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 BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengubah peradaban  

manusia. Indonesia yang sudah merdeka selama 63 tahun dan secara terus 

menerus berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam UUD 1945 

pada paragraf  ke–4 dan pasal 31  telah mengamanatkan kepada pemerintah 

untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.   

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari 

prestasi belajar yang dicapai siswa. Adapun keberhasilan proses belajar 

mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor internal dan 

eksternal. Yang termasuk faktor internal antara lain minat, intelegensi, 

motivasi, bakat, aktivitas belajar dan sebagainya, sedangkan yang termasuk 

faktor eksternal misalnya guru, bahan pelajaran, fasilitas belajar, model 

pembelajaran dan sebagainya.  

Matematika merupakan salah satu materi pelajaran yang penting dan 

sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Namun di pihak lain, matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang 

menakutkan bagi siswa, sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh siswa 

tidak seperti yang diharapkan. Susilo (2004) (dalam tesis Gregrorius Trasianus 

Sukur, 2007:1) pernah menyebarkan kuesioner kepada sejumlah siswa sekolah 

menengah pada suatu sekolah di Yogyakarta, untuk mengetahui pandangan 

dan pengalaman mereka mengenai matematika. Jawaban mereka umumnya 

bernada negatif, seperti yang tertulis berikut : 
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„ Saya tidak pernah berhasil dalam pelajaran matematika, Saya tidak 
pernah mengerti apa yang diterangkan oleh guru matematika. Pikiran saya 
hanya melayang-layang saja kalau sedang mengikuti pelajaran matematika. 
Kalau saya berhadapan dengan soal matematika, pikiran saya seolah olah 
menjadi kosong sama sekali. Saya merasa menjadi sangat bodoh kalau 
berhadapan dengan matematika, dan saya tidak ingat lagi bagaimana 
mengerjakan soal soal matematika yang diberikan kepada saya. Bagi saya 
matematika itu sama sekali tidak menarik, karena kecuali sulit juga 
membosankan dan tidak terkait dengan kehidupan saya.” 

 
Ungkapan-ungkapan seperti di atas merupakan pernyataan siswa yang 

merasakan matematika adalah mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan, 

membosankan dan matematika menjadi momok bagi siswa. Sikap yang 

diberikan  siswa terhadap matematika yang tidak positif hal ini disebabkan 

oleh pengalaman siswa sebelumnya bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit.  

Pendidikan Matematika di Indonesia mengalami pasang surut seiring 

dengan perkembangan dunia pendidikan. Mutu pendidikan matematika mulai 

tahun 1975 sampai sekarang terkesan tidak meningkat, apabila dibandingkan 

dengan negara negara yang dulu keadaannya relatif sama dengan Indonesia, 

misal Malaysia, Singapura, Philipina dan sebagainya. Hal ini didukung oleh 

data yang dikatakan oleh Marpaung (2008:2) mengenai prestasi wakil-wakil 

Indonesia pada even-even internasional misal IMO (International Mathematics 

Olympiads) hasilnya sebagai berikut. 

1. Tahun 2001 rangking 59 dari 81 peserta 

2. Tahun 2002 rangking 64 dari 84 peserta 

3. Tahun 2003 rangking 37 dari 82 peserta 

4. Tahun 2004 rangking 54 dari 85 peserta 

5. Tahun 2005 rangking 42 dari 91 peserta 

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



 3 

6. Tahun 2007 rangking 52 dari 93 peserta 

7. Tahun 2009 rangking 43 dari 104 peserta 

Menurut Herman Hudoyo (1990:4) bahwa matematika berkenaan 

dengan ide- ide / konsep– konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan 

penalaran deduktif. Hal demikian akan membawa konsekuensi pada proses 

belajar dan pembelajaran matematika membutuhkan pemikiran yang lebih 

serius dan mendalam dalam mempelajari matematika. Disamping itu siswa 

juga harus mempunyai motivasi yang tinggi dan kemauan yang keras untuk 

belajar matematika. 

Akibat yang timbul jika siswa merasa kesulitan dan takut terhadap 

matematika adalah presatasi belajar yang kurang memuaskan sehingga secara 

umum kualitas  pendidikan belum bagus pada berbagai tingkat pendidikan, 

mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi ( Marpaung, 1999) 

Selama ini model pembelajaran yang banyak digunakan oleh guru 

adalah model konvensional, dimana kegiatan belajar mengajar didominasi 

oleh guru. Pembelajaran model konvensional hanya menitikberatkan pada 

peran aktif guru dan siswa kurang aktif. Disamping itu pembelajaran 

konvensional juga hanya menekankan pada kemampuan untuk mengingat 

(memorizing) atau menghafal (role learning). 

Supaya pembelajaran dapat memperoleh hasil yang optimal, 

hendaknya guru menggunakan model pembelajaran yang lebih banyak 

melibatkan siswa untuk aktif. Sesuai yang diungkapkan oleh Soedjadi 

(1995:12), bahwa bagaimanapun tepat dan baiknya bahan ajar matematika 

yang ditetapkan belum menjamin akan tercapainya tujuan pendidikan, dan 
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salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses 

mengajar yang lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara optimal.  

Banyak metode pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru 

dalam rangka untuk meningkatkan peran aktif siswa. Metode pembelajaran 

kooperatif  adalah salah satu cara yang dapat mengembangkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran di kelas. Menurut Anton Noormia (2003:4) bahwa 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

pemahaman konsep tetapi juga dapat meningkatkan kepekaan dan empati 

diantara siswa. Banyak metode kooperatif yang berkembang akhir-akhir ini 

dalam dunia pendidikan dan guru dapat menggunakan salah satunya. Salah 

satunya adalah metode STAD. 

 Kurikulum KTSP yang sekarang digunakan dalam dunia pendidikan 

di Indonesia pada prinsipnya adalah menekankan pada upaya meningkatkan 

kompetensi siswa dalam pembelajaran di kelas. Paham yang digunakan adalah 

paham konstruktivisme. Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

siswa diharapkan aktif dan mampu untuk mengkonstruksi kemampuan mereka 

sendiri dalam belajar  sehingga dengan kemampuan ini dapat meningkatkan 

pemahaman konsep materi yang diberikan.  

Model Pembelajaran Kooperatif STAD (Student Team Achievement 

Division) adalah salah satu dari sekian banyak metode pembelajaran 

kooperatif. Pembelajaran Kooperatif STAD (Student Team Achievement 

Division) ide dasarnya adalah bagaimana memotivasi siswa dalam kelompok 

agar mereka dapat saling membantu dan mendorong satu sama lain dalam 

menguasai materi yang disajikan. Dari pengertian di atas bahwa dampak yang 
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diharapkan dari model pembelajaran ini adalah peningkatan penguasaan 

konsep materi yang diajarkan dan peningkatkan motivasi pada diri siswa.   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :  

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika, mungkin karena masih 

menggunakan model pembelajaran konvensional (terpusat pada guru) 

maka perlu diadakan penelitian  penggunaan model pembelajaran 

kooperatif. 

2. Masih rendahnya prestasi belajar matematika mungkin siswa kurang aktif 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga perlu diadakan penelitian 

untuk membandingkan efektifitas pembelajaran yang melibatkan aktif 

siswa dengan pembelajaran yang terpusat pada guru. 

3. Masih rendahnya prestasi belajar matematika dimungkinkan karena 

motivasi siswa yang rendah dalam belajar sehingga perlu mengadakan 

penelitian mengenai hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi 

siswa. 

4. Masih rendahnya prestasi belajar matematika dikarenakan faktor sosisal 

siswa sehingga perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh faktor sosial 

terhadap  prestasi belajar. 

5. Masih rendahnya prestasi belajar matematika dikarenakan sarana belajar 

yang kurang sehingga perlu diadakan penelitian mengenai pengaruh sarana 

belajar terhasap prestasi belajar. 
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6. Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan guru tidak 

mengetahui tingkat Intelegensi siswa sehingga perlu diadakan penelitian 

mengenai pengaruh tingkat intelegensi  terhadap prestasi belajar siswa. 

7. Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan peran teman 

sebaya (tutor sebaya) kurang maksimal sehingga perlu diadakan penelitian 

tentang pengaruh peran teman sebaya (tutor sebaya) terhadap prestasi 

belajar. 

C. Pemilihan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas serta keterbatasan penulis 

maka penulis melakukan pemilihan masalah yaitu 1). Masih rendahnya 

prestasi belajar matematika, mungkin karena kurang tepat penggunaan model 

pembelajaran sehingga perlu diadakan penelitian  efektivitas pembelajaran 

kooperatif, 2). Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan 

guru tidak mengetahui tingkat Intelegensi siswa sehingga perlu diadakan 

penelitian mengenai pengaruh tingkat intelegensi terhadap prestasi belajar 

siswa, 3). Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan peran 

teman sebaya (tutor sebaya) kurang maksimal sehingga perlu diadakan 

penelitian tentang pengaruh peran teman sebaya (tutor sebaya) terhadap 

prestasi belajar. 

D. Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi masalah di atas agar penelitian yang dikaji dapat lebih 

mendalam dan terarah maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika, mungkin karena kurang 

tepat penggunaan model pembelajaran sehingga perlu diadakan penelitian  

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



 7 

efektifitas pembelajaran pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

yang digunakan pada penelitian ini adalah  pembelajaran kooperatif STAD 

dengan tutor sebaya. 

2. Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan guru tidak 

mengetahui tingkat Intelegensi siswa sehingga penelitian ini akan di cari 

pengaruh tingkat intelegensi terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

3. Masih rendahnya prestasi belajar siswa mungkin dikarenakan peran teman 

sebaya (tutor sebaya) kurang maksimal sehingga penelitian ini akan dicari 

pengaruh peran teman sebaya (tutor sebaya) terhadap prestasi belajar. 

E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Apakah prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada prestasi  belajar 

matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD? 

2. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi 

tinggi lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang dan 

siswa yang mempunyai Intelegensi sedang lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai intelegensi rendah? 

3. Apakah prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada hasil belajar 

matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD pada 

intelegensi tinggi, sedang atau rendah? 

4. Apakah prestasi  belajar matematika siswa yang mempunyai Intelegensi 

tinggi lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang  baik 
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pada kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

dengan tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD?  

5. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai Intelegensi 

tinggi  lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah baik 

pada kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

dengan tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD? 

6. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi 

sedang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah 

baik pada kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD 

dengan tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD tanpa tutor sebaya? 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah :  

1. Prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada prestasi  belajar 

matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD. 

2. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi tinggi lebih 

baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang dan siswa yang 

mempunyai Intelegensi sedang lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai intelegensi rendah. 

3. Prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada hasil belajar matematika 

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



 9 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD pada intelegensi 

tinggi, sedang atau rendah. 

4. Prestasi  belajar matematika siswa yang mempunyai Intelegensi tinggi 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang  baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 

5. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai Intelegensi tinggi  

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 

6. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi sedang 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD tanpa tutor sebaya. 

G. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Sebagai bahan acuan dalam penelitian pembelajaran kooperatif STAD 

lebih lanjut  

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para guru dalam menentukan model 

pembelajaran yang digunakan utuk pembelajaran matematika khususnya 

peluang.  
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3. Sebagai bahan pemikiran bagi pengelola pendidikan, bahwa perlu adanya 

inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

A. Tinjauan Pustaka 

1.    Pengertian Belajar  

Setiap manusia dalam hidup harus mampu untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Cara yang tepat untuk selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan 

adalah dengan belajar. Diharapkan selama proses belajar akan dapat merubah 

pola pikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “ berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu“. Definisi ini 

memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. Menurut Furdyartanto (dalam Baharuddin, 2007:13) 

usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum 

dimiliki sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, 

memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. 

Menurut Hilgrad dan Bower (dalam Baharuddin, 2007:13) belajar 

memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman dan mendapatkan 

informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar 

adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaaan tentang sesuatu. 

Menurut Oemar Harmalik (2001:27) belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yaitu mengalami. Hasil belajar bukan 

suatu penguasaan latihan melainkan perubahan kelakuan. 
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah usaha 

untuk memperoleh pengetahuan. Seseorang dalam belajar tidak hanya 

mengingat tetapi harus mengalaminya. 

2.   Prestasi Belajar Matematika  

Hasil akhir dari proses belajar di sekolah adalah prestasi yang 

diperoleh siswa setiap akhir suatu pembelajaran. Hasil akhir ini nantinya 

dinamakan prestasi belajar. Prestasi yang diperoleh siswa akan sangat 

beragam tergantung kemampuan kognitif yang dimiliki oleh sswa. Menurut 

Poerwadarminta (1997:787), bahwa prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tersebut atau dengan nilai yang diberikan 

oleh guru. 

Menurut George E. Glasson and Rosary V. Alaik (1993:188) To  

construct knowledge, students must identity and test their existing 

understanding, interpret the meaning of their on going experiences, and adjust 

their knowledge framework accordingly. Dari pendapat ini dapat disimpulkan 

bahwa untuk membangun suatu kerangka pengetahuan dalam diri siswa 

mereka harus memahami diri sendiri, mengevaluasi akan pengalaman belajar 

serta mampu membangun kerangka pengetahuan mereka sendiri. 

Menurut Principles and Standards for School mathematics NCTM 

(2000:52) dikatakan bahwa Solving problem is not only a goal of learning 

mathematics but also a major means of doing so…..By learning problem 

solving mathematics, students should acquire ways of thinking, habits of 

persistence and coriusity, and confidence in unfamiliar situasion. Dari 
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pendapat ini bahwa belajar matematika siswa harus melakukan , mempunyai 

kepercayaan diri, selalu ingin tahu dan tekun.  

Menurut Winataputra (1997:134) (dalam Abu Syafik, 2006:10), bahwa 

tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memahami konsep matematika, 

memiliki ketrampilan, menerapkan konsep dalam kehidupannya, menyadari 

dan menghargai pentingnya matematika dan meresapi bentuknya konsep, 

struktur dan pola matematika.  

Dari pengertian mengenai prestasi belajar matematika yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai kesimpulan bahwa prestasi belajar 

matematika adalah proses untuk menilai tingkat penguasaan yang dicapai 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran matematika sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan hasil belajar didapat 

dengan  menggunakan alat tes.  

3.   Teori-Teori Belajar 

Sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan perkembangan teori-

teori belajar yang digunakan juga menyesuaikan dengan teori-teori tersebut. 

Menurut C. Asri Budiningsih ( 2004) ada beberapa teori-teori belajar yang 

berkembang yaitu : 1) Teori Deskriptif dan Preskriptif, 2)  Teori 

Behaviouristik, 3) Teori belajar Kognitif, 4) Teori Konstruktivistik, 5) Teori 

Humanistik, 6) Teori Sibernetik, 7) Teori Revolusi- Sosiokultural.  

 Sejak Indonesia merdeka teori belajar yang digunakan juga 

menyesuaikan dengan perkembangan teori belajar. Kurikulum 1974, 1984 dan 

1994 dunia pendidikan Indonesia menggunakan teori belajar Behavioristik. 
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Namun seteleh muncul kurikulum 2004 dan 2006 teori belajar yang digunakan 

adalah teori Kognitif dan Konstruktivistik.  

Menurut C. Asri Budiningsih ( 2004:34) teori belajar kognitif lebih 

mementingkan proses belajar dari pada hasil belajar. Model belajar kognitif 

mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta 

pemahamannya tentang situsai yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. 

Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu 

terlihat dapat nampak sebagai tingkah laku yang nampak. Teori psikologi 

Gestalt (dalam Oemar Hamalik , 2001: 41) dikatakan bahwa prinsip belajar 

salah satunya adalah menguatamakan pemahaman (insight) terhadap situasi 

problematis.  

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa teori belajar kognitif menitik 

beratkan pada pemahaman tentang situasi problematis yang berkaitan dengan 

tujuan belajar. Siswa sebagai subyek pembelajaran harus mempunyai peran 

yang aktif dalam belajar agar perubahan tingkah laku yang diharapkan dapat 

terwujud. Perubahan tingkah laku yang diharapkan muncul adalah perubahan 

yang bersifat permanen. 

Banyak tokoh tokoh penganut aliran teori kognitif. Berikut salah satu 

tokoh aliran kognitif dan teorinya adalah Teori Perkembangan Piaget. 

Menurut C. Asri Budiningsih (2004:35) seseorang memperoleh kecakapan 

intelektual, pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari 

keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu 

sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman 

atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi 
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baru, keseimbangan mereka tidak akan terganggu. Jika tidak, ia harus 

melakukan adaptasi dengan lingkungannya. 

Adaptasi ini menurut Piaget (dalam C. Asri Budiningsih , 2004:35) ada 

dua bentuk yaitu Asimilasi dan Akomodasi. Asimilasi adalah proses 

perubahan yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang, 

sementara akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga 

dapat dipahami. Menurut Piaget proses belajar akan terjadi jika mengikuti 

tahap asimilasi, akomodasi dan ekulibrasi. Proses ekuilibrasi adalah proses 

penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Proses ekuilibrasi terjadi 

apabila informasi yang diterima sekarang tidak sesuai dengan informasi yang 

sudah dimiliki oleh siswa, sehingga siswa harus menyeimbangkan antara 

informasi sekarang dengan informasi yang sudah ada. 

Menurut Piaget (dalam C. Asri Budiningsih , 2004:49) hanya dengan 

mengaktifkan siswa secara optimal maka proses asimilasi dan akomodasi 

pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Adapun langkah-

langkah pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan tujuan pembelajaran. 

2. Memilih materi pelajaran. 

3. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. 

4. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut 

misalnya penelitian memecahkan masalah, diskusi, simulasi dan 

sebagainya. 

5. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreatifitas dan 

cara berpikir siswa. 
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6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 

4.   Model Pembelajaran 

Dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas oleh guru dan siswa 

menuntut kemampuan guru untuk mendesain agar proses belajar mengajar di 

kelas dapat berjalan lancar. Banyak model pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru. Menurut Eggen (1996) (dalam Siti Khadijah, 2005:19), 

model pembelajaran merupakan strategi perspektif pembelajaran yang 

didesain untuk mencapai tujuan tujuan pembelajaran tertentu. Model 

pembelajaran merupakan suatu perspektif sedemikian sehingga guru 

bertanggung jawab selama tahap perencanaan, Implementasi dan penilaian 

dalam pembelajaran. 

Menurut Joice (1992:4) (dalam Siti Khadijah, 2005:19), model 

pembelajaran (models of teaching/ models of learning) merupakan suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan, metode atau struktur. Istilah 

model pembelajaran mencakup  sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku buku, film, 

komputer, kurikulum dan lain-lain. Setiap model mengarahkan kita dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai.  

Menurut Arends ( 1997) (dalam Siti Khadijah, 2005:20), istilah model 

pembelajaran mempunyai dua alasan penting yaitu : (1) Model berimplikasi 

pada sesuatu yang lebih luas dari pada strategi, metode atau struktur. Istilah 

model pembelajaran mencakup sejumlah pendekatan untuk pengajaran; dan 
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(2) model pembelajaran berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting di 

kelas atau praktek anak. Selanjutnya dijelaskan bahwa model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Berdasarkan pengertian di atas, model pembelajaran yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar utnuk 

mencapai tujuan belajar. Fungsi dari model pembelajaran di sini adalah 

sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Model pembelajaran yang sekarang ini masih digunakan adalah model 

tradisional dan model pembelajaran kooperatif. Menurut Merrilyn Goos 

(2004: 259) mengatakan in Mathematics classroom using a traditional, 

textbook-dominated approach, effective participation involves students in 

listening to and watching the teacher demonstrate mathematical procedures, 

and then practicing what was demonstrated by completing textbook exercises. 

Dari pendapat ini proses belajar secara tradisional proses belajar 

mengandalkan buku, siswa hanya melihat dan mendengar guru mengajar 

prosedur matematika dan akhirnya siswa mengerjakan latihan. 

Menurut Robert A Lonning (193:1089) bahwa :  

“ The five elements of cooperative learning: a. Positive 
interdependence: individual success depends on the success of the group, b.  
Face-to-face interaction: students need to interact physically and verbally to 
maximize the benefits of cooperative groups, c. Individual accountability: the 
goal of instruction is for every student to learn the material, d.  Interpersonal 
and small group skills: skills necessary to function effectively in groups must 
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be taught, e. Group processing: feedback on group function is necessary to 
encourage improvement” 

 
Dari pendapat Robert di atas maka dalam penbelajaran kooperatif hal-

hal yang perlu diperhatikan adalah sukses individu siswa saling bergantung 

dengan sukses kelompok, kerja sama dalam kelompok mempunyai peran yang 

sangat penting untuk saling membantu dan kesiapan akan materi pelajaran 

yang dikuasi anggota kelompok juga mempunyai peran besar.  

 
5.  STAD Sebagai Model Pembelajaran Kooperatif  

Model pembelajaran kooperatif merupakah salah satu alternatif dalam 

pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran di kelas. Belajar kooperatif adalah suatu metode belajar yang 

tidak hanya meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap suatu 

konsep, tetapi juga dapat meningkatkan kepekaan emosional siswa. Menurut 

Cohen, 1982; Deres, 1983; dan Weeb, 1987, (dalam Anton Noornia, 2003:4) 

memperlihatkan bahwa siswa yang belajar secara kooperatif memperoleh 

kecakapan secara individu maupun kelompok dalam memecahkan masalah, 

meningkatkan komitmen, dan menghilangkan prasangka buruk antar sesama. 

Pemilihan anggota yang tepat pada pembelajaran kooperatif dengan komposisi 

yang tepat akan membawa keuntungan seluruh anggota kelompok. 

Keuntungan ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

Model pembelajaran STAD dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Karena dengan belajar menggunakan model STAD dalam suatu kelompok 

terjadi komunikasi yang baik sehingga yang pandai dapat membantu yang 
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kurang pandai. Menurut hasil penelitian yang yang dilakukan oleh Balfakih, 

Nagib M. menghasilkan bahwa Investigates the effectiveness of Student-Team 

Achievement Division (STAD) for teaching chemistry in randomly selected 

high school classes in the United Arab Emirates (UAE). Also examines the 

differences among groups with regard to gender, geographic area, and 

ability. Findings indicate that STAD is a more effective teaching method than 

traditional teaching methods in teaching 10th grade chemistry classes in the 

UAE (Balfakih, Nagib M.A, 605: 2003). Dari hasil penelitian ini bahwa model 

pembelajaran STAD lebih efektif dari pada model pembelajaran tradisional 

jika dalam kelompok terdapat siswa yang berbeda jenis kelamin, asal daerah 

dan kemampuan siswa. 

Metode pembelajaran jenis STAD merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif. STAD terdiri dari 5 komponen utama yaitu 1) 

Penyajian kelas, 2) Kelompok, 3) Tes/kuis, 4) Skor peningkatan individu, 5) 

Pengakuan kelompok.  

Apabila siswa dapat menerapkan keterampilan kooperatif secara baik, 

maka akan diperoleh kelebihan dalam pembelajaran kooperatif. Kelebihan 

tersebut adalah :  

a).   Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma kelompok atau tim. 

b) Siswa menolong dan mendorong semangat siswa lain untuk sama-sama 

berhasil.  

c) Siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan tim. 
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1. Prosedur STAD 

a. Penyajian materi, dimana penyajian materi materi dilakukan siswa 

langsung dan klasikal. Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, memberi motivasi bagi siswa, menyampaikan materi 

pokok pelajaran, memantau pemahaman tentang materi pelajaran. 

b. Kegiatan kelompok, dimana siswa mempelajari yang telah 

disajikan, sekaligus membantu teman sekelompok yang belum 

menguasai materi tersebut. Kemudian siswa mengerjakan lembar 

kegiatan yang diberikan oleh guru. Lembar kegiatan itu harus 

dikerjakan dengan diskusi dalam kelompok. Jika ada pertanyaan 

yang belum terjawab di dalam kelompok maka dapat ditanyakan 

kepada guru.  

c. Kuis individual, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

siswa, keberadaan siswa dalam kelompok dan keberadaan 

kelompok dibanding kelompok lain. 

d. Penilaian perkembangan Invividu, bertujuan untuk memberi hasil 

akhir setiap siswa. 

e. Penghargaan kelompok yang didasarkan pada perolehan rata rata 

nilai perkembangan individu dalam kelompok. Hal ini penting 

karena dalam pembelajaran kooperatif, pertanggungjawaban 

individu dan penghargaan kelompok merupakan esensi dari basic 

skill achievent. 

2. Langkah langkah STAD 
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a. Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 4 – 5 siswa tiap 

kelompok. 

b. Guru menyampaikan materi atau bahan pelajaran kepada siswa. 

c. Dengan menggunakan lembar kerja belajar. Mendiskusikan materi 

yang telah dibahas guru. 

d. Jika waktu dirasa cukup masing-masing siswa diberi tes individu 

dan tidak boleh saling membantu. 

e. Evaluasi 

6. Tutor Sebaya 

Dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar siswa banyak cara 

yang dapat dilakukan oleh guru. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh 

guru adalah dengan menggunakan bantuan siswa untuk membantu siswa yang 

lain. Menurut C. Asri Budiningsih (2004:98) dalam kegiatan belajar Piaget 

lebih mementingkan interaksi antara siswa dengan kelompoknya. 

Perkembangan kognitif akan terjadi dalam interaksi antara siswa dengan 

kelompok sebayanya dari pada dengan orang orang yang lebih dewasa. Sifat 

terbuka siswa akan lebih bisa dilakukan jika mereka berkomunikasi dengan 

teman sebayanya. 

Menurut Vygotsky (dalam C. Asri Budiningsih, 2004:101) 

perkembangan potensial dalam diri seseorang tampak dari kemampuan 

seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika 

dibawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan dengan 

teman sebaya yang lebih kompeten.  
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Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa peran teman sebaya yang 

kompeten dapat membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Menurut 

Piaget anak ini digolongkan pada kelompok cannot solve problem. Anak tipe 

ini dalam belajar harus ada bimbingan dari orang dewasa dan harus 

mendapatkan bantuan dari teman sebaya yang kompeten agar dia mencapai 

tingkatan zona proximal development nya sendiri. 

Untuk penelitian ini pengertian dari tutor sebaya adalah pendekatan 

model pembelajaran yang menggabungkan beberapa siswa sehingga akan 

tercipta komunikasi antara tutor dengan siswa yang lain. Yang berhak menjadi 

tutor adalah mereka yang mempunyai kemampuan lebih dibanding dengan 

siswa yang lain. 

