
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mendasari berbagai ilmu 

pengetahuan lain, oleh sebab itu matematika sangat perlu diajarkan pada semua 

jenjang pendidikan. Akan tetapi banyak siswa yang tidak menyukai mata 

pelajaran matematika. Bahkan banyak siswa yang menganggap matematika 

sebagai momok yang menakutkan, karena menganggap matematika sebagai mata 

pelajaran yang sangat sulit dan tidak mudah untuk dipahami. Jika dibandingkan 

dengan mata pelajaran yang lain, rata-rata prestasi belajar matematika pada 

tingkat sekolah dasar maupun menengah relatif lebih rendah. Berdasarkan data 

dari Dinas Pendidikan dan Olahraga kota Surakarta, dari 13.601 siswa yang 

mengikuti Ujian Akhir Nasional tingkat SMA tahun 2008 terdapat sebanyak 1500 

siswa yang dinyatakan tidak lulus, dan kebanyakan dari siswa yang tidak lulus ini 

gagal dalam mata pelajaran matematika (http://www.suaramerdeka.com). Hal ini 

tentunya menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi guru, khususnya guru 

matematika. 

 Pada prinsipnya secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri subyek 

belajar, diantaranya intelegensi, minat, bakat, motivasi belajar, aktivitas belajar, 

gaya belajar, kedisiplinan belajar, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang berasal dari luar subyek belajar. Yang termasuk faktor 

eksternal adalah materi pembelajaran, fasilitas belajar, media pembelajaran, 

metode pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, dan lain sebagainya. 

 Metode pembelajaran merupakan salah satu faktor eksternal yang perlu 

diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa metode 

pembelajaran yang dapat dipilih oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Kelemahan atau kekurangan suatu metode dapat ditutup atau dilengkapi oleh 
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metode yang lain. Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan beberapa hal 

seperti tujuan pembelajaran, materi yang disampaikan, waktu yang tersedia, 

fasilitas yang tersedia, dan kesiapan guru.  

Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran yang masih banyak digunakan oleh sebagian guru matematika 

adalah metode ekspositori. Metode ekspositori dianggap paling mudah dilakukan 

dan tidak membutuhkan banyak perlakuan pada siswa. Dalam pembelajaran 

matematika dengan metode ekspositori, guru mendominasi kegiatan belajar 

mengajar, definisi dan rumus diberikan oleh guru, penurunan rumus atau 

pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru, contoh soal diberikan dan 

dikerjakan oleh guru, dan langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid. 

Penggunaan metode ekspositori menyebabkan siswa menjadi pasif dan enggan 

untuk mengembangkan diri sesuai dengan taraf kemampuannya.  

Agar siswa ikut aktif dalam proses belajar mengajar maka perlu 

dikembangkan suatu metode yang dapat melibatkan siswa dalam belajar. Salah 

satu metode pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam belajar diantaranya 

adalah dengan menempatkan siswa belajar secara kelompok-kelompok. Siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka dapat saling mendiskusikan konsep-konsep itu dengan temannya. 

Kenyataan dilapangan sebagian besar siswa lebih suka menanyakan apa yang 

kurang dipahami pada suatu materi pelajaran dengan teman yang dianggapnya 

lebih bisa dari pada dengan gurunya. 

Pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran dimana siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama 

lain. Dalam menyelesaikan tugasnya, setiap anggota kelompok saling bekerja 

sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran. Belajar dianggap 

belum selesai apabila masih ada anggota kelompok belajar yang belum menguasai 

bahan pelajaran. Terdapat beberapa tipe pembelajaran kooperatif, salah satu 

diantaranya pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

 Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai ciri yaitu belajar 

dilakukan melalui belajar kelompok, guru menyajikan informasi akademik baru 
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kepada siswa, siswa dalam kelas tertentu dibagi menjadi kelompok dengan 

anggota 4-5 orang, setiap kelompok harus heterogen yaitu terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, berasal dari berbagai suku, dan memiliki kemampuan yang tinggi, 

sedang dan rendah. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD menuntut siswa 

untuk selalu belajar dan mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

 Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran, dipengaruhi pula oleh aktivitas belajar siswa. Pada kegiatan itu 

siswa diarahkan pada pemahaman konsep dan latihan menyelesaikan masalah. 

Siswa nantinya diharapkan mampu memberikan solusi karena telah memiliki 

pemahaman konsep yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam 

kegiatan belajar. Hal ini mengingat bahwa kegiatan belajar mengajar diadakan 

dalam rangka memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jika siswa aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar kemungkinan siswa akan lebih mudah menyerap 

materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Mengingat 

pentingnya aktivitas belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

diharapkan dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif dan 

menyenangkan untuk belajar serta lebih banyak melibatkan aktivitas belajar 

siswa. Dengan adanya aktivitas belajar ini kemungkinan besar prestasi belajar 

yang dicapai akan memuaskan. 

Persamaan garis singgung lingkaran merupakan salah satu materi pelajaran 

matematika yang diajarkan pada siswa kelas XI IPA semester gasal. Untuk 

mempelajari materi persamaan garis singgung lingkaran dibutuhkan kemampuan 

menghubungkan konsep geometri dan aljabar. Metode ekspositori tentunya 

kurang cocok bila diterapkan pada sub pokok bahasan ini, sehingga penerapan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif pada pembelajaran matematika sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Banyak siswa yang memandang mata pelajaran matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit dipahami, termasuk pada sub pokok bahasan persamaan 

garis singgung lingkaran. 

2. Prestasi belajar matematika pada tingkat sekolah dasar maupun menengah 

relatif rendah. 

3. Masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa mungkin disebabkan 

kurang tepatnya pemilihan metode ekspositori yang digunakan oleh guru 

matematika pada proses pembelajaran sehingga siswa cenderung merasa jenuh 

dengan pembelajaran yang monoton. 

4. Guru belum mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif dan 

menyenangkan sehingga memungkinkan siswa kurang senang dan aktif 

belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar permasalahan yang disajikan lebih mendalam dan terarah, serta tidak 

terjadi penyimpangan terhadap apa yang menjadi tujuan  dilaksanakannya 

penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 

metode kooperatif tipe STAD untuk kelas eksperimen dan metode ekspositori 

untuk kelas kontrol. 

2. Prestasi belajar matematika pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang 

dicapai melalui tes prestasi belajar pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

3. Aktivitas belajar siswa dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas belajar 

matematika kelas XI IPA 
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D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah diatas masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kooperatif 

tipe STAD dan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

ekspositori memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran? 

2. Apakah terdapat pengaruh tingkat aktivitas belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung 

lingkaran? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD dan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode ekspositori memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan 

aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

1. Memberikan informasi kepada guru matematika tentang penggunaan metode 

kooperatif tipe STAD pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung 

lingkaran dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

2. Memberikan pengetahuan kepada siswa-siswa bahwa pelajaran matematika 

dapat disajikan dengan cara yang berbeda dan lebih menarik, sehingga 

membuat siswa belajar lebih nyaman dan meningkatkan prestasi belajar 

mereka. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar Matematika 

a. Prestasi 

Pada akhir kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk memberikan 

prestasi tertentu sebagai wujud penampakan dari hasil pembelajaran secara nyata 

bagi tujuan instruksional. Prestasi diperlukan untuk mengetahui apakah tujuan 

yang ingin dicapai telah tercapai atau belum. 

Berkenaan dengan prestasi, Zainal Arifin (1990: 3) menyatakan bahwa 

“Prestasi adalah hasil dari kemampuan, ketrampilan dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan suatu hal”. 

Sutratinah Tirtonegoro (1994: 43) mengemukakan bahwa “Prestasi adalah 

hasil pengukuran serta penilaian usaha belajar. Prestasi belajar ini dinyatakan 

dalam bentuk angka, huruf, maupun simbol pada tiap periode tertentu”. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) dinyatakan bahwa 

prestasi adalah hasil yang telah dicapai. 

Dari berbagai pendapat tentang pengertian prestasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari kemampuan, 

ketrampilan dan sikap seseorang setelah melakukan sesuatu. 

b. Belajar 
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Ada beberapa pendapat mengenai definisi belajar, salah satunya adalah 

menurut Slameto (1987: 2) bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek 

lain yang ada pada individu yang belajar.  

Pendapat serupa tentang pengertian belajar dikemukakan oleh Purwoto 

bahwa: 

Belajar adalah suatu proses yang berlangsung dari keadaan tidak tahu 
menjadi tahu, atau dari tahu menjadi lebih tahu, dari tidak terampil 
menjadi terampil, dari belum cerdas menjadi cerdas, dari sikap belum baik 
menjadi bersikap baik, dari pasif menjadi aktif, dari tidak teliti menjadi 
teliti dan seterusnya (Purwoto, 2003: 21). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Winkel (1996: 53), bahwa “Belajar 

adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat 

secara relatif konstan dan berbekas”. 

Dari pendapat-pendapat tentang belajar diatas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang yang menyebabkan 

terjadinya suatu perubahan dan perubahan tersebut mengarah kepada adanya sikap 

lebih baik. 

c. Prestasi Belajar 

Dalam proses belajar mengajar hasil yang dicapai dari usaha belajar 

dikatakan sebagai prestasi belajar. Hal ini sesuai dengan pengertian prestasi 

belajar menurut Sutratinah Tirtonegoro (1994: 43) yaitu “Prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf, atau kalimat yang mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak 

dalam periode tertentu”. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895), prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa, prestasi 

belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam proses belajar mengajar 

yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru, sehingga terdapat 

proses perubahan dalam pemikiran serta tingkah laku. 

 

d. Pengertian Matematika 

Ada beberapa definisi mengenai matematika, diantaranya adalah menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 723), Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Purwoto (2003: 12) 

mengemukakan bahwa “Matematika adalah pengetahuan tentang pola keteraturan 

pengetahuan tentang struktur yang terorganisasikan mulai dari unsur-unsur yang 

tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma dan postulat dan 

akhirnya ke dalil”.  

