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ABSTRAK 
 
 
 

Djatmiko Hidayat. S8503002. EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN METODE COOPERATIVE LEARNING PADA POKOK 
BAHASAN TRIGONOMETRI DAN RUMUS-RUMUS SEGITIGA DITINJAU DARI  
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA DI KABUPATEN 
KARANGANYAR. Tesis, Surakarta : Program Studi Pendidikan Matematika, Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Apakah pengajaran 

dengan menggunakan metode cooperative learning akan menghasilkan prestasi belajar 

lebih baik dari pada pengajaran dengan menggunakan metode konvensional pada pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga, (2) Apakah siswa dengan motivasi 

belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar lebih baik dari pada siswa dengan motivasi 

belajar sedang dan rendah pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga, 

(3) Apakah ada interaksi antara pemakaian metode cooperative learning pada pada 

pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga dengan motivasi siswa terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 

2004/2005. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X-2 

X-3 dan X-5 yang diambil claster random dan sampling terhadap kelas dengan cara 

undian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen untuk data 

kemampuan siswa sebelum eksperimen, angket untuk data motivasi belajar siswa dan 

tes untuk data prestasi belajar pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus 

segitiga. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Variansi Dua Jalan dengan sel 

tak sama. Sebagai persyaratan analisis adalah uji normalitas dengan metode Lilliefors, 

uji homogenitas dengan metode Barlett dan uji independensi dengan metode Chi 

kuadrat.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Pembelajaran matematika 

dengan metode cooperative learning lebih baik dari metode konvensional terhadap 

prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus 

segitiga, hal ini dapat dilihat dari rerata prestasi dan hasil analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama diperoleh Fa = 325,47 > Ftabel = 3,84, (2) Pembelajaran dengan 

motivasi belajar tinggi lebih baik dari pada motivasi belajar sedang dan rendah, hal ini 
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dapat dilihat pada rerata nilai matematika pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-

rumus segitiga dan hasil analisis variansi dengan sel tak sama diperoleh Fb = 95,71 > 

Ftabel = 3,00, (3) Terdapat interaksi metode pembelajaran dengan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-

rumus segitiga dilihat dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh Fab = 89,50 > Ftabel = 3,00. 
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ABSTRACT 

 

 

Djatmiko Hidayat. S8503002. A MATHEMATICS LEARNING 
EXPERIMENTATION BY COOPERATIVE LEARNING METHODE ON THE 
TOPIC OF TRIGONOMETRY AND TRILATERAL FORMULAS OBSERVED 
FROM STUDENT’S STUDY MOTIVATION ON THE FIRST GRADE STUDENTS 
AT SMA KARANGANYAR.  Thesis, Surakarta : Mathematics Postgraduate Programe, 
Sebelas Maret University of  Surakarta 2010. 

The aims of this research are: (1) To know the difference of influence study of 

mathematic using cooperative learning methode and conventional method toward the 

students mathematic achievement at trigonometry and trilateral formulas, (2) To know 

the difference of students motivational level influence toward the students achievement 

at trigonometry and trilateral formulas, (3) To know whether there is an interaction the 

method and the students motivation toward the students achievement. 

This research utilize pseudo experimental methode. The population of this 

research was the students of the first year of SMA of Muhammadiyah I Karanganyar in 

the Academic year of 2004/2005. The sample was chosen randomly from all students of 

the first grade by toss. The instrument for collecting data were document for the data of 

the students ability before an experiment was held, questioner for the data of the 

students learning motivation and test for the data of students achievement at the 

trigonometry and trilateral formulas. The data was analyzed by using two ways variants 

analysis at the different set as the conditional analyze was normality test by using 

Lilliefors, homogeneties test by using Barlett and indenpendency test by using Chi-

Square test. 

From the result of the research can be concluded that: (1) The cooperative 

learning method is better than conventional method when trigonometry and trilateral 

formulas Fa = 325,47 ≥ Ftabel = 3,84, (2) Teaching learning proceses using high 

motivation is better than middle motivation and low motivation it can be proved that the 

variant analysis which is achieved  Fb = 95,71 ≥ Ftabel = 3,00, (3)  There is an interaction 

teaching methode and student learning motivation on the students mathematics 

achievement at trigonometry and trilateral formulas that the variant analysis which is 

achieved  Fab = 89,50 ≥ Ftabel = 3,00. 
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MOTTO 

 

“Barang siapa suka memaafkan dan berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dari 

Allah” 

(Q.S. Asy-Syura : 40) 
 

“Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti 

daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi” 

(Kahlil Gibran) 
 

“Barang siapa menghendaki kesuksesan di dunia, maka wajiblah memiliki ilmunya. 

Barang siapa menghendaki kesuksesan di akherat, maka wajiblah memiliki ilmunya. 

Barang siapa menghendaki kedua-duanya, maka wajiblah memiliki ilmunya” 

(H.R. At Tabrani) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang Masalah 

Besarnya nama suatu bangsa, bukan terletak pada luas wilayah, banyak 

penduduk dan bahkan banyak 

kekayaan alam yang 

dimilikinya, akan tetapi 

terletak pada kualitas hidup 

masyarakatnya yang 

ditunjukkan dengan mampu 

menguasai, mengembangkan 

dan memanfaatkan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) untuk kesejahteraan 

hidupnya. Oleh karena itu 

agar sumber daya manusia 

menjadi berkualitas, mampu 

mengikuti perubahan 

terutama dalam dunia 

pendidikan maka pemerintah 

harus berusaha meningkatkan 

kualitas pendidikan nasional 

demi meningkatkan 

pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya, 
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terutama di bidang 

pendidikan, sebagai tercantum 

dalam UUD 1945 adalah 

meningkatkan kecerdasan 

seluruh warga negara. Untuk 

mencapai itu, sangat 

diperlukan partisipasi semua 

lapisan masyarakat. Hal ini 

disebabkan bidang pendidikan 

merupakan sarana dan 

wahana yang sangat baik 

untuk meningkatkan mutu 

pendidikan karena dipandang 

sangat penting dan 

menentukan perkembangan 

dan kemajuan suatu bangsa 

dengan melihat kualitas 

sumber daya manusianya. 

Jika kita melihat ketertinggalan bangsa Indonesia dalam percaturan 

dunia global, penguasaan 

IPTEK dan penguasaan 

MIPA anak bangsa ini masih 

tergolong rendah. Pada bidang 

matematika khususnya wakil-

wakil bangsa ini selalu 
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menempati posisi buncit dalam 

peringkat dunia. Dalam 

berbagai event dunia 

internasional seperti IMO 

(International Mathematics 

Olympiad), TIMSS (Third 

International Mathematics 

and Social Study) dan PISA 

(Programme of International 

Students Assessment) prestasi 

dari wakil-wakil kita selalu 

menempati rangking bawah 

kecuali pada IMO 2003 yang 

naik ke peringkat tengah. Hal 

ini dapat dilihat dalam tabel-

tabel berikut : 

Tabel 1 : Rangking Indonesia dalam IMO dari tahun 1995 s/d tahun 2004 

 

Tahun 

 

Peserta 

 
Rangking-1 

(Skor) 

Rangking 

Indonesia 

(skor) 

Rangking Terendah 

(Skor) 

1995 73 China              (236) 53      (58) Kuwait                     (0) 

1996 75 Rumania         (187) 70      (11) Kuwait                     (1) 

1997 82 China              (223) 63      (44) Algeria                     (3) 

1998 76 Iran                 (211) 68      (16) Kuwait                     (0) 

1999 81 China-Rusia   (182) 64      (35) Srilangka                  (6) 
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2000 81 China              (218) 51      (54) Brunei-Puero Rico   (8) 

2001 83 China              (225) 59      (36) Ecuador                    (0) 

2002 84 China              (212) 64      (38) Uruguay                   (1) 

2003 82 Bulgaria         (227) 37      (70) Paraguay                  (0) 

2004 85 China              (236) 54      (61) Saudi Arabia            (4) 

Sumber data : http://imo.math.ca/results/CRBY.html. 

 
Tabel 2 : Rangking Indonesia dalam TIMSS (Third International Mathematics   and 

Science Study) 1999 

Mathematics      Science 
Negara Rangking Skor Negara Rangking Skor 

Singapore 1     dr   38 604 China, Taipei 1     dr   38 568 

Indonesia 34   dr   38 403 Indonesia 34   dr   38 435 

South Africa 38   dr   38 275 South Africa 38   dr   38 243 

Sumber data : http://inces.ed.gov/timss/results.asp. 

