsep atau teori pendidikan diimpor 

dari luar negeri sehingga belum tentu valid untuk diterapkan di Indonesia. 

Sujono Samba (2007 : 6-12) mengungkapkan hasil penelitian beberapa 

lembaga internasional yang perhatian terhadap pendidikan dan sumber daya 

manusia menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sumber daya manusia kita tidak 

mengalami perkembangan yang menggembirakan, bahkan menunjukkan 
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kemerosotan. Fenomena yang tidak menyenangkan ini kiranya bisa menjadi bahan 

kajian kritis sekaligus sebagai bahan introspeksi untuk semua, dalam kerangka 

membangun pendidikan hari esok yang bermutu, beradab, dan beridentitas 

keindonesiaan. 

Berdasarkan laporan Human Development Index (HDI) Indonesia yang 

dibuat oleh United Nations for Development Program (UNDP) tahun 2005, 

Indonesia berada pada peringkat 110 dari 177 negara, di bawah Vietnam, 

Philipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang sesama 

negara ASEAN. Data HDI ini diukur dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, 

dan indeks perekonomian. Pendidikan menjadi faktor penting yang menentukan 

HDI Indenesia. 

Indonesia menduduki peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan 

Asia Pasifik. Ini dilansir dari laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga 

PBB, UNESCO. Penelitian terhadap kualitas pendidikan dasar ini dilakukan oleh 

Asian South Pacific Beurau of Adult Education. Rangking pertama diduduki 

Thailand, kemudian disusul Malaysia, Sri Langka, Philipina, China, Vietnam, 

Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Nepal, Papua Nugini, Kep. Solomon, dan 

Pakistan. Kita patut belajar dari Negara Thailand, yang juga mengalami krisis 

ternyata bisa menempatkan diri di peringkat pertama dalam membangun sumber 

daya manusia. 

Keadaan guru di Indonesia juga cukup memprihatinkan. Kebanyakan guru 

belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya 

sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003, yaitu merencanakan 
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pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, melakukan 

bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian hasil, dan melakukan 

pengabdian masyarakat. Bahkan sebagian guru-guru di Indonesia dinyatakan 

"tidak layak mengajar". Data Balitbang Depdiknas menunjukkan, prosentase guru 

menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan 

pendidikan adalah sebagai berikut; guru SD yang layak mengajar hanya 21,07% 

(negeri) dan 28,95% (swasta), untuk guru SMP yang layak mengajar 55,49% 

(negeri) dan 58,26% (swasta), untuk SMA yang layak mengajar 65,29% (negeri) 

dan 64,73 (swasta). Kelayakan mengajar itu berkaitan dengan tingkat pendidikan 

guru itu sendiri. Padahal menurut Nana Sudjana (1989:58) ukuran kelayakan guru 

meliputi: penguasaan mata pelajaran, keterampilan mengajar, sikap keguruan, 

pengalaman mengajar, cara mengajar, cara menilai, kemampuan mengembangkan 

profesi, keterampilan berkomunikasi, kepribadian, serta kemauan dan kemampuan 

memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. 

Di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan guru dan keguruan 

biasanya berkisar pada persoalan kurang memadainya kualifikasi dan kompetensi 

guru, rendahnya etos kerja dan komitmen guru, dan kurangnya penghargaan 

masyarakat terhadap profesi guru. Walaupun pemerintah bersama orangtua dan 

masyarakat telah melakukan berbagai upaya perbaikan profesi guru, namun 

berbagai dimensi persoalan guru tetap muncul sebagai masalah utama pendidikan 

nasional kita. (Indra Djati Sidi, 2002:37) 

Pendidikan matematika yang diterapkan di sekolah saat ini merupakan 

dasar yang sangat penting dalam keikutsertaannya dalam mencerdaskan 
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kehidupan bangsa. Matematika yang diajarkan di sekolah terdiri dari elemen-

elemen dan sub-sub bagian yang terdiri dari: (1) arti/hakekat pendidikan yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuannya, dan daya nalar serta pembinaan 

kepribadian siswa; (2) adanya kebutuhan yang nyata berupa tuntutan 

perkembangan real dari perkembangan hidup masa kini dan masa mendatang yang 

senantiasa berorientasi pada perkembangan pengetahuan seiring dengan kemajuan 

ilmu dan teknologi. 

M. Nur (2001) mengakui bahwa pendidikan matematika di Indonesia pada 

umumnya masih berada pada pendidikan matematika konvensional yang banyak 

ditandai oleh strukturalistik dan mekanistik. Proses pembelajaran matematika di 

kelas menjadi proses mengikuti langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-

contoh yang diberikan oleh guru. 

Praktek pembelajaran seperti diatas dapat dikatakan lebih menekankan 

pada kemampuan untuk mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning) 

dan kurang atau malah tidak menekankan kepada pemahaman (understanding), 

juga kurang atau tidak menekankan pada siswa untuk bernalar (reasoning) dan 

memecahkan masalah (problem solving) dengan praktek seperti atau kadar 

keaktifan siswa menjadi rendah dan hanya menggunakan kemampuan berpikir 

tingkat rendah. Padahal yang yang diharapkan terbentuknya siswa yang memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan diri, yang kreatif, yang mahir memecahkan 

masalah, serta siswa yang mampu menemukan hal-hal yang baru di bidang 

masing-masing. Bangsa ini membutuhkan para pemecah masalah yang tangguh 

dan penemu yang hebat. 
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Model pembelajaran merupakan faktor penting dalam menentukan prestasi 

belajar matematika siswa. Hal ini disebabkan metode pembelajaran merupakan 

suatu cara atau strategi yang teratur dan terencana yang digunakan dalam proses 

belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, yang secara spesifik adalah 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itu, pemilihan metode mengajar 

yang tepat perlu disesuaikan agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat. 

Dengan metode pembelajaran matematika yang tepat dan disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi siswa dan guru maka diharapkan proses belajar-mengajar dapat 

menghasilkan prestasi belajar matematika siswa yang optimal. 

Salah satu kompetensi dalam pelajaran matematika di SMP kelas VII 

semester dua adalah tentang himpunan. Diketahui bahwa himpunan merupakan 

salah satu konsep dalam matematika yang sangat luas aplikasinya. Aplikasi 

operasi himpunan tersebut ada dalam matematika maupun diluar matematika. 

Sekarang ini teori himpunan mendapatkan perhatian khusus dalam pembelajaran 

matematika, karena setiap cabang matematika berkaitan erat dan termasuk dalam 

(menjadi bagian) teori himpunan. 

Oleh karena itu penting untuk dicari model pembelajaran yang sesuai dan 

efektif untuk mendapatka prestasi belajar yang memuaskan. Selama ini telah 

muncul model-model pembelajaran, dari model pembelajaran langsung, model 

pembelajaran kooperatif, maupun model pembelajaran berbasis masalah. Model 

pembelajaran kooperatif juga semakin banyak variasinya. 

Matematika adalah ilmu yang terstruktur dan penuh dengan simbol-

simbol, sehingga dalam mempelajari matematika seseorang dituntut untuk 

mengartikan simbol-simbol tersebut. Tanpa mengetahui arti simbol-simbol dalam 
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matematika maka seseorang akan kurang memahami konsep matematika. 

Pembelajaran tentang himpunan banyak digunakan simbol-simbol yang 

mempunyai arti tertentu, maka dibutuhkan kemampuan verbal. Jika kemampuan 

verbal ini tidak diperhatikan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan penafsiran 

terhadap simbol-simbol maupun bahasa matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah rendahnya kualitas pendidikan atau prestasi belajar disebabkan oleh : 

1. Beban belajar peserta didik yang terlalu banyak. Dalam hal ini dapat 

dilakukan penelitian yang membandingkan prestasi belajar matematika di 

sekolah yang beban belajarnya sedikit dengan sekolah yang beban 

belajarnya banyak. 

2. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana yang belum memadai. 

Permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah membandingkan prestasi 

belajar matematika pada pembelajaran yang menggunakan sarana dan 

prasarana kurang dengan yang menggunakan sarana prasarana yang 

mencukupi. 

3. Model pembelajaran yang dipilih pendidik tidak sesuai dengan materi 

pembelajaran. Penelitian yang bisa dilakukan adalah apakah menggunakan 

model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

4. Pembelajaran matematika yang banyak simbol-simbol yang menuntut 
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kemampuan verbal yang tinggi. Dalam hal ini dapat dilakukan penelitian 

apakah kemampuan verbal siswa mempengaruhi prestasi belajar 

matematikanya. 

 

C. Pemilihan Masalah 

Pada penelitian ini dipilih permasalahan penyebab rendahnya prestasi 

belajar matematika yang mungkin disebabkan kurang tepatnya guru dalam 

memilih model pembelajaran. Sebab model pembelajaran merupakan sesuatu 

yang bisa diupayakan dan dipilih seorang guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan di atas, penulis ingin memfokuskan penelitian dalam 

hal pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai materi pembelajaran. Model 

pembelajaran tersebut akan ditinjau dari kemampuan verbal siswa. Agar lebih 

terarah maka perlu pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan dibatasi pada model pembelajaran 

langsung dan pembelajaran kooperatif, karena dalam pembelajarannya 

terdapat perbedaan langkah-langkah yang spesifik. Pada pembelajaran 

langsung kegiatan guru lebih dominan, sedang pada pembelajaran 

kooperatif mengutamakan keterlibatan siswa secara berkelompok untuk 

bekerja sama. 

2. Prestasi belajar matematika pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar 
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siswa yang dicapai melalui proses pembelajaran, sebagai indikatornya 

adalah tes dengan alat ukur yang telah disediakan pada materi himpunan. 

3. Kemampuan verbal dalam penelitian ini merupakan kemampuan seseorang 

di dalam proses berfikir untuk mengolah suatu informasi di dalam 

memahami konsep dalam bentuk kata-kata, simbol atau kalimat. 

Kemampuan verbal ini dapat diukur dengan tes kemampuan verbal oleh 

lembaga yang kompeten dibidang psikologi. 

4. Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VII yang mempunyai 

kemampuan verbal tinggi, sedang dan rendah di SMP Negeri Kabupaten 

Sragen pada semester dua tahun 2008/2009. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Manakah yang memberikan prestasi belajar yang lebih baik pada materi 

pokok himpunan model pembelajaran langsung atau kooperatif ? 

2. Apakah prestasi belajar siswa dengan kemampuan verbal tinggi lebih baik 

dari siswa yang berkemampuan verbal sedang, dan prestasi belajar siswa 

yang berkemampuan verbal sedang lebih baik dari siswa yang 

berkemampuan verbal rendah pada materi pokok himpunan ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara faktor model pembelajaran dengan faktor 

kategori kemampuan verbal dalam prestasi belajar materi pokok 

himpunan?  
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F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui manakah di antara penggunaan model pembelajaran 

langsung dan pembelajaran kooperatif yang memberikan prestasi belajar 

yang lebih baik pada materi pokok himpunan. 

2. Untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa dengan kemampuan 

verbal tinggi lebih baik dari siswa yang berkemampuan verbal sedang, dan 

prestasi belajar siswa yang berkemampuan verbal sedang lebih baik dari 

siswa yang berkemampuan verbal rendah pada materi pokok himpunan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara faktor model 

pembelajaran dengan faktor kategori kemampuan verbal dalam prestasi 

belajar materi pokok himpunan. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah ilmu 

pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan model pembelajaran matematika 

dan efektifitasnya dalam pembelajaran materi pokok himpunan jika ditinjau dari 

kemampuan verbal siswa. 

Dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

pengembangan berikutnya yang lebih luas dan mendalam. Secara praktis dari hasil 

penelitian ini dapat dijadikan petunjuk bagi guru dalam menggunakan model 

pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa atas materi 

pokok himpunan. 

BAB II  
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LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Hakekat Matematika 

Menurut Herman Hudoyo (1979 : 96) matematika berkenaan dengan 

ide-ide terstruktur dan hubungan-hubunganya diatur menurut urutan yang 

logis, matematika berkenaan dengan konsep-konsep abstrak. Suatu kebenaran 

matematis, dikembangkan berdasar alasan logis. 

Di sisi lain E.T.Ruseffendi (1980 : 148) mengatakan, matematika 

timbul karena fikiran-fikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, 

dan penalaran. Matematika adalah ratunya ilmu yang tidak tergantung pada 

ilmu yang lain; bahasa, agar dapat difahami dengan tepat harus menggunakan 

simbol dan istilah yang cermat yang disepakati bersama; ilmu deduktif yang 

tidak menerima generalisasi yang didasarkan pada observasi (induktif) tetapi 

generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif, ilmu 

tentang keteraturan; ilmu tentang struktur yang terorganisasikan mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma atau 

postulat dan akhirnya ke dalil. 

2. Matematika Sekolah 

Metematika yang diajarkan di jenjang persekolahan yaitu sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum disebut 

Matematika Sekolah. Sering juga dikatakan bahwa Matematika Sekolah 

adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari Matematika yang dipilih 
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berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan dan perkembangan IPTEK 

(Depdiknas, 2004 : 19)  

Di dalam Standar Isi mata Pelajaran Matematika SMP/MTs, Mata 

Pelajaran Matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan : 1) 

Memahami konsep matematika, menjelaskan pengertian antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 2) Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

3. Belajar dan Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Belajar adalah 

usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau 

kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya (Baharudin, 2007 : 13) 

Lyle E. Bourne, JR., Bruce R. Ekstrand memberikan batasan learning 

as a relatively permanent change in behaviour traceable to experience and 
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practice. Clifford T Morgan membuat definisi learning is any relatively 

permanent change in behaviour that is result of past experience. Sedang 

Guiltford menyatakan bahwa learning is any change in behaviour resulting 

from stimulation. Dari definisi yang diberikan para pakar pendidikan dapat 

dirumuskan bahwa belajar adalah aktivitas yang muaranya pada perubahan 

tingkah laku melalui respon terhadap rangsangan yang ditimbulkan (Fatah 

Syukur, 2005 : 17) 

Pembelajaran adalah sesuatu, yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

oleh siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membuat peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran 

adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas  kegiatan belajar yang dilakukan 

peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik, 

peserta didik yang berinteraksi edukatif antara satu dengan lainnya (Isjoni, 

2007:11).  

4. Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan 

belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif, 

yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif 

adalah pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural 

adalah pengetahuan, tentang bagaimana melakukan sesuatu. 

Proses pembelajaran matematika di kelas menjadi proses mengikuti 

langkah-langkah, aturan-aturan, serta contoh-contoh yang diberikan oleh 

guru. Dalam prakteknya model pembelajaran langsung lebih menekankan 
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pada kemampuan untuk mengingat dan menghafal.  