Banyak hasil penelitian yang menghasilkan bahwa teknik 

pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya dapat meningkatkan prestasi 

belajar seperti penelitian yang dilakukan oleh Parno dan hasilnya adalah : 

“It's found that many students of Physics Education Study Program 
following the preparation on the job training at school has not good 
understandings in school physics materials. To overcome this problem, it's 
proposed the students to follow Selected Topics of School Physics Course 
(Kapita Selekta Fisika Sekolah). Contextual approach using a peer tutorial 
method in this course has been implemented in this research. The research 
design is one group pre and post-test. By this approach, the student's 
understanding in school physics materials increase from 27% to 43% “(Parno, 
http://journal.um.ac.id/ index.php/mipa/article/view/1235).  

 
Dari hasil penelitian  Parno di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan pendekatan pembelajaran turor sebaya pemahaman akan materi kapita 

selekta dapat meningkat dari 27% menjadi 43% dari sebelum perlakuan 

hingga sesudah perlakuan. Penelitian yang lain tentang tutor sebaya adalah 

Research on peer tutoring indicates that the intervention is relatively effective 
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in improving both tutees' and tutors' academic and social development (c.f., 

Cohen, Kulik, & Kulik, 1982; Hedin, 1987; Goodlad & Hirst, 1989; 

Greenwood, Delquadri, & Hall, 1989; Benard, 1990; Swengel, 1991 dalam 

http://www.ericdigests.org/1994/peer.htm).  

penelitian yang lain mengatakan:  

“In summary, the results of this literature review indicate that peer 
tutoring for academic outcomes has been undertaken for a wide range of ages, 
target academic behaviors, and using a wide range of tutoring interventions. 
Despite the variability, however, the results of the reviewed studies suggest 
that peer-tutoring is an effective intervention in improving the academic 
achievement of students with EBD” (http://www.lehigh.edu/ 
projectreach/research/peer_tutoring.htm).  

 
Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tutor 

sebaya secara efektif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Dalam proses belajar siswa mempunyai keberagaman dalam 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Bagi siswa yang sudah dapat 

memahami pelajaran yang diberikan tidak menjadi masalah. Tetapi bagi siswa 

yang sulit atau lambat untuk memahami pelajaran mereka akan mendapatkan 

masalah dalam meraih prestasi belajar.  

Guru sebagai salah sumber belajar berkewajiban untuk membimbing 

siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan. Bagi siswa yang kesulitan 

untuk memahami pelajaran kadang merasa malu atau takut untuk bertanya 

kepada guru. Disinilah peran teman yang pandai sebagai tempat bertanya bagi 

siswa yang kesulitan memahami pelajaran. Jika bertanya kepada teman siswa 

akan merasa bebas tanpa ada rasa takut atau malu. Siswa yang digunakan 

sebagai tempat bertanya siswa yang kurang mampu ini yang disebut sebagai 
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tutor sebaya. Pada akhirnya peran tutor sebaya diharapkan dapat membantu 

siswa yang kesulitan dalam memahami pelajaran. 

Dari uraian di atas dapat diambil suatu perbandingan antara model 

pembelajaran tipe STAD dengan tutor sebaya dan tipe STAD tanpa tutor 

sebaya. Adapun perbandingan sebagai berikut : 

Tabel 1.  Perbandingan Model Pembelajaran STAD dengan Tutor Sebaya 
dan Model Pembelajaran STAD 

 

STAD dengan tutor sebaya STAD tanpa tutor sebaya 

1. Siswa dalam suatu kelompok 

dapat berdiskusi dengan 

kelompok lain 

2. Kelompok yang dapat 

mengerjakan tugas dapat 

mengajari kelompok yang tidak 

dapat mengerjakan tugas 

3. Waktu dalam pembelajaran 

akan semakin efektif dan efisien 

karena guru dibantu oleh 

kelompok yang pandai 

4. Target pencapaian tujuan 

pembelajaran akan mudah 

dicapai. 

1. Siswa dalam suatu kelompok 

tidak dapat berdiskusi dengan 

kelompok lain 

2. Kelompok yang dapat 

mengerjakan tugas tidak dapat 

mengajari kelompok yang tidak 

dapat mengerjakan tugas 

3. Waktu dalam pembelajaran 

kurang efektif dan efisien 

karena guru tidak dibantu oleh 

kelompok yang pandai 

4. Target pencapaian tujuan 

pembelajaran kurang dicapai 
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7. Tingkat Kecerdasan ( Intellegence Qoutient) 

Dalam kehidupan sehari–hari wajar bila mereka yang memiliki 

intelegensi tinggi diharapkan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula 

demikian sebaliknya bahwa mereka yang mempunyai intelegensi rendah 

biasanya juga mempunyai prestasi belajar yang rendah. Banyak sekali definisi 

yang berkaitan dengan istilah intelegensi. Salah satu definisi intelegensi 

menyebutkan bahwa intelegensi merupakan ability to learn atau kemampuan 

untuk belajar (Weschler, 1958; Freeman, 1962 dalam Saifuddin Azwar:1996: 

163). Begitu juga kemudahan dalam belajar disebabkan oleh tingkat 

intelegensi yang tinggi yang terbentuk oleh ikatan–ikatan syaraf (neural 

bonds) antara stimulus dan respons yang mendapat penguatan (Thorndike, 

dalam Wilson, Robeck & Michael, 1974 dalam Saifuddin Azwar,1996:163). 

Menurut Spearman dan Jones dikatakan bahwa intelgensi adalah 

kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut 

Walters dan Gardner (1986) mengatakan bahwa intelegensi adalah 

kemampuan atau serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu 

memecahkan masalah. Demikian pula menurut David Wechsler (1958) 

mendefinisikan intelegensi adalah kumpulan atau totalitas kemampuan 

sesorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional, serta 

menghadapi lingkunagn dengan efektif (Saifuddin Azwar, 1996:7) 

Dari pengertian di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan intelegensi adalah kemampuan seseorang untuk dapat belajar dengan 

baik, mampu menyelesaian masalah dalam belajar serta mempunyai 

kemampuan berpikir rasional dan kritis. 
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Menurut Thurstone dari Amerika Serikat dalam Saifuddun Azwar 

(1996:22), Intelegensi manusia tersusun atas 6 kemampuan yaitu : 1) Verbal 

artinya pemahaman akan hubungan akan komunikasi kata, kosa kata, dan 

penguasaaan komunikasi lesan, 2) Number artinya kecermatan dan kecepatan 

dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar, 3) Spatial artinya kemampuan 

untuk mengenali berbagai hubungan dalam bentuk visual, 4) Word Fluency 

artinya kemampuan mencerna dengan cepat kata kata tertentu, 5) Memory 

artinya kemampuan mengingat gambar-gambar pesan-pesan, angka-angka, 

kata-kata, dan bentuk pola, 6) Reasoning yaitu kemampuan untuk mengambil 

kesimpulan dari beberapa contoh, aturan, atau prinsip. Dapat diartikan pula 

sebagai kemampuan pemecahan masalah. 

Setiap orang mempunyai tingkat intelegensi yang berbeda beda. 

Menurut Saifuddin Azwar (1996:51) Salah satu cara yang digunakan untuk 

menyatakan tinggi rendahnya tingkat intelegensi adalah menerjemahkan hasil 

tes intelegensi kedalam angka yang dapat menjadi petunjuk mengenai 

kedudukan tingkat kecerdasan seseorang bila dibandingkan secara relatif 

terhadap suatu norma. Angka normatif yang dihasilkan oleh tes intelegensi 

dinyatakan dalam bentuk rasio (quotient) dan dinamai Intelegence quotient     

(IQ). 

Cara untuk menentukan tingkat intelegensi seseorang dengan 

melakukan tes intelegensi. Menurut David Wechsler (dalam Saifuddin, 

1996:55) memperkenalkan konsep perhitungan IQ yang disebut IQ-deviasi. 

IQ-deviasi dihitung didasarkan atas norma kelompok (mean) dan dinyatakan 
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dalam besarnya penyimpangan (deviasi standar) dari norma kelompok 

tersebut. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

Skor standar = m + s ( )
xs
MX -  

Keterangan : 

m = mean skor standar yang diinginkan 

s = deviasi standar yang diinginkan 

X = skor mentah yang akan dikonversikan 

M = mean distribusi skor mentah yang diperoleh 

xs  = deviasi standar skor mentah yang diperoleh.  

Sebagai contoh, dimisalkan dari suatu kelompok besar subyek yang berusia 16 

tahun yang dikenai suatu tes intelegensi, diperoleh mean distribusi skor M = 

70 dan deviasi standar xs  = 10. Bila skor subyek yang dites (X) hendak 

diubah menjadi IQ-deviasi yang mempunyai m = 100 dan s = 15, maka 

perhitungannya akan menggunakan rumusan IQ-deviasi = 100 + 15 ÷
ø
ö

ç
è
æ -

10
70X  

dengan demikian untuk kelompok usia 16 tahun, diperoleh hasil konversi IQ-

deviasi dalam tabel dibawan ini.  