Tabel 3 :  Rangking Indonesia dalam PISA (Programme of International Student 

Assessment) untuk “matematika literacy” 

Banyak Negara peserta 41 

Negara Rangking Skor 

Hongkong China 1 560 

Indonesia 39 367 

Peru 41 292 

Sumber data : OECD/UNESCO-UIS 2001 

Dari tabel-tabel di atas, tampak bahwa wakil-wakil bangsa Indonesia dalam 

mengikuti event-event dunia masih terlalu rendah kualitas penguasaan matematikanya. 

Padahal mereka adalah putra-putri pilihan dari sekolah-sekolah yang ada di seluruh 
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Indonesia dan predikat pandai melekat pada diri mereka ketika mereka berada 

dilingkungannya.  

Rendahnya penguasaan matematika pastilah bukan disebabkan oleh semata-

mata rendahnya sumber daya anak didik. Sebab pada kenyataanya banyak sekali putra-

putri bangsa Indonesia yang ikut berbagai macam kompetisi berbagai macam bidang 

ilmu baik olahraga maupun IPTEK tingkat Internasional dengan predikat baik. Dalam 

rangka peningkatan kualitas sumber daya anak didik maka berbagai metode 

pembelajaran mulai dilaksanakan di tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan agar siap terjun di dalam masyarakat, bangsa dan negara. 

Pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan tergantung pada pelaksanaan sistem pengajaran. Kualitas pengajaran itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat di dalamnya antara lain proses belajar 

mengajar, kualitas pengajarnya, kurikulum, fasilitas pendidikan dan manajemen 

organisasi pendidikan termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berkaitan dengan 

kualitas pendidikan dalam mencapai keberhasilan pendidikan di sekolah, ada beberapa 

unsur yang saling berhubungan, yaitu siswa sebagai pihak belajar, guru sebagai pihak 

pengajar dan sekolah sebagai pihak penyelenggara program pendidikan. Keberhasilan 

siswa dalam belajar tidak terlepas dari keberhasilan guru dalam mengajar dan 

keberhasilan sekolah yang bertindak sebagai pihak penyelenggara program pendidikan. 

Bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk memperoleh hasil mengajar seperti 

yang dicita-citakan seorang guru. Menyampaikan suatu bahan pelajaran dengan baik 

diperlukan suatu usaha pengorganisasian yang matang dari seluruh komponen dalam 

mengajar. Metode mempunyai peranan yang penting, karena tanpa metode yang tepat 

seluruh proses dan hasil belajar akan kurang berhasil. Di dalam mengajar banyak 
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metode yang dipakai oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Metode dalam 

mengajar itu antara lain metode ceramah, metode ekspositori, metode driil, metode 

laboratorium, metode lapangan, metode pemberian tugas, metode problem solving, 

metode penemuan dan metode cooperative learning. 

Pada waktu mengajar guru akan berusaha menggunakan metode 

mengajar yang tepat dan 

dianggap paling sesuai dengan 

kondisi, situasi, dan tujuan 

yang ingin dicapai agar materi 

yang disampaikan bisa 

diterima dengan baik oleh 

siswa. Tetapi pada 

kenyataannya kadang metode 

yang dianggap paling tepat 

dan sesuai tidak selalu dapat 

digunakan, sehingga guru 

sering menggunakan metode 

yang lain yang merupakan 

metode pilihan kedua atau 

pilihan ketiga. Dalam 

keadaan demikian guru harus 

memperhatikan kebaikan dan 

kelemahan metode yang 

digunakan agar tujuan yang 

ingin dicapai dapat terpenuhi. 
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Di dalam proses belajar mengajar, guru sebagai subyek yang mengajar harus 

berusaha agar apa yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh 

siswa dan siswa sebagai obyek yang diajar harus aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Diantara keduanya terdapat hubungan yang sangat erat dan proses 

belajar-mengajar akan berjalan baik jika diantara keduanya terdapat interaksi yang baik 

antara guru dengan siswa. Dalam mengajar guru mengharapkan siswa bisa mendapat 

pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang relevan dengan tujuan pendidikan yang 

dilaksanakan. 

Agar interaksi antara guru dengan siswa dapat berjalan dengan baik dan 

sebagaimana mestinya, diperlukan suatu metode mengajar yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Dengan digunakannya metode mengajar yang tepat, diharapkan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan akan baik. Jika 

pemahaman siswa sudah baik, dan ditambah dengan memberikan latihan-latihan dan 

tugas-tugas, diharapkan siswa dapat dengan mudah mengerjakan soal-soal yang 

bervariasi yang pada prinsipnya mempunyai konsep yang sama, dan hasil belajar atau 

prestasi belajar siswa bisa cukup memuaskan. 

Kenyataannya di dalam proses belajar mengajar tidak semua siswa 

mempunyai prestasi belajar matematika yang baik, padahal di dalam mengajar guru 

tidak membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu 

pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di luar proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru. Ada beberapa faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa diantaranya : kemampuan awal, kecerdasan, perkembangan, pertumbuhan 

motivasi diri, minat dan tingkat kedisiplinan. Sedangkan faktor dari luar diri siswa 

diantaranya : metode atau cara mengajar, lingkungan sekitar dan fasilitas belajar. 
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Pada umumnya metode yang digunakan dalam menyusun pengajaran 

matematika di sekolah-sekolah adalah metode konvensional, yang cenderung masuk 

dalam golongan otoriter yang tidak memberi kebebasan bagi siswa untuk menerima 

pelajaran, yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik, 

karena siswa merasa tertekan. Dengan kondisi ini siswa banyak mengeluarkan energi 

untuk berfikir tetapi tidak berorientasi pada pelajaran, sehingga prestasi 

matematikanyapun rendah hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata semester sebelumnya 

yaitu 3,46. Data tersebut didapat dari tiga sekolahan yaitu SMA N.1 Kerjo, SMA 

Muhammadiyah Karanganyar dan MAN Karanganyar kelas X. Untuk itu alternatif yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan prestasi belajar siswa adalah melalui kreativitas 

yang dimiliki guru dalam memilih metode mengajar. Melalui kreativitas yang dimiliki 

oleh para guru dan keinginan untuk selalu mencari metode yang tepat agar selalu 

menarik minat dan motivasi siswa dalam belajar maka tujuan yang diharapkan akan 

tercapai. 

Alternatif metode pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam belajar 

di antaranya adalah dengan menempatkan siswa belajar secara berkelompok-kelompok. 

Slavin (1995:227) menyatakan bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

menerima konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat saling mendiskusikan 

masalah-masalah itu dengan temannya. 

Menurut pandangan teori motivasi, struktur tujuan cooperative adalah 

menciptakan suatu situasi sedemikian sehingga keberhasilan salah satu anggota kelas 

diakibatkan keberhasilan kelas itu sendiri. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari 

salah seorang anggota, maka salah seorang anggota tersebut harus membantu teman 

kelasnya dengan melakukan apa saja yang dapat membantu kelas itu sendiri (Slavin, 

1995:16). 
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Pembelajaran cooperative adalah strategi 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. Dalam hal ini belajar dianggap belum selesai 

apabila seorang dari anggota dari kelompok belajar itu belum menguasai bahan 

pelajaran. Terdapat beberapa tipe pembelajaran cooperative, salah satu diantaranya 

pembelajaran cooperative learning. Dalam metode pembelajaran cooperative learning 

bukan sekedar kerja kelompoknya, melainkan pada penstrukturannya. Jadi, sistem 

pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar 

kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur 

pokok yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerja sama dan proses kelompok. 

Pada metode cooperative learning akan merangsang siswa untuk mau berfikir, 

menganalisa suatu permasalahan dalam suatu materi dengan membuat rangkuman, 

sehingga mudah memahami materi dan dapat menentukan pemecahan masalah yang ada 

dalam pokok bahasan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan menghasilkan 

prestasi matematika siswa lebih baik dari metode konvensional. 