Menurut Kline dalam Mulyono Abdurrahman (2003: 252), “Matematika 

merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar 

deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif”. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu tentang bilangan dan pola keteraturan tentang struktur yang 

terorganisir, yang menggunakan cara bernalar deduktif. 

e. Prestasi Belajar Matematika  

Berdasarkan pengertian prestasi belajar dan matematika yang telah 

diuraikan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa prestasi belajar matematika 

adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

matematika yang mengakibatkan perubahan pada diri seseorang berupa 

penguasaan dan kecakapan baru yang ditunjukkan dengan hasil yang berupa nilai. 
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Berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada bermacam-macam 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa menurut Ngalim 

Purwanto (1990: 102) dibedakan menjadi dua golongan yaitu: 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor 

individual. Yang termasuk dalam faktor individual antara lain faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, aktivitas, motivasi, dan faktor pribadi 

lainnya. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Yang termasuk 

faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan 

metode pembelajaran yang digunakannya, alat-alat yang dipergunakan dalam 

belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi 

sosial. 

Dalam penelitian ini akan dilihat dua faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar matematika yaitu faktor dari peserta didik (siswa) yang berkaitan dengan 

aktivitas belajar dan metode pembelajaran (yaitu metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD) yang akan digunakan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

2. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Menurut Erman 

Suherman dan Udin S. Winataputra (1992: 219) “Metode pembelajaran adalah 

cara yang dapat digunakan untuk mengajarkan tiap bahan pelajaran”. Pendapat 

serupa tentang metode pembelajaran dikemukakan oleh Muhibbin Syah (1995: 

201) bahwa “Metode Pembelajaran adalah cara yang berisi prosedur baku untuk 

melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya penyajian materi pelajaran 

kepada siswa”. 

Sedangkan menurut Purwoto (2003: 65) didefinisikan bahwa “Metode 

pembelajaran adalah cara-cara yang tepat dan serasi dengan sebaik-baiknya agar 

guru berhasil dalam proses pembelajarannya sehingga proses belajar mengajar 

dapat mencapai tujuannya atau mengenai sasarannya”. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah 

cara yang teratur dan terpikir yang digunakan guru dalam mengajar untuk 

mencapai tujuan pengajaran. 

Metode pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

a. Metode Ekspositori 

Menurut Wina (2006: 177), metode pembelajaran ekspositori adalah 

metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi 

secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar 

siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Beberapa karakteristik 

metode pembelajaran ekspositori, pertama, cara penyampaian materi secara 

verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan 

metode ini, oleh karena itu sering diidentikkan dengan ceramah. Kedua, materi 

pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data 

atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut 

siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan 

materi pelajaran itu sendiri. 

Metode ekspositori merupakan metode yang paling banyak dikenal oleh 

banyak orang. Pada metode ekspositori, guru menerangkan materi, memberikan 

contoh soal, kemudian memberikan latihan soal, membahas dan memberikan 

tugas rumah. Kelebihan metode ekspositori adalah dapat menampung kelas besar. 

Akan tetapi penggunaan metode ini tidak memberikan kesempatan kepada siswa 

mengembangkan pola pikir. Selain itu pengajaran semacam ini terkadang 

menjemukan bagi siswa. Metode ekspositori, membuat siswa cenderung pasif, dan 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas 

dan inisiatif, karena proses pengajaran lebih banyak didominasi oleh guru. 

 

b. Metode Kooperatif Tipe STAD 

Slavin (1995: 2) menyatakan bahwa, “Belajar kelompok adalah salah satu 

dari variasi metode pembelajaran dimana siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu dengan lainnya dalam menguasai 

materi pelajaran”. 
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Donald R (1989: 205) menyatakan bahwa, “Belajar kelompok adalah 

bentuk yang digunakan untuk mendeskripsikan prosedur instruksional dimana 

pelajar bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan diberi hadiah untuk 

penyelesaian-penyelesaian masalah mereka”. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

belajar kelompok adalah metode belajar bersama dalam suatu kelompok dimana 

tiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

ada. 

 

 

 

Keuntungan dari belajar kelompok, yaitu: 

1) Mengolah materi pelajaran secara lebih mendalam dan menerapkan hasil 

belajar yang telah diperoleh dengan belajar secara individual pada problem 

atau soal yang baru. 

2) Memenuhi kebutuhan siswa untuk merasa senang dalam belajar dan 

bermotivasi dalam belajar. 

3) Memperoleh kemampuan untuk bekerja sama. 

(Winkel, 1996 :293) 

 Menurut Slavin (1995: 5) terdapat 5 tipe pembelajaran kooperatif yaitu : 

1) STAD (Student Team Achievement Division) 

2) TGT (Teams Games Tournaments) 

3) Jigsaw II 

4) CIRC (Cooperative Inegrated Reading and Composition) 

5) TAI (Team Accelerated Instruction) 

Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan relatif lebih mudah diterapkan 

oleh guru yang baru mengenal metode pembelajaran kooperatif dibandingkan 

dengan tipe yang lain. 

Ide atau gagasan pokok yang mendasari digunakannya model 

pembelajaran ini adalah untuk memotivasi siswa agar saling membantu satu sama 
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lainnya dalam menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Jika siswa ingin 

mendapatkan penghargaan kelompok, maka mereka harus saling membantu teman 

satu teamnya dengan saling bekerja berpasangan dan membandingkan jawaban, 

mendiskusikan setiap perbedaan, saling membantu jika ada kesulitan dan 

kesalahan, saling membantu dalam memecahkan masalah dan dalam menguasai 

materi yang sedang dipelajari. 

STAD disusun atas lima komponen utama berdasarkan Slavin (1995: 71) 

yaitu: 

1) Presentasi Kelas 

Materi pokok STAD diuraikan dalam presentasi kelas. Dalam presentasi 

kelas ini, guru mengajarkan materi secara langsung dalam pertemuan kelas. 

Presentasi kelas dalam STAD berbeda dengan presentasi kelas yang 

dilakukan guru pada umumnya. Hal ini disebabkan karena dalam presentasi kelas 

dalam STAD hanya dilakukan pada hal-hal pokok saja. Kemudian siswa harus 

mendalaminya melalui pembelajaran dalam kelompok, sehingga siswa 

memperhatikan dengan baik selama presentasi kelas, karena hal tersebut juga akan 

membantu mereka dalam mengerjakan tes dimana hasil tesnya akan menentukan 

skor dalam kelompoknya. 

2) Kelompok 

Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda atau heterogen baik dalam penguasaan materi, jenis kelamin 

maupun keturunan. Fungsi utama dari kelompok adalah memastikan bahwa semua 

anggota kelompok dapat belajar dan juga untuk mempersiapkan anggota 

kelompok dalam menghadapi tes. 

Setelah guru mempresentasikan materi, anggota kelompok bersama-sama 

mempelajari lembar tugas atau materi lain yang diberikan guru. Bila terdapat 

kesulitan maka anggota kelompok secara bersama mendiskusikan kesulitan 

tersebut, membandingkan jawaban-jawaban dari masing-masing anggota dan 

membetulkan kesalahan-kesalahan konsep dari anggota kelompok. 

Kelompok adalah hal yang sangat penting dalam STAD. Pada setiap 

pendapat, tekanan diberikan pada anggota kelompok yang terbaik dan anggota 
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kelompok yang terbaik tersebut harus membantu anggota lain dalam penguasaan 

materi. 

3) Tes Individu  

Setelah kurang lebih satu atau dua pertemuan guru mempresentasikan 

materi kelas dan setelah itu satu atau dua kali kelompok melakukan latihan dalam 

kelompoknya masing-masing, dan semua siswa diberi tes secara individu. Siswa 

tidak boleh saling membantu selama tes. Jadi setiap siswa bertanggung jawab 

secara individu dalam menguasai materi pelajaran yang diberikan. Hasil 

selanjutnya diberi skor. 

 

 

4) Skor Perkembangan Individu 

Dibalik ide skor perkembangan individu adalah untuk menyampaikan 

tujuan presentasi masing-masing siswa yang dapat dicapai jika siswa bekerja lebih 

keras dan mengerjakan lebih baik dari pada materi yang telah lampau. 

Keadaannya mungkin siswa mengalami peningkatan skor atau bahkan menurun. 

Kemudian guru menghitung besarnya skor perkembangan yaitu dengan 

membandingkan skor tes materi yang lalu dengan skor yang baru. Untuk skor tes 

dengan skala 100 berlaku ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Tabel Skor Perkembangan Individu 

Skor Individu Skor Perkembangan Individu 

Turun lebih dari 10 5 

Turun sampai dengan 10 10 

Tetap atau naik sampai dengan 10 20 

Naik lebih dari 10 30 

Tetap di puncak/maksimal 30 

(Slavin, 1995: 80) 

5) Penghargaan Kelompok 

Kelompok akan mendapat penghargaan atau hadiah berdasarkan rata-rata 

skor kelompok dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2.2.  Tabel Penghargaan Kelompok 
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Rata-rata skor kelompok Penghargaan 

15 ≤ skor < 20 Kelompok Baik 

20 ≤ skor < 25 Kelompok Hebat 

25 ≤ skor ≤ 30 Kelompok Istimewa 

(Slavin, 1995: 80) 

 

3. Aktivitas Belajar 

Dalam belajar diperlukan aktivitas. Menurut Sardiman A.M (2001: 93) 

“Pada prinsipnya belajar adalah berbuat, berbuat untuk mengubah tingkah laku, 

jadi melakukan kegiatan”. Sehingga tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. 

Itulah sebabnya aktivitas diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Rosseau dalam Sardiman A.M (2001: 94), “Dalam kegiatan 

belajar segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, 

pengalaman sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan 

sendiri, baik secara rohani maupun teknis”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

orang yang bekerja harus aktif sendiri, tanpa adanya aktivitas berakibat proses 

belajar tidak mungkin terjadi. Lebih lanjut Montessori dalam Sardiman A.M 

(2001: 94) menegaskan bahwa “Anak-anak itu memiliki tenaga-tenaga untuk 

berkembang sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan berperan sebagai 

pembimbing dan mengamati bagaimana perkembangan anak didiknya”. Dari dua 

pendapat diatas dapat dinyatakan bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas 

dalam pembentukan diri adalah anak itu sendiri, sedang pendidik memberikan 

bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat oleh anak 

didiknya. 