Tabel 2.  Konversi Nilai Tes  Menjadi Skor IQ 

SKOR X IQ-deviasi 

60 100 + 15 ÷
ø

ö
ç
è

æ -
10

7060  = 85,00 

65 100 + 15 ÷
ø
ö

ç
è
æ -

10
7065  = 92,00 

70 100 + 15 ÷
ø

ö
ç
è

æ -
10

7070  = 100,00 
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75 100 + 15 ÷
ø

ö
ç
è

æ -
10

7075  = 107,50 

80 100 + 15 ÷
ø

ö
ç
è

æ -
10

7080  = 115,00 

 

Hasil tes yang dilakukan digunakan untuk mengkalsifikasi kelompok 

tingkat intelegensi. Seperti pada tabel dibawah ini adalah salah satu 

penggolongan tingkat IQ. 

Tabel 3   Distribusi Persentase IQ untuk Sampel Standarisasi WAIS-R 
tahun 1981 (diadaptasi dari Groth-Marnat, 1984) 

 
Persentase Kalsifikasi 

IQ 
Teoretis  Sampel Teori 

³ 130 

120 – 129 

110 – 119 

90 – 109 

80 – 89 

70 – 79 

£ 69 

2,2 

6,7 

16,1 

50,0 

16,1 

6,7 

2,2 

2,6 

6,9 

16,6 

49,1 

16,1 

6,4 

2,3 

Sangat superior 

Superior 

Di atas rata-rata 

Rata-rata 

Di bawah rata-rata 

Batas lemah 

Lemah mental 

( Saifuddin Azwar, 1996:61) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rentang IQ 90 – 119 mempunyai 

prosentase yang paling tinggi. Menurut Saifuddin Azwar (1996:62) gambaran 

tabel di atas diharapkan berlaku pula pada populasi subyek yang lain dimana 

saja, asalkan mereka yang dikenai tes intelegensi itu bukan merupakan 

kelompok-kelompok khusus atau kelompok pilihan. Apabila kita melalukan 

tes intelegensi pada sekelompok kecil subyek, sangat mungkin kita hanya 

mendapatkan hasil IQ hanya disekitar rata-rata tetapi bila populasi diperbesar 
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maka kita akan mendapatkan distribusi yang mencakup berbagai tingkatan IQ 

dari yang rendah sampai yang tinggi. 

Menurut Lewis Terman (1916) developed the original notion of IQ and 

proposed this scale for classifying IQ scores: 

1. Over 140 - Genius or near genius  

2. 120 - 140 - Very superior intelligence  

3. 110 - 119 - Superior intelligence  

4. 90 - 109 - Normal or average intelligence  

5. 80 - 89 - Dullness  

6. 70 - 79 - Borderline deficiency  

7. Under 70 - Definite feeble-mindedness  

(http://www.wilderdom.com/intelligence/IQWhatScoresMean.html) 

Terdapat penggolongan yang berbeda yang dilakukan oleh Yayasan 

Bina Psikologi Indonesia (BPI) Yogyakarta. Adapun penggolongan IQ 

sebagai berikut : 

1. 145 +  : Sangat cerdas sekali 

2. 130 – 144 : Sengat cerdas 

3. 115 – 129 : Cerdas 

4. 100 – 114 : Rata- rata atas  

5. 85 – 99  : Rata–rata bawah 

6. 70 – 84  : Bawah rata-rata 

7. 55 – 69  : Lemah 

8.      – 54  : Sengat lemah 
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Dari gambaran cara memperoleh rentang nilai IQ di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa apabila siswa mempunyai skor tinggi dalam 

mengerjakan soal tes IQ maka ia akan mempunyai IQ yang tinggi. Akibatnya 

adalah dalam pendidikan siswa yang mempunyai IQ tinggi maka ia akan lebih 

mudah menerima pelajaran atau anak yang mempunyai IQ tinggi mempunyai 

prestasi yang lebih baik dari siswa yang mempunyai IQ dibawahnya. Hal ini  

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yule dan teman-teman 

bahwa terdapat korelasi yang positif antara IQ dengan tes matematika yaitu 

sebesar r = 0,72  (Saifuddi Azwar: 1996:167)  

B.   Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan teori pembelajaran kooperatif, siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep konsep yang sulit apabila siswa tersebut 

dapat saling mendiskusikan dengan sesama temannya. Dengan demikian 

diharapkan prestasi belajar siswa dapat meningkat. Teori ini ternyata sesuai 

dengan beberapa hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Huber, Bogatzke dan Winter (Slavin, 1995:43) membandingkan 

pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achivement Division 

(STAD) dengan kelompok kerja tradisional yang tidak mempunyai 

tujuan kelompok atau tanggung jawab individu. Kelompok Pembelajaran 

STAD mendapat skor lebih baik pada tes matematika dibanding dengan 

skor kelompok pembelajaran tradisional. Persamaan antara penelitian 

yang dilaukan oleh Huber, Bogatzke dan Winter dan yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan model  pembelajaran 

STAD. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Huber, Bogatzke 
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dan Winter adalah model pembelajaran STAD murni sedangkan pada 

penelitian ini digunakan perlakuan tambahan yaitu tutor sebaya. 

2. Dwi Erviani (2008) yang berjudul ”Pengaruh Pembelajaran Koperatif 

tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dalam meningkatkan 

Prestasi Belajar Matematika dipandang dari tipe Kecerdasan Siswa”. 

Hasil penelitian ini adalah prestasi belajar matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik jika 

dibanding dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Persamaan antara penelitian yang dilakukan 

oleh  Dwi Erviani dan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama 

menggunakan model  pembelajaran STAD. Perbedaannya penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Erviani adalah menggunakan tinjauan tipe 

kecerdasan sedangkan peneliti tinjauan intelegensi. 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh pembelajaran kooperatif STAD dengan tutor sebaya terhadap 

prestasi belajar siswa 

Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam belajar matematika 

merupakan tugas wajib guru. Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi dari 

luar siswa maupun dari dalam siswa. Faktor dari luar siswa salah satunya 

adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan model 

pembelajaran yang sesuai dengan teori konstruktivisme dan teori kognitif 

serta mampu membuat siswa senang ialah dengan metode kooperatif. 

STAD dengan tutuor sebaya sebagai salah satu model pembelajaran 

kooperatif mempunyai efek yang baik terhadap siswa. STAD dengan tutor 
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sebaya akan memberikan ruang yang cukup bagi siswa atau kelonpok yang 

kurang mengerti terhadap materi yang diberikan oleh guru dengan 

menanyakan kepada kelompok lain. Hal ini akan mempermudah kelompok 

yang kurang mengerti kepada kelompok yang sudah mengerti. Akibat 

yang timbul adalah kelas yang diberikan model pembelajaran STAD 

dengan tutor sebaya akan mempunyai prestasi belajar matematika yang 

lebih baik. 

2. Pengaruh  intelegensi terhadap prestasi belajar 

Faktor penentu keberhasilan siswa dalam belajar matematika yang 

berasal dari dalam diri siswa ialah intelengensi. intelengensi mampu 

menggerakkan seluruh daya upaya yang ada pada diri siswa untuk 

mencapai tujuan. Dengan tingkat intelegensi yang tinggi diharapkan siswa 

dapat mendapatkan prestasi belajar yang baik. Siswa yang mempunyai 

intelegensi tinggi akan dengan mudah mengkoordinasikan kemampuan 

mental dan jasmaiahnya dalam rangka untuk memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Demikian juga siswa dengan kemampuan integensi 

sedang dan intelegensi rendah. Akibatnya adalah tingkat intelegnsi akan 

memberikan perbedaan prestasi belajar matematika siswa. Sehingga pada 

akhirnya dapat disimpulkan bahwa dengan interlegensi yang tinggi 

diharapkan dapat memperoleh pretasi belajar yang tinggi pula. 

3. Perbandingan prestasi belajar siswa model pembelajaran STAD dengan 

tutor sebaya dengan model pembelajaran STAD ditinjau dari tingkat 

intelegensi siswa 

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



 33 

Model pembelajaran STAD dengan tutuor sebaya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat melalukan kerja sama dengan  baik. 

Kerja sama ini dapat terjadi dalam kelompok maupun terhadap satu 

kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga kelompok yang kurang 

memahami materi yang diberikan oleh guru dapat menanyakan kepada 

kelompok lain. Bertanya kepada teman sebaya akan lebih terbuka dari 

pada bertanya kepada guru sehingga ada jalinan komunikasi yang baik 

antar siswa. Akibatnya adalah semua kelompok dapat memahami materi 

yang diberikan oleh guru. Hal ini tidak terjadi pada kelompok siswa yang 

tidak menggunakan tutor sebaya. Kelompok ini hanya mengandalkan 

bertanya pada guru. 

4. Perbandingan prestasi belajar siswa dengan intelegensi tinggi dengan 

sedang baik pada kelas dengan model pembelajaran STAD dengan tutor 

sebaya maupun kelas model pembelajaran STAD 

Siswa dengan intelegensi tinggi akan lebih mudah untuk beradaptasi 

dengan situasi belajar bentuk apapun. Kemampuan ini akan mempermudah 

siswa dengan intelegensi tinggi untuk mudah memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Sehingga prestasi yang diraih juga akan tinggi. 