Di samping itu, dalam pembelajaran juga diperlukan adanya motivasi belajara 

siswa. Menurut Merson Sanglang dalam Kartono Kartini (1995 : 3) dikatakan “Jika 

seorang siswa mempunyai motivasi pada mata pelajaran maka hasil belajarnya akan 

dipengaruhi oleh motivasinya. Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang 

membantu mendorong individu, motivasi juga merupakan sesuatu yang memberi 

stimulus suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dinginkan. 

Dewa Ketut Sukardi (1988 : 62), menyatakan bahwa “Motivasi adalah suatu perangkat 

mental yang terdiri dari kombinasi perpaduan dan campuran dari perasaan, prasangka, 
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cemas, takut dan kecenderungan-kecenderungan lain yang bisa mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan tertentu”. 

Motivasi merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia, yang dapat 

berfungsi sebagai pendorong dalam melakukan aktivitas, sehingga dalam belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi dan perlu ditegaskan bahwa motivasi bertalian 

dengan suatu tujuan, dengan demikian motivasi itu mempengaruhi adanya kegiatan. 

Motivasi mempunyai fungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi dan motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa adanya usaha 

yang tekun yang didasari adanya motivasi maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar. 

Pengajaran matematika pada pokok bahasan “trigonometri dan rumus-rumus 

segitiga” selama ini kurang memuaskan, hal tersebut terlihat dari hasil ulangan siswa 

pada pokok bahasan ini. Hal ini kurangnya pemahaman siswa dalam menggunakan 

metode belajar yang tidak tepat. Oleh karena itu penggunaan metode cooperative 

learning sangat dimungkinkan dapat memberi suntikan keterarahan belajar siswa. 

Dengan model seperti ini dimungkunkan motivasi akan dapat berperan seperti dalam 

teorinya. 

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalahnya sebagai 

berikut : 
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1. Indonesia dilihat dari segi manapun merupakan negara yang 

sangat potensial namun kenyataanya dalam setiap event-event 

dunia internasional prestasi matematikanya selalu menempati 

posisis bawah. 

2. Kualitas pendidikan yang diharapkan sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, tetapi terbentur dengan pelaksanaan sistem 

pendidikan yang kurang seimbang. 

3. Dalam mengajar metode mempunyai peranan yang penting akan 

tetapi masih banyak guru yang kurang memperhatikan pemilihan 

penggunaan metode, sehingga proses dan hasil belajar kurang 

berhasil. 

4. Belum diketahui efektifitas pemakaian metode cooperative learning 

pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika 

siswa. 

5. Perbedaan tingkat motivasi siswa dalam belajar matematika 

kemungkinan dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika 

siswa. 

 

Pembatasan Masalah 
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Tidak semua masalah pada identifikasi masalah di atas akan diteliti, agar 

dalam penelitian ini analisisnya lebih terarah dan mendalam, maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan dicari pemecahannya sebagai berikut: 

Metode mengajar dalam penelitian ini dibatasi pada metode pengajaran cooperative 

learning dan metode konvensional. 

Perbedaan prestasi belajar siswa dalam belajar matematika hanya ditinjau dari tinggi, 

sedang dan  rendahnya motivasi siswa. 

Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang dicapai setelah 

mengikuti proses pengajaran dengan menggunakan metode cooperative learning 

dan metode konvensional pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus 

segitiga. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning akan 

menghasilkan prestasi belajar lebih baik dari pembelajaran dengan metode 

konvensional pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga? 

Apakah siswa dengan motivasi belajar tinggi menghasilkan prestasi belajar lebih baik 

dari pada siswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah pada pokok bahasan 

trigonometri dan rumus-rumus segitiga? 

Apakah ada interaksi antara pemakaian metode cooperative learning pada pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga dengan motivasi siswa terhadap 

prestasi belajar siswa? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ingin mengetahui apakah pengajaran dengan menggunakan metode cooperative 

learning akan menghasilkan prestasi belajar lebih baik dari pada pengajaran dengan 

menggunakan metode konvensional pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-

rumus segitiga. 

Ingin mengetahui apakah siswa dengan motivasi belajar tinggi menghasilkan prestasi 

belajar lebih baik dari pada siswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah pada 

pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Ingin mengetahui apakah ada interaksi antara pemakaian metode cooperative learning 

pada pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga dengan motivasi 

siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

Memberikan informasi kepada guru atau calon guru tentang pemakaian metode 

cooperative learning dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga ditinjau dari motivasi siswa. 

Referensi bagi studi kasus pada penelitian yang sejenis pada pokok bahasan yang lain. 

Meningkatkan pemahaman penelitian dan pembaca dalam kaitannya dengan dunia 

nyata dalam pengajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar Matematika 

Dalam suatu proses belajar mengajar matematika tentunya 

tidak lepas dari “belajar”, “prestasi” dan “matematika”, sehingga 

banyak pendapat yang mengungkap mengenai ketiga kata tersebut. 

a. Belajar 

Dalam proses belajar mengajar, maka bersamaan itu pula 

terjadi proses belajar. Belajar dan mengajar pada dasarnya adalah 

interaksi (hubungan) timbal balik antara guru dan peserta didik 

dalam pendidikan. Dalam pengertian interaksi sudah barang tentu ada 

unsur memberi dan menerima, baik bagi guru maupun bagi siswa. Hal 
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ini sesuai dengan pendapat Sardiman A. M. (2000 : 22) 

mengemukakan : 

Dalam arti luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian 

dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan 

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Menurut Tabrani Rusyan,dkk (1994 : 27), belajar dan 

mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Belajar menunjuk kepada apa yang harus dilaksanakan 

seseorang sebagai yang menerima pelajaran (peserta didik), 

sedangkan mengajar menunjuk kepada apa yang harus dilakukan oleh 

seorang guru yang menjadi pengajar. Jadi belajar mengajar 

merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik pada saat 

proses pengajaran. 

Menurut Gino, dkk (1997 : 20) mendefinisikan belajar sebagai 

berikut : Belajar adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan 

perubahan tingkah laku, baik potensial maupun aktual. Perubahan-

perubahan itu berbentuk kemampuan baru yang dimiliki dalam 

waktu yang relatif lama (konstan) serta perubahan-perubahan 

12 
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tersebut terjadi karena usaha sadar yang dilakukan oleh individu yang 

sedang belajar. 

Belajar matematika mengalami beberapa tahapan. Menurut 

R.I. Suhartin Citrobroto (1981 : 30) agar tujuan pelajaran matematika 

dapat tercapai, diperlukan langkah-langkah belajar sebagai berikut : 

1. Pertama-tama mempelajari rumus, ketentuan atau dalil 
tersebut sampai mengerti betul-betul. 

2. Setelah memahaminya mulai mencoba mengerjakan soal-
soal yang menggunakan rumus, ketentuan atau dalil 
tersebut secara langsung. 

3. Setelah dapat mengerjakan soal-soal dengan menggunakan 
rumus, dalil, ketentuan, secara langsung, baru mulai 
mencoba mengerjakan soal-soal. 

4. Setelah dapat mengerjakan soal-soal yang agak sulit, baru 
mengerjakan soal-soal yang sulit. Penggunaan rumus 
bertingkat lebih dari satu tingkat. 

5. Setelah itu beralih belajar dengan rumus-rumus, dalil-dalil, 
ketentuan-ketentuan yang berikutnya dengan cara dan 
urutan seperti di atas. 

6. Setelah paham dan cakap mengerjakan soal-soal dengan 
macam-macam rumus, dalil, ketentuan lalu belajar 
memecahkan soal-soal yang dicampur aduk, baik 
penggunaan rumus (dalil, ketentuan) maupun macamnya 
soal-soal. Dengan demikian kita belajar mengenal tipe soal. 
“Tipe soal” artinya macam soal dengan pemecahan 
menggunakan rumus (dalil, ketentuan) tertentu. 

 

Menurut pendapat Nana Sudjana (2000 : 5) “Belajar adalah 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang”. Jadi belajar dapat diartikan sebagai perubahan. Dalam 

hal ini yang dimaksudkan adalah mengubah tingkah laku. Menurut 

Oemar Hamalik (1989 : 61) perubahan tingkah laku itu berkenaan 
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dengan : (1) Penguasaan pengetahuan baru atau penambahan 

pengetahuan yang telah ada sebelumnya (aspek kognitif), (2) 

penguasaan keterampilan baru atau penyempurnaan keterampilan 

yang telah dikuasai sebelumnya (psikomotor),            (3) 

pengembangan sikap dan minat baru atau penyempurnaan sikap dan 

minat yang telah dimiliki sebelumnya (aspek affektif). 