Tujuan dalam semua pembelajaran adalah untuk menjadikan daya 

ingat yang lama. Jika tidak ada yang dirubah dalam daya ingat yang lama 

tidaka ada yang dipelajari  

Tabel 2.1 :Sintak/langkah-langkah pembelajaran langsung  

FASE PERILAKU GURU 

1. Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

 

Guru menjelaskan tujuan. Informasi 

latar belakang pembelajaran, 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Mendemonstrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Guru mendemonstrasikan 

keterampilan dengan benar, atau 

menyajikan informasi tahap demi 

tahap 

3. Membimbing pelatihan Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal 

4. Mengecek  pemahaman dan 

memberikan umpan balik 

Guru mengecek apakah siswa telah 

berhasil melakukan tugas dengan 

baik, memberi umpan balik 

5. Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan, 

dengan perhatian khusus pada 

penerapan situasi lebih kompleks 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

Ciri umum pembelajaran langsung adalah : 1) adanya tujuan 

pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian 

hasil belajar. 2) sintaks atau pola keseluruhan dan jalur kegiatan 

pembelajaran. 3) Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar sesuai model 
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yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dan 

berhasil. 

Dalam penelitian ini model pembelajaran langsung yang dimaksud 

adalah pembelajaran yang diatur guru dan siswa berhadapan tanpa 

dikelompokkelompokkan dengan fase pembelajaran seperti sintak-sintak di 

atas. 

5. Pembelajaran Kooperatif 

Empat puluhan tahun yang lalu, pembelajaran kooperatif yang modern 

telah digunakan secara meluas dalam prosedur pembelajaran sebelum 

memasuki masa sekolah melalui lulusan sekolah dasar, dalam semua subjek 

mata pelajaran, dalam semua aspek belajar dan pembelajaran (Johnson, 

Johnson and Stanne, 2000) 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model ini dapat melatih siswa untuk mendengarkan pendapat 

orang lain dan merangkum pendapatnya sendiri dan orang lain dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. Dalam pembelajaran matematika dapat membantu 

siswa meningkatkan sifat positif serta membangun kepercayaan diri dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

Model pembelajaran ini memiliki ciri-ciri : 1) Untuk menuntaskan 

materi belajamya, siswa belajar secara kelompok secara kooperatif. 2) 

Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang meiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 3) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa dari beberapa 
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ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan dalam setiap 

kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. 4) 

Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggota-anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen (Slavin 

dalam Isjoni, 2007:12). Pendapat lain cooperative learning merupakan suatu 

cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk 

memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama proses 

pembelajaran (Sunal dan Hans dalam Isjoni, 2007:12).  Pendapat yang alin 

lagi cooperative learning dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan 

meningkatkan sikap tolong-menolong dalam perilaku sosial (Stahl dalam 

Isjoni. 2007:12). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas disimpulkan pembelajaran 

dengan model kooperatif dapat diterapkan untuk memotivasi siswa berani 

mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling 

memberikan pendapat (sharing ideas). Dalam cooperative learning, siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberikan dampak 

positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas, dapat 

memotivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa diberi dua tanggung jawab: 

untuk belajar materi yang ditugaskan dan memastikan bahwa semua anggota 

kelompok bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dalam situasi 
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pembelajaran kooperatif para siswa merasa bahwa mereka bias mencapai 

tujuab pembelajaran jika siswa yang lain dalam kelompok belajar itu juga 

melakukan hal yang sama (Johnson and Johnson, 1989) 

Seiring dengan pandangan konstruktivisme, bahwa siswa yang aktif 

membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru 

berperan sebagai fasitator yang membantu siswa membina pengetahuannya 

dalam menyelesaikan masalah. Menurut M Jumali (2004:11) bahwa peserta 

didik adalah individu yang telah dilengkapi dengan kemampuan belajar 

sehingga pendidikan tinggal mengembangkannya. Oleh karena itu tidak pada 

tempatnya kalau peserta didik harus selalu dituntun, didikte. 

 Sedangkan posisi guru atau pendidik, sesuai dengan asas Ki Hadjar 

Dewantara dalam pendidikan yaitu Tut wuri handayani, yang mempunyai 

makna memberikan arahan dan dorongan dari belakang atau guru berfungsi 

sebagai fasilitator dan pembimbing yang memberikan pelayanan untuk 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. (Ella Yulaelawati. 2004:104) 

Teori-teori yang mendasari pembelajaran kooperatif diantaranya : 1) 

Teori Ausubel (1996) yang mengatakan bahwa pelajaran yang dipelajari 

haruslah bermakna (meaning full). Pembelajaran bermakna merupakan suatu 

proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-

konsep, dan generalisasi-generalisai yang telah dipelajari dan diingat siswa.  

2) Teori Piaget (1996), setiap individu mengalami tingkat-tingkat 
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perkembangan intelektual sebagai berikut: 1. Sensori motor (0-2 tahun). 2. 

Pra-operasional (2-7 tahun). 3. Operasional kongkret (7-11 tahun). 4. 

Operasional formal (11 tahun ke atas). Pelajar pada jenjang SMP termasuk 

dalam kategori tingkat operasional formal. Pada periode ini anak dapat 

menggunakan operasional konkretnya untuk membentuk operasi-operasi yang 

lebih kompleks, karena itu pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan pada 

jenjang SMP. 

3) Teori Vygotsky (1997) mengemukakan pembelajaran merupakan 

suatu perkembangan pengertian, ia membedakan adanya dua pengertian yang 

spontan dan yang ilmiah. Pengertian spontan adalah pengertian yang 

didapatkan dalam pengalaman sehari-hari, pengertian ilmiah adalah 

pengertian yang didapat pada pelajaran sekolah. Menurut Vygotsky 

pembelajaran terjadi pada saat anak bekerja dalam zona perkembangan 

proksimal. Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat 

perkembangan sesungguhnya dengan tingkat perkembangan potensial. 

Tingkat perkembangan sesungguhnya adalah kemampuan pemecahan 

masalah secara mandiri sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, melalui 

kerja sama teman sebaya yang lebih mampu. Dengan demikian tingkat 

perkembangan potensial dapat disalurkan melalui pembelajaran kooperatif. 

 

Tabel 2.2 :Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase ke- Indikator Kegiatan Guru 
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1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

pembelajarn tersebut dan memotivasi 

siswa untuk sungguh-sungguh dalam 

belajar. 

2 Menyajikan informasi Menyajikan informasi kepada siswa 

dengan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan 

3 Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Menjelaskan pada siswa bagaimana 

membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar 

melakukan transisi secara efisien. 

4 Membimbing kelompok 

belajar dan bekerja 

Mmembimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas. 

5 Evaluasi Mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau 

masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

6 Memberi penghargaan Mencari cara-cara untuk menghargai 

upaya atau hasil belajar individu 

maupun kelompok 

 

6. Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang lebih melengkapi 

peserta didik dengan keterampilan-keterampilan, pengetahuan dan sikap bagi 

kehidupan kelak. Aktif diartikan peserta didik maupun guru berinteraksi 

untuk menunjang pembelajaran. Menciptakan suasana agar peserta didik aktif 
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bertanya, memberikan tanggapan, mengungkapkan ide dan 

mendemonstrasikan gagasan atau idenya. Guru memberi umpan balik, 

memberikan pertanyaan yang menantang, mendorong kreatifitas peserta didik 

dalam belajar maupun memecahkan masalah.  

Kreatif diartikan memberi variasi dalam kegiatan belajar-mengajar 

dan membuat alat bantu belajar, menciptakan teknik-teknik mengajar tertentu 

sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan tujuan belajarnya. 

Peserta didik akan kreatif bila diberi kesempatan merancang/membuat 

sesuatu, menuliskan idea tau gagasan. Kegiatan tersebut akan memuaskan 

rasa keingintahuan dan imajinasi mereka. Apabila suasana belajar yang aktif 

kreatif terjadi maka akan mendorong peserta didik untuk menyenangi dan 

memotivasi mereka untuk terus belajar.  