Kemampuan ini kurang dipunyai oleh siswa dengan kelompok sedang. 

Pada kelompok sedang pembimbingan oleh guru kadang diperlukan 

walaupun untuk beberapa hal kelompok ini dapat memahami sendiri. 

Sehingga prestasi belajar kelompok intelegensi tinggi lebih baik dari pada 

kelompok sedang baik menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

tutor sebaya maupun tanpa tutor sebaya. 
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5. Perbandingan prestasi belajar siswa dengan tingkat intelegensi tinggi 

dengan rendah baik pada kelas dengan model pembelajaran STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas model pembelajaran STAD 

Siswa dengan intelegensi tinggi akan lebih mudah untuk beradaptasi 

dengan situasi belajar bentuk apapun. Kemampuan ini akan mempermudah 

siswa dengan intelegensi tinggi untuk mudah memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Sehingga prestasi yang diraih juga akan tinggi. 

Kemampuan ini tidak dipunyai oleh siswa dengan kelompok rendah. Pada 

kelompok rendah pembimbingan oleh guru sangat diperlukan walaupun. 

Kadang untuk memahami materi pada kelompok ini harus dilakukan 

secara berulang ulang. Sehingga prestasi belajar kelompok intelegensi 

tinggi lebih baik dari pada kelompok rendah baik menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan tutor sebaya maupun model pembelajaran 

STAD. 

6. Perbandingan prestasi belajar siswa dengan tingkat intelegensi sedang 

dengan rendah baik pada kelas dengan model pembelajaran STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas model pembelajaran STAD 

Pada kelompok siswa dengan intelegensi sedang pembimbingan oleh 

guru kadang diperlukan walaupun untuk beberapa hal kelompok ini dapat 

memahami sendiri. Sehingga hanya dengan sedikit pembimbingan 

kelompok ini sudah mampu untuk memahai materi.. Kemampuan ini tidak 

dipunyai oleh siswa dengan kelompok rendah. Pada kelompok rendah 

pembimbingan oleh guru sangat diperlukan walaupun. Kadang untuk 

memahami materi pada kelompok ini harus dilakukan secara berulang 
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ulang. Sehingga prestasi belajar kelompok intelegensi sedang lebih baik 

dari pada kelompok rendah baik menggunakan model pembelajaran STAD 

dengan tutor sebaya maupun model pembelajaran STAD. 

D.   Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada hasil belajar matematika 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD. 

2. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi tinggi lebih 

baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang dan siswa yang 

mempunyai intelegensi sedang lebih baik dari pada siswa yang 

mempunyai intelegensi rendah. 

3. Prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

STAD dengan tutor sebaya lebih baik dari pada hasil belajar matematika 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif STAD baik pada siswa yang 

mempunyai intelegensi tinggi, sedang atau rendah. 

4. Prestasi  belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi tinggi 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi sedang baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 

5. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi tinggi  

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 
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tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 

6. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai intelegensi sedang 

lebih baik dari pada siswa yang mempunyai intelegensi rendah baik pada 

kelas yang mengunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya maupun kelas yang mengunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan sekolah yang 

dijadikan tempat penelitian adalah SMA Negeri 4 Bojonegoro, SMA Negeri 3 

Bojonegoro dan SMA Negeri 1 Baureno.  

2. Waktu Penelitian 

Proses penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan februari 2009 

sampai selesai, dengan pembagian waktu sebagai berikut : 

Tabel 4.  Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan Ketera
ngan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Penyusunan proposal 

Penyusunan instrumen 

Pelaksanaan penelitian 

Uji coba instrumen 

Pengumpulan data 

Analisis data 

Penyusunan laporan 

Finalisasi 

Pebruari 2009 – juni 2009 

Agustus 2009 – september 2009 

September 2009 – Oktober 2009 

Nopember 2009 

Nopember 2009 

Nopember 2009 – Desember 2009 

Desember 2009  

Januari 2010 

 

 

B. Metode Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini tergolong penelitian eksperimen semu. 

 

37 
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Penelitian ini bermaksud memberikan perlakuan terhadap sampel, selanjutnya 

peneliti ingin mengetahui efek perlakuan tersebut. Perlakuan yang dimaksud 

adalah strategi pembelajaran menggunakan model kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya dan model kooperatif STAD tanpa tutor sebaya. 

Rancangan dari penelitian ini adalah 2 X 3 dengan model sebagai 

berikut : 

Tabel 5.  Rancangan Penelitian 

  INTELEGENSI 

  TINGGI 

(b1) 

SEDANG 

(b2) 

RENDAH 

(b3) 

KOOPERATIF 
STAD DENGAN 
TUTOR 
SEBAYA  (a1) 

(a1 b1) (a1 b2) (a1 b3) 

MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

STAD TANPA 
TUTOR 
SEBAYA (a2) 

(a2 b1) (a2 b2) (a2 b3) 

 

C. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi  

Nazir, (1988:325) : Populasi adalah kumpulan dari individu dengan 

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Se - Kabupaten 

Bojonegoro tahun ajaran 2009/20010 dengan mengelompokkan menjadi 

tiga kelompok besar yaitu kelompok tinggi, sedang dan rendah. Dasar 

pengelompokan ini adalah nilai rata-rata matematika NUN pada tahun 

2009 dan hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 6. Perolehan nilai UAN Matematika Tahun 2009 dan 
Pembagian Kelompok untuk SMA Se- Kabupaten 
Bojonegoro pada Jurusan IPA 

 

NO NAMA SEKOLAH 
STA 
TUS 

NILAI 
MATEMATIKA 

KELOM 
POK 

1 SMA Negeri 1 Dander N 9,13 Tinggi 

2 SMA Negeri 1 Gondang N 9,04 Tinggi 

3 SMA Negeri 1 Kasiman N 8,98 Tinggi 

4 SMA Darul Ulum S 8,78 Tinggi 

5 SMA Negeri 1 Kedung Adem N 8,73 Tinggi 

6 SMA Negeri 1 Bojonegoro N 8,70 Tinggi 

7 SMA Negeri 4 Bojonegoro N 8,69 Tinggi 

8 SMA Pgri 1 Bojonegoro S 8,62 Tinggi 

9 SMA Taruna Bhakti Gondang S 8,61 Tinggi 

10 SMA Negeri 2 Bojonegoro N 8,54 Tinggi 

11 SMA Negeri 1 Sumberrejo N 8,53 Tinggi 

12 SMA Islam Al Fatah Kalitidu S 8,51 Sedang 

13 SMA Negeri 1 Sugihwaras N 8,48 Sedang 

14 SMA Islam Temayang S 8,44 Sedang 

15 SMA Muhammadiyah 2 Sumberrejo S 8,03 Sedang 

16 SMA Negeri 1 Kalitidu N 7,69 Sedang 

17 SMA Negeri 3 Bojonegoro N 7,59 Sedang 

18 SMA Pgri Kedung Adem S 7,58 Sedang 

19 SMA Pgri Sumberarum Dander S 7,50 Sedang 

20 SMA Muhammadiyah 4 Sugihwaras S 7,48 Sedang 

21 SMA Muhammadiyah 7 Kedung Adem S 7,31 Sedang 

22 SMA Darul Ulum 6 Baureno S 7,27 Sedang 

23 SMA Pgri Sumberrejo S 7,22 Rendah 

24 SMA Pgri Kanor S 7,19 Rendah 

25 SMA Pgri Padangan S 7,00 Rendah 

26 SMA Muhammadiyah 3 S 6,98 Rendah 

27 SMA Negeri 1 Baureno N 6,97 Rendah 

28 SMA Ahmad Yani 2 Baureno S 6,83 Rendah 

29 SMA Negeri 1 Tambak Rejo S 6,81 Rendah 

30 SMA Islam Klepek S 6,71 Rendah 

31 SMA Negeri 1 Padangan N 6,37 Rendah 

32 SMA Katholik Ign Slamet Riyadi S 6,17 Rendah 

33 SMA Negeri 1 Ngraho N 5,92 Rendah 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari obyek yang dijadikan penelitian. Pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah dengan stratified cluster 

random sampling. Sampel dari penelitian ini adalah dengan mengambil 

secara acak 3 sekolah dari sekolah yang ada dalam populasi. Yaitu 1 

sekolah pada kelompok tinggi, 1 sekolah pada kelompok sedang dan 1 

sekolah pada kelompok rendah. Untuk mementukan kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol pada masing masing sekolah sampel dengan 

melakukan undian. Undian dilakukan dengan mengambil 2 kelas dari 

banyaknya kelas paralel pada sekolah yang dijadikan sebagai sekolah 

sampel.  