Dari beberapa definisi belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar mempunyai beberapa elemen penting sebagai ciri 

pengertiannya : 

1. Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku, baik 

tingkah laku yang lebih baik maupun tingkah laku yang 

lebih buruk. 

2. Belajar merupakan perubahan akibat latihan atau 

pengalaman, dalam arti perubahan yang terjadi dihasilkan 

dari suatu proses yang disengaja. 

3. Belajar menimbulkan perubahan permanen, bukan 

perubahan sementara yang disebabkan oleh motivasi, 

adaptasi, kepekaan atau yang lainnya. 

4. Perubahan tingkah laku menyangkut aspek fisik maupun 

psikis. 
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Jadi belajar dapat diartikan sebagai perubahan. Perubahan itu tidak 

hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan tetapi juga 

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, 

minat, watak dan penyesuaian diri. 

b. Prestasi 

Pengertian Prestasi dianggap sebagai hasil usaha yang telah 

dicapai, dan setiap orang pasti mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuannya masing-masing karena mereka beranggapan bahwa 

prestasi tersebut akan berguna bagi mereka dimasa yang akan datang, 

tetapi banyak orang sering kali tidak mengetahui makna yang 

terkandung di dalamnya sehingga banyak pendapat yang mengungkap 

makna dari prestasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

para pakar pendidikan yang mengambil pengertian prestasi dari sudut 

pandang yang berbeda. Akan tetapi perbedaan bukan berarti keliru 

dalam pemahaman, justru perbedaan itu saling memperjelas dan 

melengkapi dari pengertian prestasi itu sendiri. Kata prestasi berasal 

dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa 

Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha. 

Dalam proses belajar mengajar akan menghasilkan perubahan 

pada diri siswa, dimana perubahan tersebut berupa kemampuan 

diberbagai bidang yang sebelumnya tidak dimiliki siswa. Menurut 
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Gagne dalam Winkel (1996 : 482). “Kemampuan-kemampuan itu 

digolongkan atas kemampuan dalam hal informasi verbal, kemahiran 

intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, kemampuan motorik, dan 

sikap”. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

internal yang harus dinyatakan dalam suatu prestasi. Menurut Winkel 

(1996 : 482), “prestasi belajar yang diberikan oleh siswa, berdasarkan 

kemampuan internal yang diperolehnya sesuai dengan tujuan 

instruksional, menampakkan hasil belajar”. 

Poerwodarminta W.J.S (1989 : 768) memberikan definisi 

prestasi sebagai “hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan 

sebagainya)”. Sedangkan definisi belajar adalah suatu proses yang 

berlangsung dari keadaan tidak tahu menjadi tahu atau menjadi lebih 

tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum cerdas menjadi 

cerdas, dari sikap belum baik menjadi bersikap baik, dari pasif 

menjadi aktif dan dari tidak teliti menjadi teliti dan seterusnya. 

Zaenal Arifin (1990 : 3) menyatakan bahwa “Prestasi belajar 

merupakan suatu masalah yang bersifat peremial dalam sejarah 

manusia karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuannya masing-

masing”. Selain itu Zaenal Arifin (1990 : 30) mengemukakan fungsi 

utama dari prestasi belajar yaitu : 
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1. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 
telah dikuasai oleh anak didik. 

2. Prestasi belajar sebagai lambang pemusatan hasrat ingin tahu. 
3. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi dalam pendidikan. 
4. Prestasi belajar sebagai indikator-indikator intern dan ekstern dari suatu 

intuisi pendidikan. 
5. Prestasi belajar dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak 

didik. 
 

Menurut Sutratinah Tirtonagoro (1994 : 43) menyatakan 

bahwa: Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar 

yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf atau kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak dalam 

periode tertentu”. 

Lain halnya dengan Winkel (1996 : 243) yang mengatakan 

bahwa “…, guru akan menuntut suatu prestasi, sebagai bukti nyata 

bahwa hasil yang dituju telah tercapai,…”. 

Dari pendapat di atas dapat dirangkum bahwa prestasi belajar 

matematika siswa adalah hasil yang dicapai oleh siswa dalam 

pelajaran matematika melalui kegiatan atau usaha dalam proses 

belajarnya, dimana hasil tersebut bisa berupa angka atau huruf. Di 

dalam penelitian ini prestasi belajar matematika dinyatakan dalam 

bentuk angka. 

c. Matematika 

Beberapa pendefinisian matematika oleh para ahli matematika 

bertujuan untuk memudahkan dalam pemahaman matematika. Ada 

yang mengatakan matematika hanya perhitungan tambah, kurang, 

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



 xxxvii

kali dan bagi, tetapi adapula yang membaginya dalam aljabar, 

geometri dan trigonometri.  

Dengan demikian muncul definisi tentang matematika yang beraneka ragam. Di bawah 

ini beberapa pendapat para ahli tentang matematika : 

1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara 
sistematik. 

2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 
4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 
5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 
6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

(R. Soedjadi, 2000 : 11) 

Menurut Johnson dan myklebust dalam Mulyono Abdurrahman (1999 : 252) 

mengatakan bahwa matematika adalah bahasa simbolis dengan fungsi praktis untuk 

mengekpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan serta fungsi teoritis 

untuk memudahkan berpikir. Herman Hudoyo (1994 : 667) berpendapat bahwa : 

“Matematika adalah ilmu mengenai struktur dan hubungan-hubungannya yang berupa 

simbol-simbol. Simbol-simbol itu penting untuk membantu memanipulasi aturan-aturan 

dan operasi-operasi yang ditetapkan. Simbolisasi menjamin adanya komunikasi dan 

mampu memberikan keterangan untuk membentuk konsep yang baru”. 

Mulyono Abdurrahman, (1999 : 252), mengatakan bahwa 

dalam memecahkan masalah, manusia akan menggunakan informasi 

berkaitan dengan masalahnya serta hubungan-hubungan. 

Karakteristik matematika menurut R. Soedjadi (2000:13) adalah 

memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola 
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pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan 

semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya 

Soehardjo (2001 : 13), juga berpendapat bahwa sistem matematika adalah 

sistem deduktif yang dimulai dari memilih beberapa unsur yang tidak didefinisikan 

yang disebut unsur-unsur pendahulu yang diperlukan sebagai dasar komunikasi, 

kemudian ke unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan 

tadi. Dengan demikian, matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan dan ilmu 

tentang struktur yang terorganisasi. 

Pengertian matematika berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa matematika adalah ilmu tentang struktur dan hubungan-hubungan 

yang berupa simbol dimana terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang diproses 

dan diolah dengan penalaran serta disimpulkan dalam konsep-konsep yang 

memudahkan manusia memecahkan masalah dalam kehidupan. 

 
2. Metode Pembelajaran 

Dalam mencapai tujuan pembelajaran, metode dipandang sebagai suatu alat 

atau cara yang harus digunakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Hal mana 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 530) pengertian metode sebagai berikut 

“Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu 

maksud”. 

Menurut Sardiman A.M (2000 : 12) ”Pengajaran merupakan proses yang 

berfungsi membimbing para siswa dalam kehidupan, yakni membimbing perkembangan 

diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalankan oleh para siswa”. 

Ulih Bukit Karo-karo, dkk (1981 : 3) menyatakan bahwa metode berasal dari 

kata, metha yang berarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan atau cara. 
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Sehingga metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

tertentu. Mengajar adalah menyajikan/menyampaikan materi pelajaran oleh seseorang 

kepada orang lain agar dapat diterima, dikuasai dan dikembangkannya. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang 

berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam menyajikan materi pelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

Jadi yang dimaksud dengan metode pengajaran adalah cara yang teratur dan 

terpikir oleh guru atau siswa untuk mencapai tujuan pengajaran yaitu membimbing 

perkembangan untuk menuju kedewasaan siswa. 

a. Metode Konvensional 

Metode konvensional dapat juga disebut metode tradisional sesuai dengan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 459) menyatakan bahwa “Konvensional adalah 

tradisional”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988 : 959) menyatakan bahwa 

“Tradisional sendiri diartikan sebagai sikap dan cara berpikir dan bertidak yang selalu 

berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun”. 