Menyenangkan diartikan suasana belajar yang hidup, menarik, dan 

mendorong pemusatan perhatian peserta didik terhadap belajar. Agar 

menyenangkan diperlukan afirmasi (pengauatan/penegasan), memberi 

pengakuan dan penghargaan kerja kerasnya dengan tepuk tangan, dan catatan 

positif. Kegiatan belajar yang aktif kreatif dan menyenangkan harus tetap 

bersandar atau kompetensi yang akan dicapai.  Efektif diartikan sebagai 

ketercapaian suatu tujuan (kompetensi) merupakan pijakan utama suatu 

rancangan pembelajaran. Pembelajaran yang tampaknya aktif dan 

menyenangkan, tetapi tidak efektif akan tampak hanya sekedar permainan 

belaka. (Depdiknas, 2004:13-14). 

Dalam penelitian ini pelaksanaan pembelajaran kooperatif dikelas 
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sesuai dengan semangat pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan mengelompokkan siswa secara heterogen dengan 

metode diskusi dan kunjung karya. Nathani el Cantor di dalam bukunya The 

Dynamic of Learning; menuliskan bahwa diskusi termasuk dalam pengajaran 

non direktif yang menanggalkan guru sebagai pemberi informasi. Kedudukan 

guru dalam pengajaran nondirektif lebih mirip dengan kedudukan seorang 

pemimpin kelompok yang enggan memimpin. Dalam pembelajaran dengan 

metode diskusi guru melimpahkan seluruh tanggung jawab instruksionalnya 

kepada siswa atau peserta didik. (Popham dan Baker, 2008:84). Hasil diskusi 

masing-masing kelompok dituangkan atau ditulis dikertas karton atau kertas 

yang lebar sesuai denga kreatifitas siswa.  

Yang dimaksud dengan kunjung karya adalah mengunjungi hasil karya 

atau pekerjaan kelompok lain yang ditempel atau dipajang di dinding atau 

tempat yang disediakan. Dalam kunjung karya tersebut diatur, sebagian 

anggota kelompok mengunjungi hasil karya kelompok lain dan sebagian 

anggota menunggui pajangan karyanya sendiri dan bertugas menjawab atau 

menjelaskan bila ada kelompok lain yang bertanya atau berbeda pendapat. 

Dengan kunjung karya seperti ini siswa bisa saling berkomunikasi dan 

bertukar pendapat (sharing ideas). 

7. Kemampuan Verbal 

Bahasa yang digunakan dalam matematika bersifat formal dan taat asas. 

Ini berarti definisi-definisi harus tepat, sebab dengan definisi yang tepat maka 

diharapkan tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep. 
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Penggunaan simbol-simbol akan menghindarkan kekaburan dan kegandaan 

makna yang sering terdapat dalam bahasa yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Jadi penggunaan simbol dalam matematika dimaksudkan agar 

obyek matematika dapat dituliskan dengan singkat, tepat dan mudah 

dimengerti.  

Dalam kehidupan manusia peranan bahasa sebagai alat komunikasi 

sangatlah penting, fungsi yang paling mendasar dari bahasa adalah 

menjelmakan pemikiran konseptual kedalam kehidupan. Bila pemikiran 

konseptual tidak dinyatakan dalam bahasa maka orang lain tidak akan 

memahami pikiran tersebut. 

Didalam tes intelegensi, salah satu variannya adalah tes kecerdasan 

(kemampuan) verbal, yang bertujuan mengukur kecerdasan verbal seseorang. 

Kecerdasan verbal meliputi kemampuan berkomunikasi secara urut, runtut, 

tertata, sistematis, tepat diksi dan penempatan posisi diri (M. Hariwijaya: 

2005,8) 

Saifudin Azwar (2002:8) mengemukakan bahwa kemampuan 

intelegensi verbal meliputi: (1) kosakata yang baik, (2) membaca dengan penuh 

pemahaman, (3) ingin tahu secara intelektual dan (4) menunjukkan 

keingintahuan. Kemampuan verbal dalam matematika meliputi kemampuan 

memahami dan mengingat arti kata-kata, istilah-istilah matematika yang 

terdapat dalam soal. Kekeliruan dalam memahami kata-kata kunci dari soal 

mengakibatkan kesalahan yang fatal. 

Jujun S. Suriasumantri (2007:190) mengemukakan matematika adalah 
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bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari suatu pernyataan yang 

dituliskan dengan simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut bersifat artifisial dan 

individual yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan 

kepadanya serta merupakan sebuah perjanjian yang berlaku khusus pada 

matematika. Sesuatu yang sangat penting dalam soal verbal adalah 

menerjemahkan situasi masalah ke dalam kalimat matematika. Untuk dapat 

menerjemahkan situasi masalah ke dalam kalimat matematika maka diperlukan 

kemampuan verbal yang memadai. 

W.S. Winkel (1996: 72) mengatakan informasi verbal adalah 

kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat diungkapkan dalam bentuk 

bahasa lisan dan tertulis dan dapat diungkap melalui sumber yang berupa lisan 

atau tertulis juga. Bertolak dari pengertian tersebut maka kemampuan verbal 

adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan, dan proses perubahan tingkah laku 

seseorang yang dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa lisan dan tertulis yang 

diperoleh dari sumber yang menggunakan bahasa lisan atau tertulis untuk 

menghasilkan produk atau gagasan, mencari pemecahan masalah yang lebih 

efisien dalam proses pembelajaran. 

8. Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tes Kemampuan Verbal)  

Dalam penjelasan hasil tes dari Biro Pelayanan Pemeriksaan konsultasi 

Psikologi “Aisyiyah”,  bahwa Tes Kemampuan Verbal ini terdiri dari 6 subtes 

yang mengukur dimensi berfikir divergen dengan konten verbal tetapi masing-

masing berbeda dalam produk. Keenam subtes dari Tes Kreativitas Verbal 

yaitu: 
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a. Permulaan Kata 

Siswa harus memikirkan sebanyak mungkin kata yang dimulai dengan 

susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. Tes ini mengukur kelancaran 

dengan kata yaitu kemampuan menentukan kata yang memenuhi persyaratan 

struktural dan tidak diperbolehkan membentuk nama seseorang. Waktu yang 

ditentukan adalah 2 menit untuk setiap subtes.  

b. Menyusun Kata 

Siswa harus menyusun sebanyak mungkin kata dengan menggunakan 

huruf-huruf dari satu kata yang diberikan dan menghindari membentuk nama 

seseorang. Tes ini menuntut kemampuan dalam reorganisasi persepsi. Waktu 

yang ditentukan adalah 2 menit per subtes.  

c. Membentuk Kalimat Tiga Kata 

Siswa harus menyusun kalimat sebanyak-banyaknya yang meliputi 3 

kata dengan huruf pertama pada tiap kata diberikan sebagai stimulus, dengan 

urutan penggunaan ketiga huruf itu boleh dibolak-balik menurut keinginan 

siswa dalam waktu 3 menit per subtes. Setiap kalimat hanya boleh memakai 1 

kata yang telah dipakai dalam kalimat sebelumnya atau tidak boleh mengulang 

kata yang telah digunakan dalam kalimat tersebut. 

d. Sifat-Sifat yang Sama 

Siswa harus menemukan sebanyak mungkin objek baik benda hidup 

maupun benda mati yang semuanya memiliki 2 sifat yang telah ditentukan. 

Tes ini mengungkap kelancaran dalam memberikan gagasan yaitu kemampuan 
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untuk mencetuskan gagasan yang memenuhi syarat tertentu dalam waktu 2 

menit untuk masing-masing subtes. 

e. Macam-Macam Penggunaan 

Subjek harus memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak 

lazim dari benda sehari-hari. Penggunaan yang sebenarnya dari benda tersebut 

tidak perlu dituliskan. Tes ini mengungkapkan kelenturan berpikir, orisinalitas 

dalam berpikir yang dilihat dari kelangkaan jawaban yang diberikan siswa. 