Pada penelitian ini sekolah yang mejadi sampel Kelompok tinggi 

adalah SMA Negeri 4 Bojonegoro, kelompok sedang SMA Negeri 3 

Bojonegoro dan kelompok rendah adalah SMA Negeri 1 Baureno. Sedang 

kelas yang menjadi sampel untuk masing-masing sekolah sebagai berikut : 

Tabel 7.   Sekolah yang Dijadikan Sampel Dalam Penelitian 

NO SEKOLAH 
MODEL STAD 

DENGAN 
TUTOR SEBAYA 

MODEL STAD 

1 SMA Negeri 4 
Bojonegoro 

Kelas XI IPA 2 Kelas XI IPA 1 

2 SMA Negeri 3 
Bojonegoro 

Kelas XI IPA 3 Kelas XI IPA 1 

3 SMA Negeri 1 
Baureno 

Kelas XI IPA 1 Kelas IPA 2 
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D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data ada dua macam yaitu  metode tes dan metode dokumentasi. Dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Metode Tes  

Tes ini berupa pertanyaan yang berisi tentang materi pokok bahasan 

peluang. Tes pada penelitian ini adalah soal tes jenis pilihan ganda. 

b. Metode Dokumentasi  

Dalam penelitian ini metode dokumen yang digunakan adalah :  

1.  Nilai raport semester 2 mata pelajaran matematika kelas X pada 

tahun pelajaran 2008-2009 yang selanjutnya digunakan untuk 

mengetahui keseimbangan antara kedua kelas eksperimen.  

2. Dokumen yang kedua adalah hasil tes intelegensi siswa. Tes 

psikologi dilakukan kerja sama antara sekolah yang dijadikan 

tempat penelitian dengan lembaga Bina Psikologi Indonesia (BPI) 

yang berkedudukan di Jogjakarta. 

2.   Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat, yaitu :  

a. Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

dan intelegensi siswa.  

1. Model pembelajaran  
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a. Definisi operasional  

Model pembelajaran adalah cara yang dipakai dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, yang meliputi 

pembelajaran dengan model kooperatif STAD dengan tutor 

sebaya dan model kooperatif  STAD.  

b. Indikator  

Berupa langkah-langkah dari masing-masing model 

pembelajaran  

c. Skala pengukuran  

Nominal dengan dua kategori.  

d. Simbol : a1 =  kelas dengan pembelajaran dengan model 

kooperatif STAD dengan tutor sebaya 

a2 = kelas dengan pembelajaran dengan model 

kooperatif STAD  

2. Intelegensi  

a. Definisi operasional 

Adalah kemampuan untuk menelaah kesulitan kesulitan dalam 

situasi tertentu secara tetap dan tepat.   

b. Indikator  

Nilai Intelegensi siswa  

c. Skala pengukuran 

Interval, kemudian diubah menjadi skala ordinal yaitu :  
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Tabel 8.  Pembagian klasifikasi intelegensi siswa 

IQ Klasifikasi 

145 + 

130 – 144 

115 – 129 

100 – 114 

85 – 99 

70 – 84 

55 – 69 

– 54 

Sangat cerdas sekali 

Sengat cerdas 

Cerdas 

Rata- rata atas 

Rata–rata bawah 

Bawah rata-rata 

Lemah 

Sengat lemah 

 
( Bina Psikologi Indonesia) 

Pada penelitian ini digunakan tiga kategaori sebagai berikut : 

Tabel 9.  Pembagian Penggolongan klasifikasi intelegensi  

IQ klasifikasi 

³ 115 

100 – 114 

£  99  

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

d. Simbol :  

b1 = siswa dengan kelompok intelegensi tinggi 

b2 = siswa dengan kelompok intelegensi sedang 

b3 = siswa dengan kelompok intelegensi rendah 

b. Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika 

siswa.  
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1. Definisi operasional 

Prestasi belajar matematika adalah hasil tes prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan Peluang setelah siswa 

mendapatkan perlakuan. 

2. Skala pengukuran : interval  

3. Indikator : Nilai tes pretasi belajar matematika siswa pada pokok 

bahasan Peluang  

4. Simbol : AB  

3. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen  tes yaitu tes prestasi 

belajar siswa dalam belajar peluang. Untuk tingkat intelegensi siswa nilai  

sudah ada kerena setiap siswa sudah melakukan tes melalui lembaga yang 

mempunyai wewenang tes intelegensi. Sedangkan untuk tes pretasi belajar 

siswa sebelum menyusun tes terlebih dahulu dibuat kisi-kisinya yang 

disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada.  

4. Uji coba instrumen  

Setelah soal tes dibuat selanjutnya dilakukan uji validitas isi 

kemudian diuji cobakan pada siswa di sekolah yang sudah dipilih sebagai 

sekolah uji coba. Dari hasil uji coba kemudian dianalisa untuk mengetahui 

apakah soal tes yang reliabel atau tidak. Selanjutnya untuk menguji 

validitas dan reliabilitas dari soal tes digunakan rumus sebagai berikut :  

a. Uji Validitas isi 

Uji validitas isi yaitu dengan melakukan uji terhadap soal tes 

yang dibuat disesuaikan dengan substansi materi peluang serta 
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kesesuaian dengan kisi kisi yang dibuat. Sedangkan sebagai validator 

digunakan teman yang yang mempunyai kualifikasi yang baik sebagai 

validator. 

b. Uji reliabilitas instrumen  

Reliabilitas sering disebut dengan keterandalan artinya suatu 

tes mempunyai keterandalan bilamana tes tersebut dipakai untuk 

mengukur berulang-ulang hasilnya relatif sama. Dengan demikian 

reliabillitas dapat pula diartikan sebagai keajegan atau stabilitas.  

Untuk uji reliabilitas tes pada penelitian ini digunakan rumus  

KR-20 :   ]
s

)p1(p
1][

1k
k

[r
2
x

-
-

-
= å            

Dimana :  

r           = reliabilitas instrumen  

k            = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

p          = proporsi subyek yang mendapat angka 1 pada suatu item 

artinya banyakya siswa yang mendapat angka 1 dibagi 

banyaknya siswa  

2
xs   = varians skor tes                                 (Saifuddin, 2008:82) 

Klasifikasi dari nilai r adalah sebagai berikut : 

1.      Kurang dari 20 soal kategori sangat rendah 

2.      0,21  –   0,40 soal kategori rendah 

3.      0,41  -  0,70   soal kategori sedang 

4.      0,71 – 0,90  soal kategori tinggi 

5.      0,91 – 0,99  soal kategori sangat tinggi 
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Pada penelitian ini  klasifikasi dari nilai r > 0,70 yaitu kategori tinggi 

dan sangat tinggi. 

c. Uji untuk butir soal 

1.   Uji Tingkat kesukaran butir soal 

 TK = 
N
K

 

 Keterangan : 

 K = banyaknya siswa menjawab benar  

 N = banyaknya siswa  

 Klasifikasi : 

 1.              TK  < 0,30   (butir soal tes sukar) 

 2.   0,30 £ TK < 0,70  (butir soal tes sedang) 

 3.   0,70 £ TK £  1  (butir soal tes mudah) 

Pada penelitian ini menggunakan butir soal jenis sedang (0,30 £ 

TK < 0,70) 

2.   Uji Daya Beda butir soal 

 DB  =  
n

NrNt -
 

 Keterangan: 

 Nt = banyaknya siswa menjawab benar kelompok atas (27 %) 

 Nr = banyaknya siswa menjawab benar kelompok bawah (27 %) 

 n  = banyaknya siswa 27 % dari peserta tes 

Klasifikasi : 

 1.       DB < 0,20  (Daya Beda jelek) 

 2.    0,20 £ DB < 0,30  (Daya beda kurang baik) 
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 3.    0,30 £ DB < 0,40  (Daya beda cukup baik) 

 4.               DB ³  0,40  (Daya beda  baik) 

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan klasifikasi DB ³  0,30 

E. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis varian dua jalan dengan sel tidak sama. Dari variabel penggunaan 

model pembelajaran diklasifikasikan menjadi : kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Variabel motivasi belajar diklasifikasikan menjadi tinggi, sedang dan 

rendah. 

Sebelum melakukan analisis varian ini dilakukan uji persyaratan 

analisis yaitu : 

1. Uji Keseimbangan. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

eksperimen dalam keadaan seimbang atau tidak sebelum mendapat 

perlakuan dengan kata lain secara statistik uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata rata  yang berarti dari dua 

sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai raport  

semester 2 tahun pelajaran 2008 - 2009. Statistik uji yang digunakan 

adalah uji t.  

1. Hipotesis  

H0 : m1 = m2  

H1 :  m1 ¹  m2  

2. Tingkat signifikansi : a = 5%  

3. Statistik uji  
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21
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t

p +
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=
nn

snsn
sp  

Keterangan :  

t  = t hitung   

X 1 = rata-rata nilai UUB semester I pelajaran matematika 

kelompok eksperimen  

X 2
 = rata-rata nilai UUB semester I pelajaran matematika 

kelompok kontrol.  

s1
2  = varians kelompok eksperimen  

s2
2  = varians kelompok kontrol  

1n   = jumlah siswa kelompok eksperimen  

2n   = jumlah siswa kelompok kontrol  

4. Daerah kritik DK={t ÷t < -
)2nn;

2
( 21

t
-+

a atau t > 
)2nn;

2
( 21

t
-+

a  }  

5. Keputusan uji  

H0 ditolak jika t Î DK    (Budiyono, 2004:151) 

2. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

didapat berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Untuk 

uji normalitas digunakan  uji Lilliefors.  