 

4. Tinjauan Tentang  Persamaan Garis Singgung Lingkaran 

Dalam penelitian ini kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah 

merumuskan persamaan garis singgung lingkaran. Perwujudan dari kompetensi 

dasar tersebut ditunjukkan dengan hasil belajar pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran : menentukan persamaan garis singgung pada 

lingkaran dalam berbagai situasi. 
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Indikator hasil belajar yang dapat digunakan untuk mencapai target 

kompetensi dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah siswa dapat : 

a. Menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada 

lingkaran. 

b. Menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya diketahui. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Niken Puspita Wuri (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Pokok Bahasan 

Lingkaran Ditinjau dari Kreativitas Siswa Kelas VIII Semester 2 SMP Negeri 

1 Karanganyar Tahun Ajaran 2005/2006. Hasil penelitian ini adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. 

2. Yayuk Palupiningsih (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Eksperimentasi Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team 

Accelerated Instruction) Ditinjau dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas X 

Semester 1 SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2006/2007. Hasil 

penelitian ini adalah siswa dengan aktivitas belajar tinggi mempunyai prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang 

mempunyai aktivitas belajar rendah. Siswa dengan aktivitas belajar sedang 

mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah. 

3. Dian Rahayu Ekawati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Eksperimentasi Pembelajaran Interaktif Setting Kooperatif (PISK) pada 

Limit Fungsi Aljabar Ditinjau dari Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas 

XI IPA Semester 2 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2005/2006. Hasil 

penelitian ini adalah siswa dengan aktivitas belajar tinggi mempunyai prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang 

mempunyai aktivitas belajar sedang. Siswa dengan aktivitas belajar tinggi 
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mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan prestasi 

belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang relevan di atas 

adalah pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kooperatif tipe STAD 

untuk mengetahui prestasi belajar matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari prestasi belajar 

siswa. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar 

mengajar diantaranya adalah metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. 

Penggunaan metode pembelajaran cukup besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan guru dalam mengajar. Seorang guru yang baik adalah guru yang 

dapat menguasai bermacam-macam metode pembelajaran dan mampu memilih 

dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat pada setiap materi pelajaran 

yang diajarkan. Pemilihan metode pembelajaran yang tidak tepat dapat 

menyebabkan kegiatan belajar mengajar berjalan kurang efektif sehingga dapat 

menyebabkan prestasi belajar siswa kurang optimal. 

Metode pembelajaran yang gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Metode ini merupakan kombinasi antara 

metode ceramah dan kerja kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa 

diarahkan untuk bekerjasama, saling membantu memecahkan masalah, berdebat, 

menilai kemampuan pengetahuan sendiri dan mengisi kekurangan anggota 

kelompoknya, hingga dapat dipastikan bahwa setiap anggota kelompok telah 

menguasai materi yang diajarkan. Dengan demikian diharapkan prestasi belajar 

siswa akan lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

metode ekspositori. 

Selain metode pembelajaran, salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa adalah aktivitas belajar siswa. Siswa yang mempunyai 

aktivitas belajar tinggi akan lebih mudah dalam menerima pelajaran daripada 

siswa yang mempunyai aktivitas belajar yang rendah. 
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Pembelajaran dengan metode kooperatif tipe STAD untuk masing-masing 

aktivitas belajar memberikan pengaruh yang berbeda. Demikian juga 

pembelajaran dengan metode ekspositori untuk masing-masing aktivitas belajar 

memberikan pengaruh yang berbeda. Mungkin prestasi belajar siswa dengan 

aktivitas belajar tinggi lebih baik apabila pembelajaran dengan metode kooperatif 

tipe STAD. Mungkin juga prestasi belajar siswa dengan aktivitas belajar rendah 

justru lebih baik apabila pembelajaran dengan metode ekspositori. 

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan aktivitas belajar siswa berperan 

dalam menentukan tingkat penguasaan mata pelajaran matematika yang tercermin 

dalam prestasi belajar matematika. Diasumsikan juga bahwa terdapat interaksi 

antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Dari pemikiran diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

1 :  Metode pembelajaran mempengaruhi prestasi belajar matematika 

2 :  Aktivitas belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar matematika 

3 :  Pengaruh bersama (interaksi) antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Metode Pembelajaran 

Aktivitas Belajar Siswa 

Prestasi Belajar Matematika 

1 

2 

3 
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1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD 

dan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode ekspositori 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika 

pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

2. Terdapat pengaruh tingkat aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung 

lingkaran. 

3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

 
BAB III                                                                                                                                                                                                 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Surakarta pada kelas XI IPA 

semester I tahun pelajaran 2008/2009. Sedangkan uji coba instrumen dilaksanakan  

di SMA Negeri 6 Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dari bulan Juli sampai bulan 

Desember 2008. Adapun tahap-tahap yang penulis laksanakan adalah : 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan antara lain : 

1) Permohonan pembimbing 

2) Pengajuan judul penelitian kepada pembimbing 

3) Penyusunan dan pengajuan proposal penelitian 

4) Penyusunan dan pengajuan instrumen penelitian 

5) Permohonan ijin penelitian di SMA Negeri 5 Surakarta dan ijin try out di 

SMA Negeri 6 Surakarta 

b. Tahap Pelaksanaan 
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Pada tahap ini penulis melakukan penelitian yaitu : 

1) Pengujian kondisi awal kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan kelas eksperimen 

merupakan dua kelas yang mempunyai perbedaan rataan yang berarti. 

2) Validasi instrumen penelitian (angket dan soal) oleh dua orang validator 

(seorang guru matematika SMA Negeri 5 Surakarta, yaitu Dra. Esha Tatti 

dan seorang guru matematika SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu Maranatha, 

S.Pd). Validasi ini bertujuan mengetahui validitas isi dari instrumen 

tersebut. 

3) Pengajaran di kelas kontrol dan kelas eksperimen SMA Negeri 5 

Surakarta. 

4) Pelaksanaan uji coba instrumen di SMA Negeri 6 Surakarta pada tanggal 

27 dan 29  November 2008. 

5) Penghitungan harga konsistensi internal tiap butir dan reliabilitasnya dari 

hasil uji coba di SMA Negeri 6 Surakarta untuk menentukan butir 

instrumen yang memenuhi syarat instrumen. Penghitungan ini dilakukan 

baik untuk instrumen angket maupun instrumen soal tes. (Syarat 

konsistensi internal dan reliabilitas dapat dilihat pada sub bab metode 

pengumpulan data tentang syarat instrumen). 

6) Pelaksanaan tes di SMA Negeri 5 Surakarta pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Tes untuk angket dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 

2008. Sedangkan tes prestasi belajar matematika dilaksanakan pada 

tanggal 17 Desember 2008.  

c. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, selanjutnya disusun laporan penelitiannya sesuai dengan hasil 

pengolahan data.  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu, karena 

peneliti tidak memungkinkan untuk memanipulasi dan atau mengendalikan semua 
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variabel yang relevan. Budiyono (2003: 79) menyatakan bahwa “Tujuan 

penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen 

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol 

atau memanipulasi semua variabel yang relevan”. Manipulasi variabel dalam 

penelitian ini dilakukan pada variabel bebas, yaitu pengajaran matematika dengan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sebagai kelas eksperimen dan metode 

ekspositori sebagai kelas kontrol. Sedangkan variabel bebas lain yang mungkin 

ikut mempengaruhi variabel terikat yaitu aktivitas belajar siswa. 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108), “Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2008/2009. 

2. Sampel 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka peneliti tidak meneliti 

seluruh individu dalam populasi, melainkan hanya meneliti beberapa sampel. 

Dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan bahwa hasil yang didapat 

sudah dapat menggambarkan populasi yang bersangkutan. Sebagian populasi yang 

diambil tersebut dinamakan sampel. Suharsimi Arikunto (2002: 109) menyatakan 

bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Sampel dari 

penelitian ini adalah dua kelas XI IPA yang ada di SMA Negeri 5 Surakarta tahun 

pelajaran 2008/2009. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan cara sampling 

random kluster (cluster random sampling). Budiyono (2003: 37) menyatakan, 

“Sampling random kluster adalah sampling random yang dikenakan berturut-turut 

terhadap unit-unit atau sub-sub populasi. Unit-unit atau sub-sub populasi ini 

disebut kluster”. Dalam hal ini setiap kelas pada kelas XI IPA SMA Negeri 5 
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Surakarta merupakan sub populasi atau cluster. Dari pengambilan sampel secara 

random kluster, diperoleh kelas XI IPA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI 

IPA 2 sebagai kelas kontrol. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

 

 

 

a. Variabel bebas 

1) Metode Pembelajaran 

a) Definisi operasional : Metode pembelajaran adalah suatu cara atau 

teknik untuk menyampaikan materi pelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran. Pada penelitian ini metode pembelajaran yang dimaksud 

adalah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan metode 

ekspositori. 

b) Skala pengukuran : Skala nominal. 

c) Indikator :  

(1) Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

(2) Perlakuan terhadap kelas kontrol dengan menggunakan metode 

ekspositori. 

2) Aktivitas Belajar 

a) Definisi operasional : Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa untuk 

melakukan belajar pada suatu mata pelajaran disertai usaha sadar untuk 

memperoleh perubahan dalam belajarnya. 

b) Skala pengukuran : skala interval yang diubah ke dalam skala ordinal 

yang terdiri dari tiga kategori, yaitu : 
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(1) aktivitas belajar tinggi, jika X ³ X gab+ 2
1

 sgab 

(2) aktivitas belajar sedang, jika X gab- 
2
1

 sgab < X < X gab+ 2
1

 sgab 

(3) aktivitas belajar rendah, jika X £ X gab- 2
1

 sgab 

keterangan : 

X   : nilai aktivitas belajar tiap responden 

X gab : rata-rata dari nilai aktivitas belajar seluruh sampel 

sgab : standar deviasi seluruh sampel 

c) Indikator : Skor angket aktivitas belajar siswa. 