Waktu yang ditentukan adalah 2 menit per subtes.  

f. Apa Akibatnya 

Siswa harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin terjadi dari 

suatu hipotesis yang telah ditentukan sebagai stimulus yang mungkin terjadi di 

Indonesia. Tes ini mengungkapkan kelancaran memberikan gagasan dan 

keterperincian. Waktu yang ditentukan adalah 4 menit untuk setiap subtes. 

Tes Kemampuan Verbal yang diberikan pada saat pretest yaitu item 

nomor 1 dan 2 dari 6 subtes yang terdapat dalam Tes Kemampuan Verbal, 

sedangkan pada saat posttest siswa diberikan Tes Kemampuan Verbal lagi 

dan diminta mengerjakan item nomor 3 dan 4 dari 6 subtes yang terdapat 

dalam Tes Kemampuan Verbal. 

Prosedur penilaian Tes Kemampuan Verbal yaitu; setiap subtes terdiri 

dari 4 item, pada setiap item dihitung skornya tersendiri, jumlah tiap-tiap item 

ditulis didepan item tersebut, pada bagian bawah halaman di sebelah kiri 

ditulis total skor ke-4 item. Pada halaman depan ditulisi jumlah skor masing-

masing subtes dan dijumlahkan.  
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Hasil dari jawaban tes tersebut dinilai dengan angka kasar, dengan 

ketentuan subtes 1 sampai subtes 6 setiap jawaban benar bernilai 1 dan 

jawaban salah 0. Dengan norma kategorisasi nilai: 

≤ 90 =  rendah, 91 – 110 =  sedang, dan 111 – 150  = Tinggi 

9. Tinjauan Materi Himpunan pada Kelas VII SMP 

a. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan 

(mempunyai syarat tertentu dan jelas). Syarat tertentu dan jelas dalam 

menentukan himpunan itu menyebabkan dapat membedakan obyek 

yang merupakan anggota himpunan dan obyek yang bukan anggota 

himpunan, disebut himpunan yang terdefinisi dengan baik (well 

defined). (Theresia M. H. Tirta Seputro. 1992:60) 

b. Simbol himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung 

kurawal “{}” dan anggota-anggotanya ditulis di antara kurung kurawal. 

Anggota suatu himpunan dinyatakan dengan simbol Î dan simbol 

bukan anggota himpunan dinyatakan dengan Ï. 

c. Menyatakan suatu himpunan ada tiga cara 

1) dengan kata-kata 

2) dengan mendaftar / menyebutkan anggota-anggotanya 

3) dengan notasi pembentuk himpunan 

d. Himpunan bagian dilambangkan dengan Ì dan yang bukan himpunan 

bagian dilambangkan dengan Ë  

e. Himpunan semesta adalah himpunan semua objek yang dibicarakan. 

f. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota 
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dilambangka dengan “{}” atau Æ  

g. Irisan dua himpunan dilambangkan dengan Ç. Himpunan yang 

anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota B 

dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan: A Ç B = {xç x Î A 

dan xÎ B} 

h. Gabungan dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang 

anggota-anggotanya persekutuan anggota himpunan A dan anggota 

himpunan B: naotasinya adalah A È B ={xç x Î A atau xÎB} 

i. Diagram venn. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan 

diagram venn dengan ketentuan. 

1) Himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang. 

2) Setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta 

ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. 

3) Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan sebuah noktah dan 

nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. 

j. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan irisan dan gabungan 

dalam diagram venn. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Joko Riyanto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Kemampuan Verbal dan Persepsi Siswa pada Mata Pelajaran Matematika 

terhadap Prestasi Belajar Matematika SMA Kota Boyolali”. Dalam penelitiannya 

disimpulkan bahwa siswa yang berkemampuan verbal tinggi mempunyai prestasi 
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belajar matematika yang tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan verbal 

sedang mempunyai prestasi belajar matematika sedang, sedangkan siswa yang 

kemampuan verbal rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang rendah 

pula. 

Dwi Erviani (2008) dalam tesisnya berjudul “Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Student Teams Achievement Divisions dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Matematika Dipandang dari Tipe Kecerdasan Siswa”. Menyimpulkan bahwa pada 

siswa pada tipe kecerdasan verbal, matematika-logis, dan interpersonal, metode 

STAD lebih baik daripada metode konvensional. Pada model pembelajaran 

STAD, prestasi siswa yang punya kecerdasan verbal sama dengan prestasi siswa 

dengan kecerdasan matematika-logis, interpersonal dan intrapersonal. Sedangkan 

pada pembelajaran konvensional, prestasi siswa yang mempunyai kecerdasan 

verbal sama dengan prestasi siswa dengan kecerdasan matematika-logis namun 

lebih jelek daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal dan intra personal. 

Dari dua penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian ini, yaitu  materi pembelajaran untuk memperoleh prestasi sebagai 

variabel terikat, variabel bebas yang dipakai pada penelitian Joko Riyanto 

menggunakan kategori kemampuan verbal dan persepsi siswa, pada penelitian 

Dwi Erviani menggunakan tipe-tipe kecerdasan siswa, kecerdasan verbal, 

matematika-logis, interpersonal dan intrapersonal, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kategori tes kemampuan verbal saja, dan jenjang pendidikan siswa 

yang diteliti dalam penelitian di atas adalah Sekolah Menengah Atas sedang 

dalam penelitian ini adalah pada pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. 
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C. Kerangka Berpikir 

Model pembelajaran kooperatif mengondisikan siswa dapat bekerja 

sama, berdiskusi, dan berdebat dengan temannya, dan mengisi kekurangan 

anggota kelompoknya, proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, konsep yang dipelajarinya akan 

lebih lekat di otaknya, sehingga diharapkan hasil belajar matematikanya akan 

lebih baik.  

Pemeriksaan  psikologis  (test  kemampuan verbal) merupakan langkah 

untuk mengerti kondisi dasar siswa. Dari pemeriksaan psikologis ini  dapat 

diungkap aspek-aspek kemampuan verbal siswa yang dapat digolongkan dalam 3 

kategori, yaitu : (1) Tinggi; (2) Sedang ; (3) Rendah.  Dengan penggolongan 

tersebut nantinya akan terlihat pengaruh masing-masing kategori terhadap prestasi 

pembelajaran himpunan. 

Pembelajaran himpunan adalah materi yang sangat penting di SMP 

karena himpunan merupakan salah satu konsep dalam matematika yang sangat 

luas aplikasinya. Aplikasi operasi himpunan tersebut ada dalam matematika 

maupun diluar matematika.  

Pemilihan model pembelajaran yang cocok dengan materi ajar dianggap 

perlu untuk meningkatkan prestasi pembelajaran matematika. Penggunaan model 

pembelajaran kooperatif di dalam proses pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan sehingga siswa 
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dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan matematika yang dihadapinya 

dan nantinya prestasi belajar meningkat. 