Setiap metode mengajar yang digunakan oleh guru selalu memiliki kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing, begitu pula metode ekspositori. Mengingat 

kemiripan metode ekspositori dengan metode ceramah sehingga kelebihan dan 

kekurangannyapun hampir sama akan tetapi ada satu kelebihan  yang membedakan 

kedua metode tersebut yaitu dominasi guru pada metode ekspositori berkurang sehingga 

siswa dapat lebih aktif dalam belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan metode 

ceramah yang dapat dianggap sebagai kelebihan  dan kekurangan metode ekspositori 

menurut Purwoto (1997:73) adalah  

Kelebihannya: 
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1) Dapat menampung kelas besar, tiap murid mempunyai kesempatan 
yang sama untuk mendengarkan, dan karenanya biaya yang 
diperlukan menjadi relatif lebih murah. 

2) Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut 
oleh guru. Konsep-konsep yang disajikan secara hirarki memberikan 
fasilitas belajar kepada siswa. 

3) Guru dapat memberi tekanan  terhadap hal-hal yang penting, 
hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. 

4) Isi Silabus dapat diselesaikan dengan lebih mudah, karena guru 
tidak harus menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. 

5) Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu 
pelajaran, tidak menghambat dilaksanakannya pelajaran dengan 
ceramah. 

 

Kekurangannya : 

1) Pelajaran berjalan membosankan murid dan murid menjadi pasif, 
karena tidak berkesempatan untuk menentukan sendiri konsep 
yang diajarkan. Murid hanya aktif membuat catatan saja. 

2) Kedapatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat murid 
tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. 

3) Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat 
terlupakan. 

4) Ceramah menyebabkan belajar murid menjadi “belajar menghafal“ 
(rote learning) yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. 

 
Metode konvensional diartikan juga sebagai suatu model pengajaran dimana 

dalam proses belajar mengajar, penyampaian pelajaran masih mengandalkan sistem 

ceramah atau ekspositori, dimana guru berbicara pada awal pelajaran, menerangkan 

materi dan contoh soal, murid hanya mendengar dan membuat catatan. Siswa suatu saat 

bertanya apabila belum mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan murid kemudian 

menjelaskan kembali tentang hal-hal yang belum betul-betul dikuasai murid. 

Karena karakteristik matematika yang pada umumnya lebih bisa dipahami 

oleh siswa setelah siswa diberi latihan soal, maka metode ceramah yang pada 
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pengajaran non-eksakta hanya merupakan penyampaian informasi saja, pada pengajaran 

matematika sedikit berubah bentuknya menjadi metode ekspositori. 

Menurut Ulih Bukit Karo-karo, dkk, (1981 : 8-10) jalannya pengajaran 

matematika dalam metode konvensional (ceramah/ekspositori) :  

1.  Persiapan 

Guru membangkitkan perhatian dan minat siswa dengan mengulangi bahan 
pelajaran yang telah diberikan, menerangkan tujuan yang hendak dicapai serta 
masalah yang hendak dipecahkan. 

2.  Penyajian bahan 

Menghubungkan bahan pelajaran baru dengan bahan yang telah diketahui siswa, 
mengatakan atau menuliskan dengan jelas judul dari bahan pelajaran baru kemudian 
disusul dengan skema bahan pelajaran yang ingin disampaikan serta 
menjelaskannya. 

3.  Penilaian ( Evaluasi ) 

Guru menanyakan bahan pelajaran yang telah disampaikan baik setelah pelaksanaan 
pengajaran maupun terpisah dari kegiatan pengajaran. 

4.  Penutup 

Guru menyimpulkan isi dari bahan pelajaran yang baru saja disajikan, kemudian 
memberikan waktu kepada siswa untuk mencatat, meresapi dan memahaminya.  
 

Peranan siswa dalam metode konvensional adalah mendengarkan serta 

mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Dalam metode 

konvensional, guru memegang peranan utama dalam menentukan isi dan urut-urutan 

langkah dalam menyampaikan isi atau materi pelajaran tersebut pada siswa. Pengajaran 

dengan metode konvensional, kegiatan proses belajar mengajar didominasi oleh guru. 

Hal ini mengakibatkan siswa bersifat pasif, represif sehingga diantara siswa yang pandai 

merasa tidak mendapat perlakuan yang sama. Karena siswa  hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru, hal ini berakibat siswa cepat jenuh dan sangat tergantung pada 

guru dan tidak terlatih untuk mandiri dalam belajar. 

 
b. Metode Cooperative Learning 
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Metode pembelajaran cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran 

yang relatif baru di Indonesia. Metode pembelajaran ini diharapkan dapat dipakai untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bervariasi. Metode pembelajaran 

cooperative learning pada prinsipnya adalah pembentukan kelompok-kelompok kecil, 

yang di dalam kelompok tersebut terdapat kerjasama antar anggota kelompok dan 

diskusi kelompok. Pembelajaran di fokuskan pada cara kerja kelompok. Dalam metode 

pembelajaran cooperative learning ini kreatifitas individu sangat diperlukan, termasuk 

hubungan antar pribadi (Slavin, 1995 : 11 - 12) metode pembelajaran ini terdiri dari 

kelompok-kelompok yang heterogen dan saling kompetisi hal ini diperlukan untuk 

membantu anggota kelompok. 

Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan belajar yang aktif adalah 

memberikan tugas belajar yang diselesaikan dalam kelompok kecil. Dukungan semua 

siswa tanpa membedakan latar belakang dan keahlian, membantu mewujudkan belajar 

kolaboratif dalam kelas. Menurut Muslimin Ibrahim, et al. (2000 : 2) bahwa 

pembelajaran kooperatif mempunyai jangkauan tidak hanya membantu siswa belajar isi 

akademik dan ketrampilan semata, namun juga melatih siswa dalam meraih tujuan-

tujuan hubungan sosial dan kemanusiaan. Model pembelajaran cooperative learning 

ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan dan struktur penghargaan 

(reward). 

Struktur tugas mengacu pada dua hal, yaitu pada cara pembelajaran yang 

diorganisasikan dan kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelas. Struktur tujuan adalah 

sejumlah saling ketergantungan yang dibutuhkan siswa pada saat mereka mengerjakan 

tugas mereka. Struktur penghargaan dapat diklasifikasikan menjadi individualistik, 

kompetitif dan kooperatif. 
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Dalam metode pembelajaran cooperative learning guru menyampaikan 

pelajaran, siswa bekerja sama dalam memecahkan pokok bahasan tertentu dengan 

langkah siswa membentuk kelompok sendiri dengan anggota 2 sampai 6 anak, 

kemudian anak memilih pokok bahasan sendiri, lalu melaporkan dan mempresentasikan 

dalam kelas. Selanjutnya Muslimin Ibrahim, et al (2000 : 6-7) mengatakan bahwa 

metode pembelajaran cooperative learning mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 
belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 
rendah. 

c. Bilamana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku jenis kelamin 
yang berbeda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi ke kelompok dari pada individu. 
 
Sejalan dengan itu, Slavin (1995 : 12-13) mengemukakan karakteristik 

metode pembelajaran cooperative learning sebagai berikut : 

1. Tujuan kelompok / group goal: Semua anggota adalah pemimpin dalam 
pembelajaran. 

2. Tanggung jawab individu /  individu accountability: Penilaian kelompok dan 
pengkhususan pada tanggung jawab individu. 

3. Kesempatan yang sama untuk berhasil / Ewual opportunities for success: kontribusi 
saling memberi di antara siswa dalam kelompok / group. 

4. Persaingan kelompok / Team competition: persaingan yang dapat menumbuhkan 
motivasi dan kerja sama. 

5. Pengkhususan tugas / task specialization.  
6. Penyesuaian individu. 
 

Metode pembelajaran cooperative learning menuntut kerjasama siswa dan 

saling ketergantungan dalam struktur tugas, tujuan, dan penghargaan. Menurut Anita 

Lie (2004: 29) menyatakan bahwa pembelajaran cooperative learning adalah sistem 

pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan 

sesama siswa dalam tugas yang berstruktur. Ini juga disebut sistem pembelajaran 

gotong royong atau cooperative learning. Dalam sistem pembelajaran ini, guru 

bertindak sebagai fasilitator. Pendapat Roger dan David Johnson yang dikutip Anita Lie 
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(2004: 31) mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative 

learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada lima unsur dalam pembelajaran 

gotong-royong yang harus diterapkan yaitu :  

1. Saling ketergantungan secara positif 
2. Tanggung jawab perorangan 
3. Tatap muka 
4. Komunikasi antar anggota 
5. Evaluasi proses kelompok. 