 

b. Variabel terikat 

Prestasi belajar matematika 

1) Definisi operasional : Prestasi belajar matematika adalah hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah melalui proses belajar mengajar matematika 

yang ditunjukkan oleh nilai matematika dari tiap siswa pada sub pokok 

bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

2) Skala pengukuran : Skala interval. 

3) Indikator : Nilai tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah menentukan cara mengukur 

variabel penelitian dan alat pengumpul data. Dalam mengukur variabel diperlukan 

instrumen, dengan instrumen ini peneliti dapat memperoleh data. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ada tiga macam, yaitu 

metode dokumentasi, metode tes dan metode angket. 

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Budiyono (2003: 54), “Metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah 

ada”. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
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data mengenai kemampuan awal siswa yang diambil dari nilai UTS mata 

pelajaran matematika kelas XI IPA semester I tahun pelajaran 2008/2009. 

Data yang diperoleh digunakan untuk menguji keseimbangan rataan 

kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Metode Tes 

Suharsimi Arikunto (2002: 127) berpendapat bahwa “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok”. Tes ini memuat beberapa pertanyaan 

yang berisi tentang materi-materi dalam suatu pokok bahasan yang terdiri dari 

25 soal tes obyektif dengan 5 alternatif jawaban. Adapun pemberian skor pada 

tes prestasi belajar adalah jika benar skor 1 dan jika salah skor 0. 

Pada penelitian ini metode tes digunakan untuk memperoleh data 

mengenai prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. Instrumen tes disusun dalam bentuk soal obyektif 

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Setelah instrumen tes selesai disusun, 

selanjutnya diuji cobakan lebih dahulu sebelum dikenakan pada sampel 

penelitian. Pada penelitian ini mengambil subyek uji coba berdasar atas 

kesamaan karakteristik antara subyek uji coba dengan subyek penelitian. 

Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu dilakukan analisis 

instrumen tes yang meliputi uji validitas isi, uji konsistensi internal dan uji 

reliabilitas. 

1) Uji Validitas Isi 

Dalam penelitian ini uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas isi. 

Budiyono (2003: 59) menyatakan bahwa “Untuk menilai apakah suatu 

instrumen mempunyai validitas yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah 

melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar)”. Lebih 

lanjut lagi tentang langkah-langkah memvalidasi isi butir soal menurut 

Budiyono (2003: 59) adalah para penilai menilai apakah kisi-kisi yang dibuat 

oleh pengembang tes telah menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi telah 

mewakili isi (substansi) yang akan diukur. Langkah berikutnya, para penilai 
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menilai apakah masing-masing butir tes yang telah disusun cocok atau relevan 

dengan klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan. Uji validitas isi pada penelitian 

ini dilakukan oleh 2 orang pakar yaitu seorang guru matematika SMA negeri 5 

Surakarta dan seorang guru matematika SMA Negeri 6 Surakarta. 

2) Uji Konsistensi Internal 

Sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir-butir instrumen. 

Kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan 

kecenderungan yang sama pula. Konsistensi internal masing-masing butir soal 

dilihat dari korelasi antara skor butir-butir tersebut dengan skor totalnya. 

Untuk menghitung konsistensi internal untuk setiap butir soal ke-i  digunakan 

rumus korelasi momen produk (product momen) Karl Pearson sebagai berikut: 

å ååå
å åå

--

-
=

)Y)(Y)(nX)(X(n

Y)X)((XYn
r

2222xy  

dengan: 

rxy  = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n  = banyaknya subjek yang dikenai tes 

X  = skor untuk butir ke-i 

Y  = total skor 

Butir soal dipakai jika rxy ≥ 0,3. 

 (Budiyono, 2003: 65)  

3) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur. Budiyono 

mengatakan bahwa: 

Suatu instrumen disebut reliabel apabila hasil pengukuran dengan 
instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut 
dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada 
orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada waktu 
yang sama atau pada waktu yang berlainan (Budiyono, 2003: 65).  

Untuk menghitung tingkat reliabilitas tes hasil belajar, dalam penelitian 

ini digunakan rumus dari Kuder-Richardson dengan KR-20, yaitu: 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -

-
= å

2
t

ii
2

t
11

s

qps

1)(n
n

r  
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dengan : 

r11= indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

pi = proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar pada butir ke-i 

qi = 1 – pi 

st
2 = variansi total 

(Budiyono, 2003: 69) 

Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dengan rumus KR-20 diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Kriteria : 0,80 < r11 £ 1,00 reliabilitas tinggi 

  0,60 < r11 £ 0,80 reliabilitas cukup 

  0,40 < r11 £ 0,60 reliabilitas agak rendah 

  0,20 < r11 £ 0,40 reliabilitas rendah 

  0,00 < r11 £ 0,20 reliabilitas sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 245) 

Dalam penelitian ini instrumen dianggap reliabel jika mempunyai indeks 

reliabilitas 0,70 atau lebih. 

c. Metode Angket 

Suharsimi Arikunto (2002: 128) berpendapat bahwa “Angket atau 

kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui”. 

Angket dalam penelitian ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang 

aktivitas belajar siswa yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda, dengan 4 

alternatif jawaban. Data yang diperoleh akan digunakan untuk mengukur 

aktivitas belajar siswa. 

Adapun pemberian skor pada angket aktivitas belajar siswa adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skor Angket 

Pilihan Jawaban Item angket 
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Nilai item positif Nilai item negatif 

a. Selalu 4 1 

b. Sering 3 2 

c. Kadang-kadang 2 3 

d. Tidak Pernah 1 4 

 

Pada penelitian ini metode angket digunakan untuk memperoleh data 

mengenai aktivitas belajar siswa. Angket disusun dalam bentuk soal obyektif 

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Setelah angket selesai disusun, 

selanjutnya diuji cobakan lebih dahulu sebelum dikenakan pada sampel 

penelitian. Pada penelitian ini mengambil subyek uji coba berdasar atas 

kesamaan karakteristik antara subyek uji coba dengan subyek penelitian. 

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu dilakukan analisis angket 

yang meliputi uji validitas isi, uji konsistensi internal dan uji reliabilitas. 

1) Uji Validitas Isi 

Dalam penelitian ini uji validitas yang dilakukan adalah uji validitas isi. 

Budiyono (2003: 59) menyatakan bahwa “Untuk menilai apakah suatu 

instrumen mempunyai validitas yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah 

melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar)”.  

Lebih lanjut lagi tentang langkah-langkah memvalidasi isi butir soal 

menurut Budiyono (2003: 59) adalah para penilai menilai apakah kisi-kisi 

yang dibuat oleh pengembang tes telah menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-

kisi telah mewakili isi (substansi) yang akan diukur. Langkah berikutnya, para 

penilai menilai apakah masing-masing butir tes yang telah disusun cocok atau 

relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan. Uji validitas isi pada 

penelitian ini dilakukan oleh 2 orang pakar yaitu seorang guru matematika 

SMA negeri 5 Surakarta dan seorang guru matematika SMA Negeri 6 

Surakarta. 

2) Uji Konsistensi Internal 

Sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir-butir instrumen. 

Kesemua butir itu harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan 
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kecenderungan yang sama pula. Konsistensi internal masing-masing butir soal 

dilihat dari korelasi antara skor butir-butir tersebut dengan skor totalnya. 

Untuk menghitung konsistensi internal untuk setiap butir soal ke-i  digunakan 

rumus korelasi momen produk (product momen) Karl Pearson sebagai berikut: 

å ååå
å åå

--

-
=

)Y)(Y)(nX)(X(n

Y)X)((XYn
r

2222xy  

dengan: 

rxy  = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n  = banyaknya subjek yang dikenai tes 

X  = skor untuk butir ke-i 

Y  = total skor 

Butir soal dipakai jika rxy ≥ 0,3. 

 (Budiyono, 2003: 65)  

3) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur. Budiyono 

mengatakan bahwa: 

Suatu instrumen disebut reliabel apabila hasil pengukuran dengan 
instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut 
dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada 
orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada waktu 
yang sama atau pada waktu yang berlainan (Budiyono, 2003: 65).  

Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus Alpha. 

Penggunaan rumus Alpha sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto. 

Suharsimi Arikunto (2002: 171) menyatakan bahwa “Rumus Alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya 

angket atau soal bentuk uraian”. Adapun rumus Alpha adalah: 

÷
÷
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Dengan: 

r11= indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

si
2 = variansi butir ke-i, i = 1, 2, 3, 4, ..., n 
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st
2 = variansi skor-skor yang diperoleh subjek uji coba 

(Budiyono, 2003: 70) 

Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dengan rumus Alpha diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Kriteria : 0,80 < r11 £ 1,00 reliabilitas tinggi 

  0,60 < r11 £ 0,80 reliabilitas cukup 

  0,40 < r11 £ 0,60 reliabilitas agak rendah 

  0,20 < r11 £ 0,40 reliabilitas rendah 

  0,00 < r11 £ 0,20 reliabilitas sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 245) 

Dalam penelitian ini instrumen dianggap reliabel jika mempunyai indeks 

reliabilitas 0,70 atau lebih. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan anava dua jalan dengan ukuran sel 2 x 3. 