Secara sederhana skema kerangka pemikiran dapat digambar sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

 
 
 
Bagan 2.1   Kerangka Berpikir Penelitian 
 

Dengan demikian, nantinya penelitian ini dapat mengungkap kefektifan 

model pembelajaran kooperatif  dan hasil pemeriksaan psikologis (tes kemampuan 

verbal) terhadap prestasi pembelajaran himpunan, yang rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Kaitannya model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung  

terhadap    prestasi pembelajaran himpunan: 

Bahwa model pembelajaran kooperatif akan memberikan  prestasi 

pembelajaran himpunan yang lebih baik  dari model pembelajaran langsung, 

karena model pembelajaran kooperatif memiliki karakteristik pembelajaran 

yang sangat kontras dengan pembelajaran langsung. Dalam model 

pembelajaran kooperatif menempatkan masalah sebagai acuan dalam 

pembelajaran yang dapat dipecahkan siswa pada akhir pembelajaran setelah 

melalui diskusi-diskusi dan kerja sama dalam kelompok, sedangkan dalam 

Model Pembelajaran 

Kemampuan verbal 

Prestasi Belajar Matematika 
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model pembelajaran langsung menempatkan masalah untuk diselesaikan 

dengan prosedur atau serentetan aturan yang telah diinformasikan  dan 

dilatihkan pada siswa, sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi siswa. 

2. Kaitannya hasil pemeriksaan psikologi (tes kemampuan verbal) dengan  

prestasi   pembelajaran himpunan: 

Setiap kategori dari tes kemampuan verbal akan menghasilkan prestasi 

pembelajaran himpunan yang berbeda. Matematika adalah ilmu yang 

terstruktur dan penuh dengan simbol-simbol, sehingga dalam mempelajari 

matematika seseorang dituntut untuk mengartikan simbol-simbol tersebut. 

Tanpa mengetahui arti simbol-simbol dalam matematika maka seseorang akan 

kurang memahami konsep matematika. Dengan demikian dapat difahami 

bahwa siswa yang mempunyai kemampuan verbal berbeda akan 

mengakibatkan hasil belajar yang berbeda, maka konsekuensi logisnya adalah: 

Siswa kategori berkemampuan verbal tinggi mempunyai prestasi lebih baik   

dari siswa kategori sedang dan rendah, dan siswa kategori sedang mempunyai 

prestasi lebih baik dari kategori rendah.   

3.   Demikian   pula  kaitannya   hasil pemeriksaan psikologi (tes kemampuan 

verbal) dan   model pembelajaran terhadap prestasi pembelajaran himpunan: 

Setiap kategori dari tes kemampuan verbal dan model pembelajaran akan 

mempengaruhi prestasi dengan alasan yang sama dengan kerangka berpikir 

nomor 2 di atas. 

 

D. Perumusan Hipotesis 
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1. Pembelajaran kooperatif memberikan prestasi belajar yang lebih baik pada 

materi pokok himpunan dari pada model pembelajaran langsung. 

2. Prestasi belajar siswa dengan kemampuan verbal tinggi lebih baik dari 

siswa yang berkemampuan verbal sedang dan prestasi belajar siswa yang 

berkemampuan verbal sedang lebih baik dari siswa yang berkemampuan 

verbal rendah pada materi pokok himpunan. 

3. Tidak terdapat interaksi antara faktor model pembelajaran dengan faktor 

kategori kemampuan verbal dalam prestasi belajar materi pokok 

himpunan. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Awal 

Data yang digunakan untuk kemampuan awal adalah nilai mata 

pelajaran matematika Ulangan Umum Bersama (UUB) semester 1 kelas VII tahun 

pelajaran 2008/2009 (Lampiran 7)  

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik: Kemampuan Awal 

Variabel   N Rataan Simpg 
Baku 

 Variansi Jumlah 
Nilai 

Jumlah 
Kuadrat 

Langsung 80 65,063 10,319 106,483 5205,0 347062,5 

Kooperatif  80 67,688 10,597 112,306 5415,0 375400,0 

                                                                                                 (lihat Lampiran 13) 
 

Adapun  hasil analisis uji pendahuluan untuk kemampuan awal sebagai 

berikut : 

1. Uji Prasyarat : 

a). Uji Normalitas : 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk 

uji keseimbangan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memenuhi 

persyaratan uji-t. Hasil analisis uji Normalitas Lilliefors untuk setiap kelompok 

dengan tingkat signifikansi a = 0,05 dapat dilihat dari tabel rangkuman  berikut : 

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Lilliefors 
 

Kelompok 
 

 
Lobs 

 
Ltabel 

 
Keputusan 

 
Kesimpulan 

 
Langsung 

 
0,0895 

 
0,0991 

 
H0 diterima 

 
Berdistrbs Normal 

 
Kooperatif 

 
0,0826 

 
0,0991 

 
H0 diterima 

 
Berdistrbs Normal 

                                                                                                  (lihat Lampiran 9) 

Ini berarti bahwa kedua data amatan kelompok model pembelajaran 

langsung dan model pembelajaran kooperatif berdistribusi normal. 

 b). Uji Homogenitas Variansi 

Selain uji Normalitas juga perlu dilakukan uji homogenitas variansi. 

Jika data yang digunakan untuk uji keseimbangan normal dan homogen maka, uji 

keseimbangan antara kelompok model pembelajaran langsung dan kelompok 

model pembelajaran kooperatif, serta kategori berkemampuan verbal tinggi, 

sedang, dan rendah dengan uji-t dapat digunakan.     

Hasil analisis uji homogenitas variansi kelompok model pembelajaran 

langsung dan model pembelajaran kooperatif dengan uji Bartlet pada tingkat 

signifikansi a= 0,05 menunjukkan bahwa 2
obsc   = 0,0556. Daerah kritik untuk uji 

ini DK= { 2
1;05,0

22 ccc >  = 3,841}. Ini berarti H0 diterima (lihat Lampiran 10).  

Tabel 4.3  Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Variansi Kemampuan Awal 
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Kelompok 
 

2
obsc  2

tabelc  Keputusan Kesimpulan 

Langsung dan 
kooperatif 

 
0,0556 

 
3,841 

 
H0 diterima 

Kedua kelompok 
mempunyai variansi 
yang homogen 
 (lihat Lampiran 10). 

Sehingga disimpulkan bahwa data sampel random kedua kelompok 

mempunyai variansi yang homogen.   

2. Uji keseimbangan  

Hasil analisis uji t pada tingkat signifikansi a  = 0,05  dapat dilihat pada 

tabel rangkuman di bawah ini : 

 

Tabel 4.4  Rangkuman Uji  Keseimbangan Kemampuan Awal 

 Kelompok t obs t tabel Keputusan kesimpulan 

Langsung ><Kooperatif 1,59 1,960 Diterima Sama Rerata 

                                                                                                   (lihat Lampiran 11) 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan kemampuan awal antara siswa kelompok 

model pembelajaran kooperatif dan kelompok model pembelajaran langsung 

seimbang. 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Butir Soal 

1). Uji Validitas Isi : 

Untuk menilai apakah instrumen tes matematika yang digunakan 

mempunyai validitas isi yang tinggi, penulis mengkonsultasikan pada 

validator (expert judgement). Dalam penelitian ini validator yang ditunjuk 

adalah Ibu Heru Perdopo Rukmini, S.Pd. guru matematika sekaligus Kepala 

sekolah SMP Negeri 2 Gemolong tempat dilakukan penelitian (lihat 
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Lampiran 13 ). Pertimbangan ini didasarkan bahwa guru yang bersangkutan 

telah bertahun-tahun mengajar dan sebagai penulis soal-soal Ujian Nasional 

SMP/MTs, sehingga dapat dianggap sebagai ahli dalam bidangnya. 

2). Uji Realibilitas : 

Hasil uji coba 35 butir soal instrumen tes matematika terhadap 80 

responden menunjukkan bahwa  besarnya indek reliabilitasnya = 0,8457 (lihat 

Lampiran 14). Oleh karena itu, butir soal tersebut reliabel dan layak dipakai 

untuk uji prestasi. 