Menurut Lundgren (1994: 5) metode pembelajaran cooperative learning mempunyai 

elemen dasar antara lain : 

1. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup 
sepenanggungan bersama.”  

2. Siswa harus bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya 
seperti miliknya sendiri. 

3. Siswa harus melihat bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama. 
4. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota kelompoknya. 
5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau penghargaan kepada setiap anggota 

kelompoknya. 
6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk 

belajar bersama selama proses belajarnya. 
7. Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang 

ditangani dalam kelompok kooperatif. 
 

c. Tujuan dan Keuntungan Strategi Pembelajaran Cooperative Learning 

I. Tujuan pembelajaran Cooperative Learning: 

Metode pembelajaran cooperative learning dikembangkan untuk 

mencapai tiga tujuan pembelajaran yaitu prestasi akademik, penerimaan dan 

pengembangan ketrampilan sosial (Arends, 1997). 

1. Prestasi Akademik 

Pembelajaran cooperative learning selain mencakup berbagai 

tujuan sosial, juga dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik. 

Pembelajran kooperatif learning dapat bermanfaat bagi siswa yang 
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berprestasi rendah dan tinggi yang bersama-sama pada tugas akademik. 

Siswa yang berprestasi tinggi membantu siswa yang berprestasi rendah. 

2. Penerimaan 

Pengaruh penting dari metode pembelajaran cooperative learning 

adalah penerimaan yang luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan 

ras, budaya, tingkat sosial dan kemampuan. Belajar cooperative learning 

menyajikan peluang bagi siswa dengan berbagai latar belakang yang 

beragam untuk bekerja saling bergantung terhadap tugas-tugas. 

3. Pengembangan Ketrampilan Sosial 

Tujuan terpenting dari pembelajaran cooperative learning adalah 

mengerjakan kepada siswa ketrampilan-ketrampilan kerjasama dan 

kolaborasi. Hal ini sangat penting mengingat siswa berasal dari masyarakat 

yang heterogen. Banyak anak-anak dan orang dewasa kurang mempunyai 

ketrampilan kooperatif yang dibuktikan dengan ketidakharmonisan 

hubungan antar individu. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak puas bila 

diminta bekerja dalam situasi yang kooperatif. 

II. Keuntungan Pembelajaran Cooperative Learning: 

Jika siswa berasil menerapkan setiap ketrampilan kooperatif dengan 

baik, maka akan diperoleh keuntungan dalam pembelajaran kooperatif. 

Keuntungan tersebut : 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

norma kelompok (tim). 

2. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama 

berhasil. 
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3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan tim. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

5. Interaksi antar siswa membantu meningkatkan perkembangan kognitif. 

3. Motivasi Belajar 

Kegiatan belajar siswa dapat terjadi apabila siswa ada perhatian dan dorongan 

terhadap stimulus belajar. Untuk itu guru harus berupaya menimbulkan dan 

mempertahankan perhatian dan dorongan siswa melakukan kegiatan belajar. Upaya 

memberikan perhatian dan dorongan belajar kepada siswa dilakukan guru sebelum 

mengajar dimulai, pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. 

Seseorang akan berasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan 

untuk belajar. Keinginan untuk belajar ini disebut motivasi. Berikut ini akan diberikan 

beberapa definisi motivasi : 

Winkel (1996 : 150) motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

psikis dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu 

tujuan. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah belajar, 

sehingga siswa yang termotivasi kuat memiliki energi banyak untuk kegiatan belajar. 

Morgan dalam Toeti Sukamto dan Udin Sarifudin (1997: 39) motivasi dapat 

didefinisikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah 

laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi dapat disimpulkan dan observasi 

tingkah laku. Apabila siswa mempunyai motivasi positif maka ia akan 1) 

memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta, 2) bekerja keras, 
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serta memberikan waktu kepada usaha tersebut, dan 3) terus bekerja sampai tugas 

selesai. 

Motivasi bukan hanya berperanan dalam belajar di sekolah, melainkan juga 

dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Dibedakan juga antar motif dan motivasi. 

Motif adalah daya penggerak di dalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

tertentu demi mencapai tujuan. Motivasi adalah motif yang menjadi aktif pada saat 

tertentu. 

Siti Rahayu Haditono (1979: 7) mengemukakan bahwa motif dan motivasi 

tidaklah berbeda secara nyata. Motif baru ada jika stimuli dari luar yang menyebabkan 

antara harapan dan kenyataan. Motif dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, namun dapat dibedakan karena motivasi merupakan penjelmaan akan 

berhasilnya motif. 

Menurut Nana Sudjana (2000: 160) motivasi belajar siswa dapat dilakukan 

melalui dua bentuk motivasi, yakni motivasi ekstrinsik dan motivasi instrinsik. Motivasi 

ekstrinsik, adalah dorongan yang timbul untuk mencapai tujuan yang datang dari luar 

dirinya. Motivasi instrinsik, adalah dorongan agar siswa melakukan kegiatan belajar 

dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi 

ini berkenaan dengan kebutuhan belajar siswa sendiri. 

Menurut Mc. Donald, yang dikutip Sardiman (2000: 71-72) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap tujuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa dari 

pengertian motivasi yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga elemen 

penting seperti berikut : 

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 
individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan 
energi didalam sistem “neurophysiologial” yang ada pada organisme manusia, 
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karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi muncul dari 
dalam diri manusia), penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa / feeling afksi seseorang. Motivasi 
relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 
menentukan tingkah laku manusia. 

c. Motivasi dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi sebenarnya merupakan 
dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, 
tetapi kemunculannya karena terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini 
tujuan. Tujuan akan menyangkut kebutuhan. 

 
Seorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan 

untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan atau 

dorongan untuk belajar inilah yang disebut motivasi (Sardiman, 2000: 38). Motivasi ini 

meliputi dua hal: (1) Mengetahui apa yang akan dipelajari, dan (2) memahami mengapa 

hal tersebut patut dipelajari. Dengan berpijak pada ke dua unsur motivasi inilah sebagai 

dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa motivasi kegiatan pembelajaran 

tidak akan berhasil. 

Menurut Wahjosumidjo (1987: 174) motivasi merupakan suatu proses 

psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan 

keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi sebagai proses psikologis timbul 

akibat faktor dari dalam diri seseorang disebut faktor intrinsik atau faktor dari luar 

disebut faktor ekstrinsik. 

W.S. Winkel (1996: 27) mengatakan motivasi berprestasi (achievement 

motivation) adalah salah satu motivasi instrinsik yaitu daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk mencapai prestasi belajar setinggi mungkin demi penghargaan kepada 

dirinya sendiri. 

Menurut Mc. Donald dalam Oemar Hamalik (2000: 173). “Motivation is every 

change within the person characterzed by affective arousal and anticipatory goal 

reactions”. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. 
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Faktor yang mempengaruhi motivasi adalah umur, kondisi fisik, dan kekuatan 

intelegensi. Motivasi sangat penting karena suatu kelompok yang mempunyai motivasi 

akan lebih berhasil dari pada kelompok yang tidak punya motivasi. Dengan demikian, 

motivasi harus dikembangkan. Berdasarkan pertimbangan perbedaan individu. Secara 

umum semua manusia membutuhkan motivasi untuk dapat giat belajar/ bekerja. 

Dalam langkah pengembangan strategi pembelajaran dan pengembangan serta 

pemilihan materi pembelajaran harus mengacu pada perlunya menyediakan bantuan 

untuk memudahkan peserta didik dalam belajar. Penggunaan kospe John M. Keller 

tentang motivasi yang dikenal dengan Attention Relevance, Confidence, Satisfaction 

(ARCS) Model (Driscoll, 1994: 312 : 317) merupakan upaya untuk membantu 

kemudahan tersebut. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Motivasi merupakan proses pembangkit gerak dalam diri seseorang untuk mencapai 

tujuan. 

b. Motivasi belajar adalah kekuatan yang mendorong seseorang siswa untuk belajar. 