Faktor yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan efek baris, efek 

kolom, dan kombinasi  efek baris dan kolom terhadap prestasi belajar matematika 

siswa adalah metode pembelajaran (faktor A) dan aktivitas belajar matematika 

(faktor B). Teknik analisis data ini digunakan untuk menguji ketiga hipotesis yang 

diajukan sebelumnya. 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi awal 

kedua kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol) dalam keadaan seimbang atau 

tidak. Dalam bahasa statistik, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rataan yang berarti atau tidak dari kedua sampel penelitian. Untuk 

menguji keseimbangan kedua sampel dipakai uji-t dengan alasan bahwa variansi 

dari kedua populasi tidak diketahui. Sebelum dilakukan uji keseimbangan, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas terhadap kemampuan awal masing-masing 

sampel. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Hipotesis 
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H0 : µ1 = µ2 (kedua populasi seimbang) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (kedua populasi tidak seimbang) 

b. Tingkat signifikansi: α = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan: 

2)-n(nt ~

n
1

n
1

s

)XX(
t 21

21
p

21 +
+

-
=   

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112

p -+
-+-

=  

 

Keterangan: 

t   = nilai distribusi t yang dapat dilihat pada tabel t  pada Lampiran 

1X = rataan nilai Ujian Tengah Semester I dari kelas eksperimen 

2X = rataan nilai Ujian Tengah Semester I dari kelas kontrol 

sp
2 = variansi total 

s1
2 = variansi dari kelas eksperimen 

s2
2 = variansi dari kelas kontrol 

n1 = jumlah siswa kelas eksperimen 

n2  = jumlah siswa kelas kontrol 

d. Daerah kritik  

DK = {t| t < - 2)-nn/2;( 21
t +a  atau t > 2)-nn/2;( 21

t +a } 

e. Keputusan uji 

H0 ditolak jika t Î DK 

f. Kesimpulan 

1) Jika H0 tidak ditolak maka kedua populasi seimbang. 

2) Jika H0 ditolak maka kedua populasi tidak seimbang. 

(Budiyono, 2000: 149) 

 

2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini digunakan 

metode Liliefors dengan prosedur: 

1) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Tingkat signifikansi: α = 0,05 

3) Statistik uji 

L = Maks | F(zi) – S(zi) | 

 

dengan: 

zi = 
s

XXi -  

s = standar deviasi sampel 

X  = rataan sampel 

F(zi)  = P(Z £ zi) ; 

Z ~ N (0; 1) ; 

S(zi) = proporsi cacah Z £ zi terhadap seluruh zi 

Z = Nilai distribusi Z yang dapat dilihat pada tabel Z pada Lampiran 

4) Daerah kritik 

DK = {L | L > Lα;n};  

Dengan : 

n = ukuran sampel 

L = Nilai kritik uji Lilliefors yang dapat dilihat pada tabel nilai kritik uji 

Lilliefors pada Lampiran 

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika L Î DK 

6) Kesimpulan 

a) Jika H0 tidak ditolak maka sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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b) Jika H0 ditolak maka sampel tidak berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

(Budiyono, 2000:169) 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai 

variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini digunakan 

metode Bartlett dengan statistik uji Chi kuadrat sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : σ1
2 = σ2

2 = ... = σk
2 

H1 : σi
2 ≠ σj

2 untuk paling sedikit satu (i, j) dengan i ≠ j 

2) Tingkat Signifikansi: α = 0,05 

3) Statistik uji 

å-= )s log fRKG log (f
c

2,203
χ 2

jj
2  

dengan: 

c = 1 + ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

- å f
1

f
1

1)3(k
1

j

 

RKG = 
å
å

j

j

f

SS
 

SSj = å å -=- 2
jj

j

2
j2

j 1)s(n
n

)X(
X  

Dimana: 

χ2 ~ χ2 (k – 1) 

k = banyaknya populasi 

f = N – k ; dengan f adalah derajat kebebasan untuk RKG 

fj = nj – 1 ; dengan fj adalah derajat kebebasan sj
2 

j = 1, 2, ..., k 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j  
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χ2 = Nilai distribusi Chi Kuadrat yang dapat dilihat pada tabel Chi Kuadrat 

pada Lampiran. 

4) Daerah kritik 

DK = {χ2 | χ2 > χ2
α;k-1} 

5) Keputusan uji 

H0 ditolak jika χ2 Î DK 

6) Kesimpulan 

a) Jika H0 tidak ditolak maka populasi-populasi homogen. 

b) Jika H0 ditolak maka populasi-populasi tidak homogen. 

(Budiyono, 2000: 176-177) 

 

 

3. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis teknik analisa data yang digunakan adalah 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Teknik analisa data ini  digunakan 

untuk menguji signifikansi perbedaan efek 2 faktor variabel bebas, yaitu faktor A 

(metode pembelajaran) dan faktor B (aktivitas belajar) serta interaksi AB tergadap 

variabel terikat (prestasi belajar matematika). Model data pada analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama adalah sebagai berikut: 

Xijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Dimana: 

Xijk           = data amatan ke-k yang dikenai faktor A (metode pembelajaran) kategori 

ke-i, faktor B (aktivitas belajar) kategori ke-j 

µ = rataan dari seluruh data amatan 

αi = efek faktor A kategori ke-i terhadap variabel terikat 

βj = efek faktor B kategori ke-j terhadap variabel terikat 

(αβ)ij = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

εijk = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya (µij) yang berdistribusi 

normal dengan rataan 0 dan variansi s2. 

i = 1,2 (tingkatan metode pembelajaran) dengan 

  1 = pembelajaran dengan metode kooperatif tipe STAD 
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           2 = pembelajaran ekspositori 

j = 1,2,3 (tingkatan aktivitas belajar) dengan 

  1 = aktivitas belajar tinggi 

             2 = aktivitas belajar sedang 

             3 = aktivitas belajar rendah 

k = 1,2,3,...,nij (nij = banyaknya data amatan pada sel ij) 

(Budiyono, 2000: 225) 

  

 Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama yaitu: 

a. Hipotesis 

1)  H0A : αi = 0 untuk semua i = 1, 2 

H1A : αi ≠ 0 untuk paling sedikit satu harga i  

2) H0B : βj = 0 untuk semua j = 1, 2, 3 

 H1B : βj ≠ 0 untuk paling sedikit satu harga j  

3) H0AB: (αβ)ij=0 untuk semua i = 1, 2; j = 1, 2, 3 

H1AB: (αβ)ij≠0 untuk paling sedikit satu harga (i, j)  

Ketiga hipotesis tersebut ekuivalen dengan ketiga pasang hipotesis berikut : 

1) H0A   :  Tidak ada perbedaan efek metode pembelajaran terhadap prestasi 

belajar matematika siswa 

H1A   :  Ada perbedaan efek metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika siswa 

2) H0B   :  Tidak ada perbedaan efek aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa 

H1B   :  Ada perbedaan efek aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa 

3) H0AB  : Tidak ada interaksi metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

terhadap prestasi belajar matematika siswa 

H1AB  : Ada interaksi metode pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa 

b. Tingkat signifikansi a = 0,05 
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c. Komputasi 

Faktor A (metode pembelajaran) mempunyai 2 kategori dan faktor B 

(aktivitas belajar) mempunyai 3 kategori, sehingga terdapat 2 baris dan 3 

kolom. Notasi jumlah, rataan, jumlah kuadrat, suku koreksi dan variansi untuk 

masing-masing kategori maupun keseluruhan disajikan pada Tabel 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Notasi dan Tata Letak Data Anava Dua Jalan Sel Tak Sama 

Aktivitas Belajar 
Kelas Tinggi 

(b1) 
Sedang 

(b2) 
Rendah 

(b3) 
Total  

Data Amatan 
 

X11 

X21 

. . . 
Xn1 

X12 

X22 

. . . 
Xn2 

X13 

X23 

. . . 
Xn3 

 

Cacah Data n11 n12 n13 N1 
Jumlah Data T11 T12 T13 G1 

Rataan 
11X  12X  13X  1X  

Jumlah 
Kuadrat 

å 2
11X  å 2

12X  å 2
13X  å 2

1X  

Suku Koreksi 

11

2
11

n
T

 
12

2
12

n
T

 
13

2
13

n

T
 å

j 1j

2
1j

n

T
 

Eksperimen 
(a1) 

Variansi SS11 SS12 SS13 å
j

1jSS  

Data Amatan 
 

X11 

X21 

. . . 
Xn1 

X12 

X22 

. . . 
Xn2 

X13 

X23 

. . . 
Xn3 

 

Cacah Data n21 n22 n23 N2 

Jumlah Data T21 T22 T23 G2 

Kontrol 
(a2) 

Rataan 
21X  22X  23X  2X  
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Jumlah 
Kuadrat 

å 2
21X  å 2

22X  å 2
23X  å 2

2X  

Suku Koreksi 

21

2
21

n
T

 
22

2
22

n
T

 
23

2
23

n

T
 å

j 2j

2
2j

n

T
 

Variansi SS21 SS22 SS23 å
j

2jSS  

 

Selanjutnya jumlah rataan pada baris ke-i disebut Ai, jumlah rataan pada 

kolom ke-j disebut Bj, rataan pada baris ke-i dan kolom ke-j disebut abij. 

Sedangkan jumlah seluruh rataan disebut G. Jumlah-jumlah tersebut disajikan 

pada Tabel 3.3.  