 

 3). Tingkat Kesukaran : 

Hasil uji coba instumen tes matematika menunjukkan bahwa dari 35 

butir soal uji coba ada 1 butir soal yang tingkat kesukarannya  di luar 0,30 £ P 

£ 0,70 yaitu butir nomor 25 (lihat Lampiran 15), sehingga selain ke dua butir 

soal tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35 tingkat 

kesukarannya memenuhi persyaratan (tidak terlalu mudah ataupun terlalu 

sukar). 

  4). Daya Beda : 

Dalam penelitian ini daya pembeda yang digunakan  rxy > 0,3. Hasil 

penghitungan daya beda butir tes menunjukkan bahwa dari 35 butir soal yang 

diuji cobakan ada 5 butir soal yang tidak memenuhi kriteria yaitu butir soal no 

21, 25, 30, 31 dan 35,  sehingga butir soal yang lain yaitu no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 

33, dan 34 layak dipakai untuk tes prestasi. 

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran dan daya beda butir soal yang 

digunakan, maka butir soal yang tidak memenuhi persyaratan ada 5 yaitu no 

21, 25, 30, 31 dan 35 serta ada 30 butir soal yang memenuhi persyaratan , 

yaitu no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, dan 34.  

 

 

 

C. Deskripsi Data Prestasi Belajar 

1. Data Prestasi Belajar Siswa  

Data prestasi belajar selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.  . 

Setelah diolah dengan menggunakan program paket statistik  

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik : Prestasi  

Variabel   N Rataan 
Simpg 
Baku  Variansi 

Jumlah 
Nilai 

Jumlah 
Kuadrat 

Langsung 80 63,25 11,24 126,32 5060,1 330037,2 

Kooperatif 80 69,621 13,165 173,32 5569,7 401461,4 

Tinggi 39 72,477 11,444 130,96 2826,6 209839,6 

Sedang 69 68,790 12,059 145,42 4746,5 336399,8 
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Rendah 52 58,783 10,455 109,37 3056,7 185259,2 

   

 

D.  Analisis Variansi 

1. Analisis Uji Pendahuluan  

   a. Uji Prasyarat  

  1). Uji Normalitas  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel random berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji yang 

digunakan adalah uji Lilliefors dengan tingkat signifikansi a  = 0,05. 

Rangkuman hasil uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.6a  Rangkuman Hasil Uji Lilliefors 
 

Kelompok Lobs Ltabel Keputusan Kesimpulan 

Langsung 0,0612 0,0991 diterima Berdistribusi Normal 

Kooperatif 0,0844 0,0991 diterima Berdistribusi Normal 

Tinggi 0,1016 0,1419 diterima Berdistribusi Normal 

Sedang 0,0744 0,1067 diterima Berdistribusi Normal 

Rendah 0,0899 0,1229 diterima Berdistribusi Normal 

        (lihat Lampiran 17) 

Dari rangkuman hasil analisis uji normalitas dengan uji Lilliefors 

menunjukkan bahwa data kelompok model pembelajaran langsung dan kelompok 

model pembelajaran kooperatif, serta kategori berkemampuan verbal tinggi, 

sedang, dan rendah berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  
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2). Uji Homogenitas Variansi 

Dalam penelitian ini uji homogenitas variansi yang digunakan adalah uji 

Bartlet dengan tingkat signifikansi a = 0,05. Rangkuman hasil penelitian untuk 

uji homogenitas sebagai berikut: 

Tabel 4.7  Rangkuman Hasil Uji Bartlet 
 

Kelompok 2
obsc  2

tabelc  Keputusan Kesimpulan 

 
Langsung dan 
kooperatif  

 
1,95403 

 
3,841 

 
H0 diterima 

Kedua kelmpk 
mempunyai 
variansi yang 
homogen 

Kategori tinggi, 
sedang, rendah 

 
1,1519 

 
5,991 

 
H0 diterima 

Ketiga kelmpk 
mempunyai 
variansi yang 
homogen 

(lihat Lampiran 18) ) 

Rangkuman tersebut menunjukkan bahwa data amatan kelompok model 

pembelajaran langsung dan kelompok model pembelajaran kooperatif, serta 

kategori berkemampuan verbal tinggi, sedang, dan rendah mempunyai variansi 

yang sama. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Prosedur uji hipotesis ini menggunakan anava 2x3. Berdasarkan analisis 

uji persyaratan menunjukkan bahwa sampel random data amatan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang sama. Dengan 

demikian analisis uji hipótesis dengan teknik analisis varian dapat dilanjutkan. 

Rangkuman hasil uji hipotesis dengan tingkat signifikansi a  = 0,05 diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8  Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 
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Sumber Variansi 
 

 

JK dk RK F hit F tabel 

Keputusan 

Uji 

Model 
Pembelajaran(A) 

1327,364 1 1327,364 11,056 3,84 Ho Ditolak 

Kategori 
Kemmp Verb(B) 

5112,440 2 2556,220 21,292 3,00 Ho Ditolak 

Interaksi AB 
468,834 2 234,417 1,953 3,00 Ho Diterima 

Galat 
18488,214 154 120,053 - - - 

Total 
25396,853 159 - - - - 

(lihat Lampiran 19 ) 
 

Dari hasil rangkuman analisis varian menunjukkan bahwa: 

1). Efek faktor A (model pembelajaran langsung dan kooperatif) terhadap 

variabel terikat (prestasi) H0(A)  ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara model pembelajaran langsung dan kooperatif 

terhadap prestasi belajar. 

2).  Efek faktor B (kategori kemampuan verbal) terhadap variabel terikat 

               H0(B) ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat siswa 

dengan kategori berkemampuan verbal tinggi, rendah, dan sedang terhadap 

prestasi belajar.  

3). Interaksi faktor A dan B terhadap variabel terikat, H0(AB) diterima.  

Berarti tidak terdapat interaksi yang signifikan antara penggunaan model 

pembelajaran dan kategori kemampuan verbal. 

E. Uji Lanjut Pasca Anava 

Dari rangkuman hasil uji hipotesis diatas telah ditunjukkan bahwa : 
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1). Ho(A)  ditolak, maka perlu dilakukan komparasi pasca anava, tetapi karena 

variabel model pembelajaran hanya mempunyai 2 nilai (langsung dan 

kooperatif), maka tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava. 

2). Ho(B)  ditolak, maka perlu dilakukan komparasi pasca anava. Adapun rataan 

masing-masing sel serta rangkuman komparasi gandanya dengan rumus-

rumus scheffe’ hasilnya terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9  Rataan Masing-masing Sel dari Data Uji Hipotesis 

Kategori Tes Model 
Pembelajaran Tinggi Sedang Rendah 

Rataan 
Marginal 

Langsung 68,73 63,97 58,34 63,25 

Kooperatif 76,84 72,72 59,62 69,62 

 Rataan 
Marginal 

72,48 68,79 58,78 
 

(lihat Lampiran 20 ) 
 

Tabel 4.10  Rangkuman Komparasi Ganda Antar Kolom 
 

H0 1 2. .m m=  2 3. .m m=  1 3. .m m=  

F scheffe’ F.1-.2 = 2,8260 F.2-.3 = 24,7493 F.1-.3 = 34,8413 

2F 0,05;2,154 2(3.00) = 6,00 2(3.00) = 6,00 2(3.00) = 6,00 

Kesimpulan Diterima Ditolak Ditolak 
 

3). Ho(AB)  diterima, maka tidak perlu dilakukan komparasi pasca   anava antar sel.  

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dan uji lanjut pasca anava yang 

telah diuraikan di atas dapat dijelaskan ke-tiga hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran langsung dengan model pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa H0(A) 

ditolak. Ini berarti, terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diberi 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dengan model 

pembelajaran kooperatif. Dari rerata marginalnya yaitu pembelajaran langsung 

= 63,25 dan pembelajaran kooperatif = 69,62, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif  lebih baik 

dari pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung.  