Kekuatan ini bisa berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, maupun 

perpaduan dari keduanya. Dalam proses belajar motivasi berfungsi untuk 

menentukan besar-kecilnya aktivitas yang dilakukan oleh seorang siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. 

c. Jenis-jenis motivasi belajar di sekolah banyak sekali jenisnya, tergantung 

bagaimana karakter siswa, kondisi lingkungan belajar siswa. 

d. Dalam proses pembelajaran diharapkan para guru dapat mengembangkan motivasi 

belajar siswa di sekolah. 

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



 l

Guru biasanya menyadari pentingnya motivasi bagi pembelajaran. Secara 

cerdik guru berusaha megamati situasi dimana perhatian siswa jauh dari tugas yang 

diberikan, kemudian guru mengubah situasi pembelajaran menjadi sangat 

menyenangkan. Motivasi siswa merupakan faktor esensial dalam pembelajaran. 

Sebelum stimulus. Perencanaan aktivitas instruktional harus lebih matang dan motivasi 

harus diaktifkan sebelum pembelajaran dimulai. 

Sebelum kekuatan motivasi yang relevan dengan pembelajaran adalah minat 

seseorang untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan sesuatu, mengontrol sesuatu, 

dengan tindakan memproduksi sesuatu. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

proses pembangkitan gerak dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan 

sehingga dapat dicapai sebelumnya. Motivasi belajar dalam penelitian meliputi: 1) 

Keinginan mencapai hasil yang optimal, yaitu: (a) Dorongan untuk selalu maju dalam 

menekuni pelajaran matematika, (b) dorongan untuk selalu mendapat nilai baik, (c) 

dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas, (d) kesungguhan siswa dalam merespon 

mata pelajaran matematika. 2) Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan; (a) 

dorongan untuk membaca dan mengerjakan soal-soal matematika, (b) dorongan untuk 

mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas, (c) dorongan untuk membaca 

buku baru. (3) Rasa percaya diri dan kepuasan, yaitu: (a) dorongan untuk menguasai 

materi pembelajaran secara mandiri, (b) memiliki kepuasan dalam mengikuti proses 

pembelajaran, (c) adanya keinginan umpan balik dalam pembelajaran. 

Motivasi siswa pada pembelajaran cooperative learning terutama terletak 

pada bagaimana bentuk hadiah/ penghargaan atau struktur pencapaian tujuan saat siswa 

melaksanakan kegiatan. Pada pembelajaran cooperative learning siswa yakin bahwa 

tujuan mereka tercapai jika dan hanya siswa lain juga mencapai tujuan tersebut. 
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Lundgren (1994: 6) penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran 

cooperative learning memiliki dampak yang amat positif untuk siswa yang rendah 

hasilnya. Siswa yang bekerja dalam kelompok cooperative learning belajar lebih 

banyak dibandingkan dengan kelas yang diorganisasikan secara tradisional. 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa suatu kerangka teoritis dan empirik 

yang kuat untuk pembelajaran cooperative learning mencerminkan pandangan bahwa 

manusia belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok kecil 

membantu siswa belajar keterampilan sosial yang penting sementara itu secara 

bersamaan mengembangkan sikap demokratis dan keterampilan berfikir logis. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan teori pembelajaran cooperative learning, siswa akan lebih mudah 
menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila siswa tersebut dapat 
saling mendiskusikan dengan temannya. Dengan demikian diharapkan prestasi belajar 
siswa dapat meningkat. Teori ini ternyata sesuai dengan beberapa hasil penelitian 
sebagai berikut : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Okebukola (Slavin, 1996, 43) 

mempelajari sains di Nigeria, menemukan bahwa prestasi belajar 

siswa lebih baik dalam STAD (Student Teams – Achievement 

Divisions) dan TGT (Teams-Games-Tournament) yang memakai 

tujuan kelompok dan tanggung jawab individu daripada bentuk 

jigsaw dan metode johnson yang tidak memakai tujuan kelompok 

dan tanggung jawab individu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bagyo Sucahyo (2003 : 37) 

menyimpulkan bahwa siswa mempunyai kemampuan atau 

kecepatan belajar yang berbeda sehingga mereka memadukan 
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kemampuan untuk saling membantu guna mengerjakan tugas 

kelompok itu. Dengan penggunaan model belajar kooperatif 

mampu memotivasi kreativitas masing-masing siswa untuk berfikir 

menemukan cara penyelesaian masalah yang dihadapinya, karena 

setiap anggota kelompok merasa bertanggungjawab atas pekerjaan 

yang harus diselesaikan untuk memperoleh hasil maksimal pada 

kelompoknya, dan di sisi lain pembelajaran akan dapat 

berlangsung dengan efektif. Dengan demikian penggunaan model 

belajar kooperatif mempunyai pengaruh yang tinggi dalam 

meningkatkan prestasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susilowati (2004 : 104) 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT pada pokok bahasan jajar genjang, belah 

ketupat, layang-layang dan trapesium di SLTP dilihat dari rata-

rata prestasi belajar siswa ternyata lebih baik dibandingkan 

dengan rata-rata prestasi belajar siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika secara konvensional. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Perbedaan pengaruh penggunaan metode pembelajaran cooperative learning 

dengan konvensional terhadap prestasi belajar 
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Penerapan Metode pembelajaran cooperative learning akan memberikan 

manfaat kepada siswa yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Metode 

pembelajaran cooperative learning difokuskan pada kerjasama siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Metode ini memungkinkan siswa lebih aktif dan kreatif dalam 

kelompoknya, siswa lebih berani memecahkan masalah yang dihadapi karena 

komunikasi yang terjadi dari banyak arah. Metode ini berhubungan antar pribadi lebih 

meningkat, karena kelompok kerja sama yang tidak membeda-bedakan antar anggota 

kelompok. Kondisi yang demikian akan menggairahkan semangat belajar siswa yang 

pada akhirnya prestasi belajar siswa meningkat. Metode pembelajaran cooperative 

learning lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan 

kreatifitas berpikir, sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih giat yang akhirnya 

prestasi belajar akan meningkat. Metode pembelajaran konvensional lebih menekankan 

pada sampainya informasi pembelajaran kepada siswa sesuai rancangan yang telah 

dipersiapkan guru, sehingga anak merasa bosan, karena pembelajaran hanya monoton 

dari uraian, contoh, latihan yang akhirnya prestasi belajar rendah. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa metode cooperative learning 

merupakan metode yang lebih efektif dalam mencapai prestasi belajar mata pelajaran 

matematika dibandingkan dengan metode konvensional. Perbedaan tersebut dapat 

dituangkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 : Perbedaan Metode Pembelajaran Cooperative Learning dan Metode 

Pembelajaran Konvensional. 

Metode Konvesional Metode Cooperative Learning 

1. Bahan disajikan kepada kelompok kelas 

sebagai keseluruhan tanpa 

memperhatikan perbedaan individu 

Bahan disajikan kepada kelompok kecil 

dalam kelas dengan memperhatikan 

perbedaan individu 
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2 Kegiatan pembelajaran banyak 

menggunakan ceramah, tugas tertulis 

dan media menurut pertimbangan guru 

Menggunakan aneka ragam kegiatan 

kerjasama siswa dalam belajar yag dapat 

meningkatkan proses belajar 

3. Pengalaman belajar berorientasi pada 

kegiatan guru dan mengutamakan 

proses mengajar 

Berorientasi pada kegiatan murid dan 

mengutamakan proses belajar. 