 

 

 

Tabel 3.3 Rataan dan Jumlah Rataan 

Faktor B 
Faktor A 

b1 b2 b3 
Total 

a1 ab11 ab12 ab13 A1 

a2 ab21 ab22 ab23 A2 

Total B1 B2 B3 G 

Dengan: 

a1 = pembelajaran dengan metode kooperatif tipe STAD 

a2 = pembelajaran dengan metode ekspositori 

b1 = aktivitas belajar tinggi 

b2  = aktivitas belajar sedang 

b3  = aktivitas belajar rendah 

A1  = jumlah rataan pada baris ke-1 

A2  = jumlah rataan pada baris ke-2 

B1  = jumlah rataan pada kolom ke-1 

B2  = jumlah rataan pada kolom ke-2 

B3  = jumlah rataan pada kolom ke-3 

d. Statistik uji 
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Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), 

(4) dan (5) sebagai berikut: 

(1) = 
pq
G 2

;   

(2) = å
ij

ijSS ;   

(3) = å
i

2
i

q
A

; 

(4) = å
j

2
j

p

B
;  

(5) = å
ij

2

ijAB ; 

 

dengan : 

G2 : Kuadrat jumlah rataan pengamatan semua sel 

Ai
2  : Jumlah kuadrat rataan pengamatan pada baris ke-i 

Bj
2  : Jumlah kuadrat rataan pengamatan pada kolom ke-j 

ABij
2  : Jumlah kuadrat rataan pengamatan pada sel ke-ij 

p  : jumlah baris 

q  : jumlah kolom 

SSij = 
ij

2

k
ij

k

2
ij n

X

X
÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å  

SSij  : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

N = å
ij

ijn   

N  : banyaknya seluruh data amatan 

hn  = 

å
ij ijn

1
pq

 

hn   : rataan harmonik frekuensi seluruh sel 
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Tabel 3.4 Rangkuman Anava Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber variansi JK dk RK Fobs Fa 

Metode 

pembelajaran (A) 

JKA p – 1 

dkA
JKA

 Fa = 
RKG
RKA

 
Fα;p – 1,N – pq 

Aktivitas belajar  

(B) 

JKB q – 1 

dkB
JKB

 Fb = 
RKG
RKB

 
Fα;q – 1,N – pq 

Interaksi (AB) JKAB (p-1)(q-1) 

dkAB
JKAB

 Fab =
RKG

RKAB
 

Fα;(p– 1)(q – 1),N – pq 

Galat (G)  JKG N – pq 

dkG
JKG

 
- - 

Total JKT N – 1 - - - 

Keterangan : 

Fa = Nilai F yang diperoleh dari tabel Fisher 

JKA = hn {(3) – (1)} 

JKB = hn {(4) – (1)} 

JKAB = hn {(1) + (5) – (3) – (4)} 

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

e. Daerah kritik 

1) Daerah kritik untuk Fa adalah DK = {Fa | Fa > Fα; p – 1, N – pq} 

2) Daerah kritik untuk Fb adalah DK = {Fb | Fb > Fα; q – 1, N – pq} 

3) Daerah kritik untuk Fab adalah DK = {Fab | Fab > Fα; (p – 1)(q – 1), N – pq} 

f. Keputusan uji 

1) H0A ditolak jika Fa Î  DK 

2) H0B ditolak jika Fab Î  DK 

3) H0AB ditolak jika Fab Î  DK 

g. Kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh.  

 (Budiyono, 2000: 226-228) 

 

4. Uji Komparasi Ganda 
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Komparasi ganda adalah tindak lanjut dari analisis variansi apabila hasil 

analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Untuk uji 

lanjutan setelah analisis variansi digunakan metode Scheffe karena metode 

tersebut akan menghasilkan beda rataan dengan tingkat signifikansi yang kecil. 

Langkah-langkah dalam menggunakan metode Scheffe adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rataan dan merumuskan 

hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

b. Menentukan tingkat signifikansi α. 

c. Mencari nilai statistik uji F. 

d. Menentukan daerah kritik. 

e. Menentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda. 

f. Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada. 

Metode Scheffe untuk Analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

meliputi : 

1) Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar baris  

a) Hipotesis 

H0 : m1 = m2 

H1 : m1 ¹ m2 

dengan :  m1 = Rataan pada baris pertama 

 m2 = Rataan pada baris kedua 

b) Tingkat signifikansi a = 0,05 

c) Statistik uji 

F1-2 = 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-

21

2
21

n
1

n
1

RKG

)XX(
 

dengan: 

F1-2 = Nilai Fobs pada pembanding baris pertama dan baris kedua 

1X  = rataan pada baris pertama 

2X  = rataan pada baris kedua 

RKG   = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 
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n1 = ukuran sampel baris pertama 

n2 = ukuran sampel baris kedua 

d) Daerah kritik 

DK = {F1-2 | F1-2 > (p – 1)Fα; p – 1, N – pq} 

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika F1-2 Î DK 

f) Kesimpulan 

H0 tidak ditolak berarti tidak ada perbedaan rataan antara m1 dengan m2. 

H0 ditolak berarti ada perbedaan rataan antara m1 dengan m2. 

Jika H0A ditolak maka untuk mengetahui metode pembelajaran mana yang 

lebih baik cukup dengan membandingkan besarnya rataan marginal dari 

masing-masing metode pembelajaran. 

2) Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom  

a) Hipotesis 

Tabel 3.5 Hipotesis untuk Komparasi Rataan Antar Kolom 

H0 H1 

m1 = m2 

m1 = m3 

m2 = m3 

m1 ¹ m2 

m1 ¹ m3 

m2 ¹ m3 

dengan :  m1 = Rataan pada baris pertama 

 m2 = Rataan pada baris kedua 

 m3 = Rataan pada baris ketiga 

b) Tingkat signifikansi a = 0,05 

c) Statistik uji 

Fi-j = 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ji

2
ji

n
1

n
1

RKG

)XX(
 

dengan: 

Fi-j = Nilai Fobs pada pembanding kolom ke-i dan kolom ke-j. i = 1, 2 ; 

j = 2,3 
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iX  = rataan pada kolom ke-i 

jX  = rataan pada kolom ke-j 

RKG   = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

ni = ukuran sampel kolom ke-i 

nj = ukuran sampel kolom ke-j 

d) Daerah kritik 

DK = {Fi-j | Fi-j > (q – 1)Fα; q – 1, N – pq} 

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika Fi-j Î DK 

f) Kesimpulan 

H0 tidak ditolak berarti tidak ada perbedaan rataan antara mi dengan mj. 

H0 ditolak berarti ada perbedaan rataan antara mi dengan mj. 

3) Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

a) Hipotesis 

Tabel 3.6 Hipotesis Komparasi Rataan Antar Sel pada Kolom yang Sama 

H0 H1 

m11 = m21 

m12 = m22 

m13 = m23 

m11 ¹ m21 

m12 ¹ m22 

m13 ¹ m23 

b) Tingkat signifikansi a = 0,05 

c) Statistik uji 

Fij-kj = 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

kjij

2
kjij

n
1

n
1

RKG

)XX(
 

dengan: 

Fij-kj = Nilai Fobs pada pembanding rataan pada sel ij dan sel kj 

ijX  = rataan pada sel ij 

kjX  = rataan pada sel kj 
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RKG   = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

nij = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

d) Daerah kritik 

DK = {Fij-kj | Fij-kj > (pq – 1)Fα; pq – 1, N – pq} 

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika Fij-kj Î DK 

f) Kesimpulan 

H0 tidak ditolak berarti tidak ada perbedaan rataan antara mij dengan mkj. 

H0 ditolak berarti ada perbedaan rataan antara mij dengan mkj. 

 

4) Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

a) Hipotesis 

Tabel 3.7 Hipotesis Komparasi Rataan Antar Sel pada Baris yang Sama 

H0 H1 

m11 = m12 

m11 = m13 

m12 = m13 

m21 = m22 

m21 = m23 

m22 = m23 

m11 ¹ m12 

m11 ¹ m13 

m12 ¹ m13 

m21 ¹ m22 

m21 ¹ m23 

m22 ¹ m33 

b) Tingkat signifikansi a = 0,05 

c) Statistik uji 

Fij-ik = 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ikij

2
ikij

n
1

n
1

RKG

)XX(
 

dengan: 

Fij-ik = Nilai Fobs pada pembanding rataan pada sel ij dan sel ik 

ijX  = rataan pada sel ij 
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ikX  = rataan pada sel ik 

RKG   = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan anava 

nij = ukuran sel ij 

nik = ukuran sel ik 

d) Daerah kritik 

DK = {Fij-ik | Fij-ik > (pq – 1)Fα; pq – 1, N – pq} 

e) Keputusan uji 

H0 ditolak jika Fij-ik Î DK 

f) Kesimpulan 

H0 tidak ditolak berarti tidak ada perbedaan rataan antara mij dengan mik. 

H0 ditolak berarti ada perbedaan rataan antara mij dengan mik. 

 (Budiyono, 2000: 209-210) 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data skor uji coba dan skor pada 

sampel penelitian yang masing-masing terdiri dari data skor tes prestasi belajar 

matematika siswa dan data nilai angket aktivitas belajar matematika siswa. 

Setelah kedua data tersebut diperoleh selanjutnya data tersebut diuji. 

Berikut ini uraian tentang data yang diperoleh. 

 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen tes 

prestasi belajar pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran dan 

angket aktivitas belajar matematika siswa. 

a. Hasil Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika Siswa 

1) Validitas Isi 

Tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran terdiri dari 25 butir soal. Uji validitas 
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isi tes prestasi belajar matematika dilakukan oleh dua orang validator, 

yaitu Dra. Esha Tatti yang merupakan guru SMA Negeri 5 Surakarta dan 

Maranatha Sri H, S.Pd yang merupakan guru SMA Negeri 6 Surakarta. 

Berdasarkan uji validitas isi yang dilakukan oleh dua validator tersebut, 

dari 25 butir soal tes prestasi belajar matematika, semua butir soal 

dikatakan valid secara validitas isi setelah dilakukan beberapa revisi. Hasil 

validasi dapat dilihat pada Lampiran 14. 

2) Konsistensi Internal 

Tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran yang diujicobakan sebanyak 30 butir 

soal. Setelah dilakukan uji konsistensi internal butir soal dengan rumus 

korelasi momen produk pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh 20 butir 

soal yang konsisten, yaitu yang memenuhi rxy ≥ 0,3. Sedangkan 5 butir 

soal lainnya tidak konsisten karena rxy < 0,3. Dari 5 butir soal yang tidak 

konsisten tersebut tidak mempengaruhi indikator yang digunakan untuk 

penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

3) Reliabilitas 

Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR-20 

diperoleh hasil perhitungan r11 = 0,750. Karena r11 ≥ 0,7 akibatnya 

instrumen tes prestasi belajar matematika dikatakan reliabel dan dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 16. 