Langkah-langkah pengujian normalitas adalah :  
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1. Hipotesis  

H0 : sampel random berasal dari populasi terdistribusi normal  

H1 : sampel random tidak berasal dari populasi terdistribusi normal.  

2. Tingkat signifikan : (a = 5%)  

3. Statistik uji  

L = Maks÷ F (zi ) – S (zi )÷ 

 

Dengan : 

            zi    = 
s

XXi -   

F (zi) = P ( Z £ zi ) 

Z ~ N (0,1) 

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

4. Daerah kritik :  

DK ={L ÷ L > L a ; n} dengan a  = 0,05 dan n banyaknya data amatan 

5. Keputusan Uji  

H0 ditolak jika L Î DK     (Budiyono, 2004;170) 

3. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak . Uji ini dengan metode Bartlett.  

Langkah-langkah : 

1. Hipotesis  

H0 : s1
2 = s2

2 = ....= sk
2  (Varian homogen)  

H1 :  tidak semua variansi sama 
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2. Tingkat signifikan : a = 5%  

3. Statistik uji  

c 2 = å- 2
jj SlogfRKGlogf(

c
303,2

)  

Keterangan :  

c 2 terdistribusi c 2 (k- l)  

k = banyaknya sampel 

N = Banyaknya seluruh nilai   

j = 1,2,3 …  

f = N – k = derajat bebas untuk RKG  

fj = nj – 1 = derajat bebas untuk Sj2  

Nj = banyaknya  nilai (ukuran) sampel  ke-j  

SSj = 
n

)X(
X

2
2 åå -  dan RKG = rataan kuadrat galat = 

å
å

j

j

f

)SS(
 

c = 1 + å -
-

)
11

(
)1(3

1

1 ffk
 

4. Daerah kritik  

DK = { c 2 ÷ c 2 > }2
1k;, -ac }  

5. Keputusan uji  

H0 ditolak jika  c 2Î DK               (Budiyono, 2004;176) 

4. Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis variansi 

dua jalan (2 x 3) dengan frekuensi sel tidak sama  

 

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



 51 

a. Tujuan 

Analisis variansi dua jalan yang merupakan perluasan dari analisis 

variansi 1 jalan, bertujuan untuk membandingkan rata-rata beberapa 

populasi baik rata-rata baris maupun kolom dalam sel. Anava dua jalan 

bertujuan untuk menguji signifikansi perbedaan efek baris, kolom dan 

kombinasi efek baris dan kolom  terhadap variabel terikat.  

b. Model : Xijk= m + ai + bj + (ab)ij + eijk  

Dimana  

Xijk = pengamatan pada subyek ke-k pada baris ke-i dan kolom 

ke-j 

i = 1,2 dengan     1 = Pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif STAD dengan 

tutor sebaya 

                          2 =  Pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif STAD  

j   = 1,2,3 dengan  1 =  Intelegensi tinggi 

                                            2 = Intelegensi sedang 

                                            3 = Intelegensi rendah  

k  = 1,2,3 …nij, nij = cacah pengamatan per sel  

m  = rerata besar 

ai  = efek baris i terhadap Xijk  

bj  = efek kolom ke j terhadapXijk  

(ab)ij  = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j terhadap Xijk 

eijk  = galat eksperimen yang berdistribusi normal N (0,s2)  
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c. Prosedur  

Ada tiga pasang hipotesis yang diuji dengan analisis variansi 

dua jalan. Tiga pasang tersebut adalah :  

H0A : ai = 0 untuk setiap i = 1, 2  

H1A : paling sedikit ada satu ai yang tidak nol  

H0B : bj = 0 untuk setiap j = 1,2,3  

H1B : paling sedikit ada satu bj yang tidak nol  

H0AB : (ab)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3   

HIAB : paling sedikit ada (ab)ij yang tidak nol  

Ketiga pasang hipotesis itu ekuivalen dengan tiga pasang hipotesis 

berikut ini :  

H0A  : tidak ada perbedaan efek antar baris (faktor A) terhadap 

variabel terikat  

HIA  : ada perbedaan efek antar baris (faktor A) terhadap variabel 

terikat  

H0B  : tidak ada perbedaan efek antar kolom (faktor B) terhadap  

terikat variabel. 

HIB  : ada perbedaan efek antar kolom (faktor B) terhadap variabel 

terikat.  

H0AB : tidak ada interaksi antar variabel bebas faktor A dan faktor B 

terhadap variabel terikat 

HIAB : ada interaksi antar variabel bebas  faktor A dan faktor B 

terhadap variabel terikat. 
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d. Komputasi  

1.   Komponen jumlah kuadrat  

ijselpadatanamadatabanyaknyanij =  

hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel 

å
=

ji ijn
1

pq
 

N = banyaknya seluruh data amatan 

ijk

2

k
ijk

k

2
ijkij n

X

XSS
÷
ø

ö
ç
è

æ

-=
å

å  

       = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijab  = rataan pada sel ij 

å=
j

iji abA  = jumlah rataan pada baris ke – i 

å=
i

ijj abB  = jumlah rataan pada kolom ke – j 

å=
ji

ijabG  = jumlah rataan semua sel 

Sedangkan rumus untuk mencari komponen JK sebagai berikut :  

(1). = 
pq
G 2

 

(2). = å
ji

jiSS  

(3). = å
i

2
i

q
A

 

(4). = å
j

2
i

p

B
 

(5). =å
ji

2
jiAB  
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2.   Jumlah kuadrat  

JKA  = hn  {(3)-(1)} 

JKB = hn  {(4)-(1)} 

JKAB  = hn  {(1)+(5) – (3) - (4)} 

JKG =  (2) 

JKT = JKA +JKB + JKAB + JKG 

3. Derajat kebabasan (dk)  

dkA = p – 1  

dkB = q – 1  

dkAB = (p – 1) (q – 1)  

dkG = N – pq 

dkT = N – 1  

4. Rerata kuadrat  

RKA = 
dkA
JKA

 

RKB = 
dkB
JKB

 

RKAB = 
dkAB
JKAB

 

RKG = 
dkG
JKG

 

e. Statistik Uji  

Fa = 
RKG
RKA

 

Fb = 
RKG
RKB
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Fab = 
RKG

RKAB
 

f. Daerah Kritik  

Daerah kritik untuk Fa  DKa ={Fa  |  Fa > F a ; (p -1), N – pq} 

Daerah kritik untuk Fb  DKb ={Fb  |  Fb  > F a ; (q -1), N – pq} 

Daerah kritik untuk Fab  DKab ={Fab | Fab > Fa ;(p -1) (q -1) N – pq} 

g. Rangkuman Uji  

Sumber var 

efek utama 
JK Db RK F obs F a p 

A baris JKA dkA RKA Fa  < a atau > a 

B kolom  JKB dkB RKB Fb  < a atau > a 

Interaksi AB  JKAB dkAB RKAB Fab  < a atau > a 

Kesalahan  JKG dkG RKG -  - 

Total JKT dkT - -  - 

 

h. Keputusan uji  

H0A ditolak jika Fa > F a ; (p – l), N – pq 

H0B ditolak jika Fb > F a ; (q – l), N – pq 

H0AB ditolak jika Fab > F a ; (p – l) (q – 1), N – pq 

       (Budiyono, 2004:227)  

5.   Uji Lanjut Anava  

Uji lanjut anava (komparasi ganda) adalah tindak lanjut dari 

analisis varian, jika hasil analisis variansi menunjukkan hipotesis nol 

ditolak. Tujuannya untuk melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata 
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untuk setiap pasangan kolom, baris dan setiap pasangan sel. Metode 

komparasi ganda yang dipakai adalah metode Scheffe.  

Beberapa langkah dalam menerapkan metode Scheffe yaitu :  

1. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata. 

2. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

3. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : pada analisis variansi dua jalan. 

Untuk komparasi rerata antar kolom : 

)
.n
1

.n
1

(RKG

).X.X(
F

ji

2
ji

j.i.
+

-
=-  

Untuk komparasi rerata antar sel pada baris  yang sama: 

)
n
1

n
1

(RKG

)XX(
F

ikij

2
ikij

ikij

+

-
=-  

Untuk komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama: 

)
n
1

n
1

(RKG

)XX(
F

kjij

2
kjij

kjij

+

-
=-  

4. Menentukan tingkat signifikasi (a = 0,05)  

5. Menentukan daerah kritik (DK) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

Pada analisis variansi dua jalan.  

Daerah kritik untuk komparasi antar kolom  

DK ={F | F > (q – 1) Fa;q-1;N- pq} 
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Daerah kritik untuk komparasi antar sel pada baris yang sama dan  

kolom yang sama  DK={F | F > (pq – 1) F a;pq-1;N-pq} 

6. Menentukan keputusan uji (beda rerata) untuk setiap pasang komparasi 

rerata. 

7. Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda). 

(Budiyono, 2004 :201, 214) 
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