2.  Perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kategori tes kemampuan 

verbal : 

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa H0(B) ditolak, maka ini 

berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa kategori 

berkemampuan verbal tinggi, sedang, dan rendah. Dari hasil komparasi ganda 

pasca anava dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dengan kategori 

berkemampuan verbal tinggi sama baiknya dari siswa kategori sedang. 

Walaupun rataan marginalnya lebih tinggi siswa kategori kemampuan verbal 

tinggi, namun secara statistik rerata tersebut tidak berbeda. Prestasi belajar 

siswa kategori  berkemampuan verbal tinggi dan sedang lebih baik dari 

kategori rendah. Adapun besarnya rataan untuk kategori berkemampuan 

verbal tinggi adalah 72,48; kategori  sedang adalah 68,79; dan kategori 

rendah yaitu 58,78.  
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3. Perbedaan prestasi belajar matematika dari masing-masing model pembelajaran 

pada masing-masing kategori tes kemampuan verbal dan Perbedaan prestasi 

belajar matematika  dari masing-masing kategori tes kemampuan verbal pada 

masing-masing model pembelajaran:  

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa H0(AB) diterima berarti 

tidak terdapat interaksi antara faktor model pembelajaran dengan faktor 

kategori kemampuan verbal. Ini berarti bahwa perbedaan  prestasi dari model 

pembelajaran pada masing-masing kategori tes kemampuan verbal dan 

perbedaan  prestasi dari masing-masing kategori tes  kemampuan verbal pada 

model pembelajaran mengikuti karakteristik marginalnya. Artinya kalau 

secara marginal (secara umum) model pembelajaran kooperatif memberi 

prestasi yang lebih baik dari pada pembelajaran langsung, maka kalau ditinjau 

dari kategori kemampuan verbal tinggi saja, juga akan berlaku kesimpulan 

model pembelajaran kooperatif memberi prestasi yang lebih baik dari pada 

pembelajaran langsung, demikian juga, kalau di tinjau dari kategori 

kemampuan verbal sedang saja atau dari kategori kemampuan verbal rendah 

saja, akan berlaku kesimpulan model pembelajaran kooperatif memberi 

prestasi yang lebih baik dari pada pembelajaran langsung. 

 
G.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut: 

1. Data prestasi belajar yang digunakan untuk membahas perbedaan prestasi 

belajar matematika bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan model 

pembelajaran langsung dan model pembelajaran kooperatif, hanya terbatas 
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pada materi pokok himpunan. Untuk penyempurnakan lebih lanjut penelitian 

ini perlu diujicobakan pada pokok bahasan yang lain. 

2.  Pada uji keseimbangan, peneliti hanya mengambil data dari nilai ulangan 

umum bersama semester satu. Sebaiknya, untuk menyempurnakan lebih lanjut 

pada penelitian ini perlu dikembangkan instrumen tersendiri agar data yang 

diperoleh untuk mengetahui keseimbangan kemampuan kedua kelompok 

sebelum eksperimen dilakukan menjadi lebih baik saat dicobakan pada pokok 

bahasan lain. 

3.  Peneliti tidak mengajar sepenuhnya, walaupun demikian peneliti berkoordinasi 

terus-menerus dengan guru kelas eksperimen. Meskipun koordinasi telah 

dilakukan dengan guru kelas eksperimen, dalam pelaksanaannya masih 

terdapat banyak kekurangan karena terbatasnya fasilitas sekolah serta situasi 

dan kondisi  siswanya. Diantara kekurangan tersbut adalah guru maupun siswa 

belum terbiasa melakukan pembelajaran kooperatif, melakukan kerja 

kelompok, dan presentasi hasilkerja. sehingga diawal pembelajaran kooperatif 

waktu tersita untuk mengatur kelompok dan tempat duduknya. Kekurangan 

yang lain di dalam kelas tidak tersedia papan tempel atau papan pajangan 

karya siswa, sehingga dalam hasil karya siswa (hasil kerja kelompok) ditempel 

pada tempat-tempat seadanya, di dinding dan papan tulis.  

 
BAB V 

 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

111 

Berdasarkan analisis variansi dan uji lanjut setelah analisis variansi dan 

dengan memperhatikan reratanya dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prestasi belajar matematika kelompok siswa yang diajar model pembelajaran 

kooperatif lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi belajar matematika 

kelompok siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung baik secara 

umum maupun ditinjau dari masing-masing kategori tes kemampuan verbal. 

2. Pada kategori berkemampuan verbal tinggi dan sedang prestasi belajar lebih 

baik dari yang berkemampuan verbal rendah, pada kategori berkemampuan 

verbal tinggi  menghasikan prestasi belajar yang sama dengan kategori 

berkemampuan verbal sedang.  

3. Perbedaan prestasi belajar materi pokok himpunan dari masing- masing model 

pembelajaran konsisten pada masing-masing kategori tes kemampuan verbal 

dan perbedaan prestasi belajar materi pokok himpunan dari masing-masing  

kategori tes kemampuan verbal konsisten pada masing-masing model 

pembelajaran. 

 

B.  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini,  penulis akan menyampaikan implikasi 

yang bermanfaat secara teoretis maupun praktis dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar matematika. 

1. Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis yang penting dalam penelitian ini berupa penggunaan 

model pembelajaran kooperatif yang telah teruji lebih baik dari model 
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pembelajaran langsung. Sehingga perlu diperdalam tentang teori model 

pembelajaran kooperatif agar dalam pelaksanaannya lebih mudah dilakukan 

oleh pengajar.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif dan pemilihan siswa melalui 

tes kemampuan verbal) telah ditunjukkan menghasilkan prestasi lebih baik 

(dibenarkan secara teori), sehingga untuk masa yang akan datang  dapat 

dikembangkan pendekatan pembelajaran lain yang dapat menyempurnakan 

kekurangan model pembelajaran kooperatif. 

2. Implikasi Praktis 

Karena telah terbukti bahwa model pembelajaran kooperatif lebih baik 

dari model pembelajaran langsung maka diharapkan pihak sekolah bisa 

menerapkan model pembelajaran kooperatif pada materi pokok - materi pokok 

yang bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif juga dapat membantu  mengembangan sikap percaya diri serta 

semangat belajar siswa .  

Agar proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif dapat dilaksanakan secara optimal dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru, antara lain: 

a. Perlu diberikan penjelasan mengenai prosedur pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif sejelas-jelasnya kepada siswa, agar siswa dapat 

melakukan proses pembelajaran secara terarah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

113 

b. Perlu menumbuhkan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam mencari, 

mencoba dan menentukan pemecahan masalah melalui kejadian kehidupan 

sehari-hari . 

c. Diperlukan pengkondisian pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar 

siswa untuk mencari, mencoba dan memecahan masalah yang dihadapi 

terutama yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Saran 

Agar prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan, maka disarankan:  

1. Kepada para guru : 

a.  Dalam pembelajaran matematika, disarankan agar para guru 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dengan model 

pembelajaran ini siswa akan lebih aktif dalam pembelajarannya. 

b.  Harus selalu kreatif dalam penyusun rencana pembelajaran, 

penyelenggarakan pembelajaran dan menyelenggarakan evaluasi yang 

tepat, sehingga  siswa tertarik dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi. 

2. Kepada Pihak Sekolah 

a. Perlu menggunakan tes kemampuan verbal dalam  menerima siswa baru, 

agar nantinya benar-benar menghasilkan output yang lebih baik. 

b. Memberi kesempatan guru agar aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang sifatnya menambah pengetahuan, baik itu dari materi maupun 

metode pembelajaran. 
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c. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam segala kegiatan yang 

menunjang kreativitas siswa. 
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