Dari ketiga persyaratan tersebut diperoleh 20 butir soal yang 

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dan lima soal tidak 

digunakan, yaitu butir soal 2, 6, 8, 10, dan 14. 

b. Hasil Uji Coba Angket Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

1) Validitas Isi 

Uji validitas isi angket aktivitas belajar matematika dilakukan 

oleh dua orang validator yaitu Dra. Esha Tatti yang merupakan guru SMA 

Negeri 5 Surakarta dan Maranatha Sri H, S.Pd yang merupakan guru SMA 
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Negeri 6 Surakarta. Dari hasil validasi oleh validator diperoleh bahwa 

instrumen uji coba angket aktivitas belajar matematika sudah sesuai 

dengan kriteria penelaahan butir soal yang layak dan baik digunakan untuk 

penelitian. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

2) Konsistensi Internal 

Angket aktivitas belajar matematika siswa yang diujicobakan 

sebanyak 40 butir. Setelah dilakukan uji konsistensi internal butir angket 

dengan rumus korelasi momen produk pada tingkat signifikansi 0,05 

diperoleh 31 butir angket yang konsisten, yaitu yang memenuhi rxy ≥ 0,3. 

Sedangkan 9 butir angket lainnya tidak konsisten karena rxy < 0,3. Dari 9 

butir angket yang tidak konsisten tersebut tidak mempengaruhi indikator 

yang digunakan untuk penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

3) Reliabilitas 

Dari hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

diperoleh hasil perhitungan r11 = 0,850. Karena r11 ≥ 0,7 maka instrumen 

angket aktivitas belajar dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 

Dari ketiga persyaratan diatas diperoleh 31 butir angket yang 

dapat digunakan sebagai penelitian. Sembilan butir tidak digunakan karena 

tidak memenuhi syarat yaitu butir ke 1, 3, 6, 18, 20, 24, 32, 33, dan 39. 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Uji Coba Intrumen 

Jumlah Soal 

Instrumen Sebelum  
uji coba 
(butir) 

Setelah  
uji coba 
(butir) 

Nomor butir 
soal yang 

tidak 
digunakan 

Indeks 
Reliabilitas 

Tes 25 20 2, 6, 8, 10, 14 0,750 

Angket 40 31 
1, 3, 6, 18, 20, 

24, 32, 33, 39 
0,850 

. 

2. Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa 
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Dari data prestasi belajar matematika siswa kemudian ditentukan ukuran 

tendensi sentralnya yang meliputi rataaan ( X ), median (Me), modus (Mo) dan 

ukuran dispersi meliputi jangkauan (J) serta simpangan baku (s) yang dirangkum 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa  

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

Kelas 
X  Mo Me 

Skor 

Min 

Skor 

Maks 
J s 

Eksperimen 70,135 65 70 35 100 65 15,612 

Kontrol 62,632 55 60 45 95 50 12,614 

 

 

 

3. Data Skor Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Data tentang aktivitas belajar matematika siswa diperoleh dari angket 

tentang aktivitas belajar matematika siswa, selanjutnya data tersebut 

dikelompokkan dalam tiga kategori berdasarkan rata-rata gabungan ( X gab) dan 

setengah dari standar deviasi (
2
1

sgab). Dari hasil perhitungan kedua kelas 

diperoleh X gab = 80,427 dan sgab = 11,304. Penentuan kategori aktivitas belajar 

matematika siswa sesuai Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Penentuan Kategori Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Kategori Ketentuan Rentang Skor(X) 

Tinggi X ³ X gab+ 2
1

sgab X ³  86,079 

Sedang X gab- 
2
1

sgab < X < X gab+ 2
1

sgab 74,774 < X < 86,079 

Rendah X £ X gab- 2
1

sgab X £  74,774 
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Berdasarkan data yang telah terkumpul dapat disajikan kategori aktivitas 

siswa sesuai Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Sebaran Kategori Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Jumlah Siswa untuk Tiap Kategori Aktivitas 
Kelas 

Tinggi (siswa) Sedang (siswa) Rendah (siswa) 

Eksperimen 5 17 15 

Kontrol 13 15 10 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Pengujian Persyaratan Eksperimen 

Uji persyaratan eksperimen menggunakan uji keseimbangan. Uji 

keseimbangan ini diambil dari nilai Ujian tengah semester I (UTS I) untuk mata 

pelajaran matematika pada kelas eksperimen (XI IPA 4) dan kelas kontrol (XI 

IPA 2). Rataan dan variansi nilai UTS I disajikan dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rataan dan Variansi Nilai UTS I 

Kelas Jumlah (siswa) Rataan Variansi 

Eksperimen 37 62,351 13,037 

Kontrol 38 58,026 11,351 

Sebelum dilakukan uji keseimbangan perlu dilakukan uji normalitas 

terlebih dahulu dengan tujuan menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas kedua kelas dengan metode 

Lilliefors disajikan dalam Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Uji Normalitas 

Sampel Lobs Ltabel Keputusan Uji 

Kelas Eksperimen 0,138 0,146 H0 tidak ditolak 

Kelas Kontrol 0,103 0,144 H0 tidak ditolak 

Dari Tabel 4.6 tampak bahwa Lobs untuk masing-masing sampel tidak 

melebihi dari Ltabel sehingga keputusan adalah H0 tidak ditolak dengan kesimpulan 

bahwa masing-masing sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 18 untuk normalitas kelas 

eksperimen, sedangkan kelas kontrol pada Lampiran 19. 

Hasil uji keseimbangan keadaan awal dengan menggunakan uji-t 

diperoleh t = 1,534 bukan anggota daerah kritik {DK = t| t<-1,993 atau t>1,993}, 

maka H0 tidak ditolak. Hal ini berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal 

dari dua populasi yang memiliki keadaan awal sama sehingga bisa disimpulkan 

kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 20. 

 

2. Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Hasil analisis uji 

normalitas skor prestasi belajar matematika siswa disajikan dalam Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber n Lmaks Ltabel Keputusan Uji Kesimpulan 

Eksperimen 37 0,088 0,146 H0 tidak ditolak Normal 

Kontrol 38 0,136 0,144 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas Tinggi 18 0,191 0,200 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas Sedang 32 0,137 0,157 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas rendah 25 0,109 0,177 H0 tidak ditolak Normal 

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa semua harga Lmaks bukan merupakan 

anggota daerah kritik untuk masing-masing sumber, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya untuk uji normalitas kelompok eksperimen, 

kontrol, aktivitas tinggi, sedang dan rendah berturut-turut dapat dilihat pada 

Lampiran 21, 22, 23, 24, dan 25. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Dengan tingkat 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05 diperoleh hasil analisis uji 

homogenitas yang disajikan dalam Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber k χ2
obs χ2

tabel Keputusan Uji Kesimpulan 

Metode mengajar 2 1,558 3,841 H0 tidak ditolak Homogen 

Aktivitas belajar 3 0,209 5,991 H0 tidak ditolak Homogen 

Dari Tabel 4.8 terlihat bahwa semua harga χ2
obs bukan merupakan 

anggota daerah kritik, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang homogen. Perhitungan homogenitas metode mengajar dapat 

dilihat pada Lampiran 26, homogenitas angket pada Lampiran 27. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Jumlah rataan, jumlah kuadrat, suku koreksi dan variansi untuk masing-

masing kategori metode pembelajaran dan aktivitas belajar disajikan pada 

Tabel 4.9.  

Tabel 4.9 Tata Letak Data Anava Dua Jalan Sel Tak Sama 

AKTIVITAS 
KELAS 

TINGGI SEDANG RENDAH 
TOTAL 

    80    70    65     95    65    60 65    75    90 
    85    60     75    60    60 75    65    45 

      65    75    55 70    85    70 
      80    35   100 90    65    90 
      50    80    55 50    40    80 

Data 
Amatan 

      90    75     

n 5 17 15 37 
∑X 365,000 1175,000 1055,000 2595,000 

X  73,000 69,118 70,333 212,451 

∑X 2 27175,000 85825,000 77775,000 190775,000 
C 26645,000 81213,235 74201,667 182059,902 

EKSPERIMEN 

SS 530,000 4611,765 3573,333 8715,098 
    70    55    70     75    60    60     55    60    55 
    65    55    60     70    60    45     70    70    65 
    65    85    55     55    60    45     65    50    50 
    90    90    95     45    65    75 55 

Data 
Amatan 

 55     45    65    50     

n 13 15 10 38 
∑X 910,000 875,000 595,000 2380,000 

X  70,000 58,333 59,500 187,833 

KONTROL 

∑X 2 66400,000 52625,000 35925,000 154950,000 
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C 63700,000 51041,667 35402,500 150144,167 

SS 2700,000 1583,333 522,500 4805,833 

 

1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan pada 

Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber Variansi JK dk RK Fobs Fa Keputusan Uji 

Metode 

pembelajaran (A) 
1064,957 1 1064,957 5,435 3,980 H0A ditolak 

Aktivitas belajar (B) 739,466 2 369,733 1,887 3,130 H0B tidak ditolak 

Interaksi (AB) 214,319 2 107,159 0,547 3,130 H0AB tidak ditolak 

Galat (G)  13520,931 69 195,956 - - - 

Total 15539,673 74 - - - - 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Tabel 4.10 dapat diperoleh 

informasi sebagai berikut : 

a.  Pada efek utama baris (A), H0A ditolak. 

Ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. Hal ini berarti kedua 

metode pembelajaran memberikan pengaruh yang tidak sama terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

b.  Pada efek utama kolom (B), H0B tidak ditolak. 

Tidak ada perbedaan pengaruh antar kolom terhadap variabel terikat. Hal ini 

berarti ketiga kategori aktivitas belajar siswa  yaitu tinggi, sedang dan rendah 

memberikan pengaruh yang sama terhadap prestasi belajar matematika siswa 

pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

c.  Pada efek utama interaksi (AB), H0AB tidak ditolak. 

Tidak ada interaksi antara baris dan kolom terhadap variabel terikat yaitu 

antara penggunaan metode pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 
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(Perhitungan uji hipotesis dapat dilihat pada Lampiran 28) 

 

2. Uji Komparasi Ganda 

a. Uji Komparasi Rataan Antar Baris 

Uji komparasi rataan antar baris dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh metode pembelajaran yang manakah yang lebih baik pada metode 

pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari dua metode sehingga untuk mengetahui metode yang 

memberikan pengaruh lebih baik yang merupakan perlakuan pada baris anava 

tidak perlu menggunakan uji komparasi rataan antar baris akan tetapi cukup 

menggunakan perbandingan rataan marginalnya.  

 

 

 

Tabel 4.11 Rataan Skor Prestasi Belajar Siswa 

Aktivitas 
Metode 

Tinggi Sedang Rendah 

Rataan 

Marginal 

STAD 73,000 69,118 70,333 70,135 

Ekspositori 70,000 58,333 59,500 62,632 

Rataan Marginal 70,833 64,063 66,000  

 

Dari rataan marginal pada Tabel 4.11 rataan marginal pada baris metode 

STAD lebih besar dari rataan marginal pada baris metode ekspositori. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode STAD 

memberikan pengaruh yang lebih baik daripada pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

b. Uji Komparasi Rataan Antar Kolom 

Dari hasil anava pada Tabel 4.10 dihasilkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh antar kolom (H0B tidak ditolak), yaitu tidak ada perbedaan 

pengaruh kategori aktivitas belajar tinggi, sedang, rendah terhadap variabel 

terikat sehingga tidak perlu dilakukan uji komparasi rataan antar kolom. 
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c. Uji Komparasi Rataan Antar Sel pada Baris yang Sama 

Dari anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama yang terangkum 

dalam Tabel 4.10 diperoleh bahwa H0AB tidak ditolak. Ini berarti tidak ada 

interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar matematika siswa. 

Karena H0AB ditolak maka tidak perlu dilakukan uji komparasi rataan antar sel 

pada baris yang sama. 

d. Uji Komparasi Rataan Antar Sel pada Kolom yang Sama 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 

4.10 dihasilkan bahwa tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan 

aktivitas belajar matematika siswa (H0AB tidak ditolak), karenanya tidak perlu 

dilakukan uji komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama. 

 

 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berikut adalah hasil analisis data dengan anava dua jalan dengan sel tak 

sama sehubungan dengan pengajuan hipotesis yang telah dikemukakan pada BAB 

II.  

1. Hipotesis Pertama 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 4.10 

diperoleh Fobs = 5,435 > 3,980 = F(0,05;1;69), dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

Fobs merupakan anggota daerah kritik, sehingga H0A ditolak yang berarti bahwa 

kedua metode pembelajaran yaitu metode kooperatif tipe STAD dan metode 

ekspositori tidak memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

Dari Tabel 4.11 rataan marginal prestasi belajar matematika siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif tipe STAD yaitu sebesar 

70,135. Sedangkan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode 

ekspositori mempunyai rataan marginal sebesar 62,632. Dari rataan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode 

kooperatif tipe STAD mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik 
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dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

Hal ini dikarenakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

menekankan pada kerjasama antar anggota kelompok, akibatnya keberhasilan 

prestasi siswa akan tercapai jika setiap anggota kelompok berhasil dalam 

bekerjasama. Dimana dalam proses bekerjasama setiap siswa berhubungan antar 

anggota kelompok, memberikan sumbangan pikiran, saling mempengaruhi, ikut 

aktif, dan mendapatkan pembagian tugas yang sama, hal tersebut menjadikan 

suasana menjadi kondusif sehingga siswa dapat lebih termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi kelompoknya yang berpengaruh besar terhadap prestasi 

individualnya. 

2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 4.10 

diperoleh Fobs = 1,887 < 3,130 = F(0,05;2;69), sehingga Fobs bukan merupakan 

anggota dari daerah kritik. Akibatnya H0B tidak ditolak yang berarti tidak ada 

pengaruh tingkat aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa pada 

sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

Tidak ditolaknya H0B mengandung pengertian bahwa semua tingkat 

aktivitas belajar matematika siswa memberikan pengaruh yang sama terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung 

lingkaran. Dengan kata lain aktivitas belajar matematika siswa tidak dapat 

mengukur prestasi belajar siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

Tidak berpengaruhnya aktivitas belajar matematika siswa terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung 

lingkaran dimungkinkan karena pada waktu pengisian angket siswa kurang 

memperhatikan apa yang ditanyakan sehingga jawaban siswa yang dituliskan 

kemungkinan juga berbeda dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada diri 

masing-masing individu siswa. Hal ini mengakibatkan nilai angket pada siswa 

tersebut kurang menggambarkan tingkat aktivitasnya. 
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Selain itu banyak faktor selain aktivitas belajar matematika yang turut 

berperan dalam penentuan prestasi belajar matematika siswa. Faktor tersebut 

antara lain : minat belajar, kedisiplinan belajar, motivasi berprestasi, gaya belajar, 

kreativitas siswa, dan lain-lain.  

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 4.10 

diperoleh Fobs = 0,547 < 3,130 = F(0,05;2;69), sehingga Fobs bukan anggota daerah 

kritik yang mengakibatkan H0AB tidak ditolak. Hal ini berarti tidak ada interaksi 

antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar matematika siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran. 

Siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD mempunyai prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diberi pembelajaran dengan metode ekspositori untuk tiap kategori aktivitas 

belajar matematika. Sebaliknya, siswa yang aktivitas belajarnya tinggi, sedang, 

maupun rendah mempunyai prestasi yang tidak berbeda baik pada pembelajaran 

dengan metode kooperatif tipe STAD maupun pada pembelajaran dengan metode 

ekspositori. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun diberi perlakuan 

metode pembelajaran yang berbeda ditinjau dari aktivitas belajar siswa maka 

hasilnya tidak mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. 

Tidak ditolaknya H0AB ini dimungkinkan karena banyak faktor yang 

dapat mempengaruhi proses pencapaian prestasi belajar baik dari dalam maupun 

dari luar diri siswa selain faktor metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

matematika siswa yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, 

serta peneliti tidak dapat mengontrol faktor-faktor tersebut diluar kegiatan belajar 

mengajar. Dengan demikian interaksi antara metode pembelajaran dengan 

aktivitas belajar siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

 
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
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A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis data serta 

mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Kedua metode pembelajaran yaitu metode kooperatif tipe STAD dan metode 

ekspositori tidak memberikan efek yang sama terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode ekspositori. 

2.  Tidak ada pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran. Tingkat 

aktivitas belajar matematika tinggi, sedang, dan rendah memberikan pengaruh 

yang sama terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan persamaan garis singgung lingkaran. 

3.  Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran. Pembelajaran dengan metode kooperatif 

tipe STAD menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode ekspositori, baik secara umum maupun jika ditinjau pada 

masing-masing kategori aktivitas belajar siswa. Tingkat aktivitas belajar 

matematika tinggi, sedang, dan rendah memberikan pengaruh yang sama 

terhadap prestasi belajar matematika siswa, baik secara umum maupun jika 

ditinjau pada masing-masing metode pembelajaran. 

 
B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, di 

sampaikan implikasi yang mungkin berguna, baik secara teoritis maupun secara 

praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.  

1. Implikasi Teoritis 
55 
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Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD lebih efektif untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa apabila dibandingkan dengan metode 

ekspositori. Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD menekankan bahwa belajar adalah memahami makna dan tidak sekedar 

menghafal. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih melibatkan siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Setiap siswa memiliki 

kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, siswa belajar bersama 

dan bertukar informasi dalam suatu kelompok belajar untuk menuntaskan materi 

pelajaran sehingga dalam pembelajaran ini siswa benar-benar menjadi subyek 

belajar. Adanya penghargaan kelompok didalam metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD memberikan motivasi belajar pada siswa, sedangkan pada metode 

pembelajaran ekspositori, bahwa proses belajar mengajar sebagian besar berpusat 

pada guru. Meskipun saat ini pada metode pembelajaran ekspositori guru sudah 

memberikan latihan-latihan dan selalu terbuka apabila siswa mengajukan 

pertanyaan, namun siswa tidak diajak untuk mengkonstruksikan sendiri ilmu yang 

mereka peroleh. Informasi yang diberikan oleh guru, itulah yang ada dibenak 

siswa. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan hasil yang lebih baik daripada 

pembelajaran dengan metode ekspositori dapat digunakan sebagai masukan bagi 

guru dan calon guru dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar 

dikelas terutama pada sub pokok bahasan persamaan garis singgung lingkaran, 

lebih luasnya dapat digunakan sebagai metode pembelajaran pada pokok bahasan 

yang lainnya sesuai dengan kondisi materi yang akan diajarkan. 

Guru dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk suatu materi 

tertentu dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar antara lain : aktivitas belajar siswa, kondisi kelas yang heterogen 

baik dari berbagai macam aspek, kemampuan yang dimiliki oleh siswa, metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa serta sarana dan prasarana 
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yang dimiliki sekolah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa secara optimal. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Dalam menyampaikan materi pelajaran matematika terutama pada 

jenjang SMA hendaknya memperhatikan adanya pemilihan metode pembelajaran 

yang tepat, karena tidak semua materi pelajaran cocok diajarkan dengan 

menggunakan metode yang sama. Peneliti menyarankan pada sub pokok bahasan 

persamaan garis singgung lingkaran, pembelajaran dengan menggunakan metode 

kooperatif tipe STAD dapat dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika siswa. 

2. Bagi Peneliti 

a. Dalam penelitian ini metode pembelajaran ditinjau dari aktivitas belajar siswa, 

bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan tinjauan yang lain, 

misalnya minat belajar, kedisiplinan belajar, motivasi berprestasi, gaya 

belajar, kreativitas siswa, dan lain-lain. 

b. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada sub pokok bahasan persamaan garis 

singgung lingkaran, sehingga mungkin bisa dicoba diterapkan pada pokok 

bahasan yang lain dengan mempertimbangkan kesesuaiannya. 

3. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya meningkatkan aktivitas belajar matematika, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah agar prestasi matematikanya juga meningkat. 

b. Sebaiknya siswa membiasakan belajar berkelompok, karena dengan belajar 

berkelompok dapat melatih interaksi sosial dan kerja sama untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. 
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