4. Siswa bersikap pasif. Siswa aktif belajar dengan melakukan 

kerjasama untuk menguasai bahan 

5. Siswa belajar menurut kecepatan guru 

mengajar 

Para siswa maju menurut kecepatannya 

6. Guru sebagai sumber belajar selain 

buku 

Guru memegang berbagai peranan 

sekaligus menjadi pembimbing, pemberi 

informasi 

7. Guru hanya menilai hasil belajar Guru menilai proses dan hasil 

8. KBM berpusat pada guru KBM berpusat pada guru dan siswa 

9. Produk perorangan Produk kelompok 

10. Penilaian perorangan Penilaian pada kerjasama kelompok 

11. Komunikasi satu arah Komunikasi dua arah  

12. Penekanan pada tugas Penekanan pada tugas dan hubungan 

kerjasama 

13. Anggota kelompok satu kelas dianggap 

sama 

Keanggotaan kelompok heterogen 

 

Perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki motivasi 

tinggi, sedang dan rendah 

Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung memiliki keinginan yang kuat 

untuk memiliki pengetahuan yang banyak, ingin berprestasi lebih baik, adanya 

kepuasan dalam belajar, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi. Adapun siswa yang memiliki motivasi sedang memiliki kemauan kurang 

konsisten, labil, kurang memiliki rasa percaya diri, dan memerlukan rangsangan dari 
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luar. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah cenderung tidak dapat melihat 

masalah dengan jelas, cenderung menerima apa adanya, mudah menyerah, tidak percaya 

diri dan tidak memiliki pendirian dan keyakinan yang kuat, tidak berani mengambil 

resiko, dan tidak bisa mengambil keputusan.  

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa prestasi belajar matematika  siswa 

yang memiliki motivasi tinggi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

motivasi sedang dan rendah. 

 
 
 

Interaksi pengaruh metode pembelajaran dengan motivasi belajar di dalam 

mempengaruhi prestasi belajar 

Metode pembelajaran cooperative learning menekankan kerja sama dalam 

kelompok dan setiap siswa aktif baik sikap, mental dan hubungan antar manusia (human 

relation). Metode pembelajaran cooperative learning ditandai dengan adanya struktur 

tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan (reward). 

Struktur tugas mengacu pada dua hal, yaitu cara pembelajaran yang 

diorganisasikan dan kegiatan yang dilakukan siswa dalam kelas. Struktur tujuan adalah 

jumlah saling ketergantungan yang dibutuhkan siswa pada saat mereka mengerjakan 

tugas. Struktur penghargaan dapat diklasifikasikan menjadi individualistik, kompetitif, 

dan kooperatif. Motivasi belajar siswa sangat mempengaruhi tingkat pencapaian prestasi 

belajar. Metode pembelajaran cooperative learning sangat cocok bagi siswa yang 

memiliki tingkat motivasi yang tinggi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

karena dengan menerapkan metode pembelajaran cooperative learning siswa lebih aktif 

dan kreatif serta mempunyai kemampuan kerja sama yang baik.  
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Pembelajaran konvensional menempatkan siswa cenderung sebagai 

pendengar, pencatat dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa tidak banyak 

berfikir karena program pembelajaran, media, sumber belajar ditentukan guru. Semua 

kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa yang memiliki motivasi 

rendah lebih cocok dengan menerapkan metode konvensional. 

Metode pembelajaran cooperative learning akan lebih menarik perhatian 

siswa dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi ada interaksi antara 

penggunaan metode pembelajaran cooperative learning dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus 

segitiga di SLTA kelas X semester II. 

Dari pemikiran di atas digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan, penggunaan metode pembelajaran cooperative 

learning lebih baik dari pada dengan konvensional terhadap prestasi belajar siswa 

pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Metode pembelajaran 

Motivasi belajar 

Prestasi belajar 
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2. Terdapat perbedaan yang signifikan, siswa yang motivasi belajar tinggi lebih baik 

dari pada yang bermotivasi sedang dan rendah pada pokok bahasan trigonometri dan 

rumus-rumus segitiga. 

3. Terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan motivasi belajar 

matematika siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di tiga SMA, yaitu SMA Negeri 1 

Kerjo kelas X semester II tahun ajaran 2004/2005 sebagai tempat uji 

coba tes dan angket, SMA Muhammadiyah Karanganyar kelas X 

semester II tahun ajaran 2004/2005 dipilih sebagai tempat penelitian 

dan MAN Karanganyar kelas X semester II tahun ajaran 2004/2005 

sebagai kontrol. Pemilihan SMA Negeri 1 Kerjo, SMA 

Muhammadiyah dan MAN sebagai wakil dari SMA Negeri dan swasta 

yang ada di kabupaten Karanganyar. Pemilihan ini didasarkan pada 

persamaan karakteristik objek penelitian. 

 
Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II, pada bulan 

Januari sampai Juli 2005, dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengajuan judul penelitian, penyusunan 

proposal penelitian, konsultasi proposal dan pengajuan ijin ke 

tempat penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Februari 

2005. 
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Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi langkah-langkah : uji coba instrument 

dan pengambilan data dengan instrument yang telah diuji validitas 

dan reliabilitasnya direncanakan berlangsung pada bulan Maret 

dan April 2005, sedangkan pengambilan data direncanakan 

berlangsung pada bulan Mei dan Juni 2005. 

Tahap penyelesaian 

Tahap ini merupakan langkah penyusunan laporan dan 

penyelesaian sampai selesai direncanakan bulan juli 2005. 

 

B. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

eksperimental semu (quasi experimental research). Peneliti 

menggunakan metode ini karena tidak mungkin mengontrol semua 

variabel yang relevan. Disamping itu peneliti memandang bahwa 

dengan metode ini, pemberian perlakuan di lapangan dapat 

dilaksanakan dalam situasi yang lebih realistis. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah dan MAN Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 

37 
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2004/2005. Pemilihan populasi didasarkan pada kesamaan 

karakteristik obyek, lokasi sekolahan dan metode pembelajaran 

sebelum diadakan penelitian. 

 
Sampel 

Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian adalah seluruh siswa kelas X-2, X-3 dan 

kelas X-5 Muhammadiyah dengan jumlah siswa 109 terpilih sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas X-1, kelas X-2 dan kelas X-3  MAN 

dengan jumlah siswa 113 terpilih sebagai kelompok kontrol. Pemilihan 

kelas tersebut secara acak dimasing-masing sekolahan dengan sample 

penelitian yang seimbang didasarkan kemiripan nilai rata-rata 

matematika semester sebelumnya. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dari penelitian ini dipilih secara acak terhadap kelas 

dengan cara undian. Undian tersebut dilaksanakan dua tahap yaitu 

tahap pertama dalam rangka penentuan sekolah yang akan digunakan 

untuk eksperimen dengan dua kali pengambilan nomor yang akan 

digunakan sebagai kelas eksperimen, dalam hal ini yang terpilih 

adalah SMA Muhammadiyah. Tahap kedua penentuan sekolah yang 

akan digunakan sebagai kontrol dengan tiga kali pengambilan nomor 
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yang kemudian dipilih sebagai kelas kontrol, dalam hal ini yang 

terpilih adalah MAN.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel Bebas 

1. Metode Pembelajaran 

a. Definisi operasional : Metode pembelajaran adalah suatu cara 

penyampaian bahan pelajaran kepada siswa meliputi metode cooperative 

learning dan metode konvensional. 

b. Skala pengukuran : Nominal dengan dua kategori yaitu metode 

cooperative learning dan metode konvensional. 

c. Simbol : X1 

2. Motivasi Belajar Siswa 

a. Definisi operasional: Keadaan pribadi seseorang yang mendorong untuk 

melakukan aktivitas dalam proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan. 

b. Indikator : Skor hasil angket motivasi belajar siswa. 

c. Skala pengukuran : Skala interval yang kemudian ditransformasikan ke 

dalam skala ordinal dengan cara mengelompokkan tinggi, sedang dan 

rendah. 
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d. Kategori : Kategori kelompok tinggi dengan skor sama atau lebih besar 

dari Nilai Median, kelompok rendah dengan skor kurang dari Nilai 

Mediannya.. 

e. Simbol : X2 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian adalah prestasi belajar matematika. 

a. Definisi operasional: Prestasi belajar matematika adalah hasil yang 

dicapai oleh siswa dalam pelajaran matematika melalui kegiatan atau 

usaha dalam proses belajarnya, dimana hasil tersebut dinyatakan berupa 

angka. 

b. Indikator : Nilai tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

c. Skala pengukuran : Skala interval. 

d. Simbol : Y 

 

2. Teknik Pengambilan Data dan Penyusunan Instrumen 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam peneliti adalah sebagai 

berikut : 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengukuran data dengan mengambil 

dokumen yang telah ada, dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh nilai UUB kelas I semester 1 mata pelajaran matematika tahun ajaran 

2004/2005. Untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dalam keadaan seimbang atau tidak. 

b. Metode Tes 
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Metode tes adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan 

sejumlah item pertanyaan kepada subyek penelitian. Pada penelitian ini metode tes 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga setelah dikenai suatu perlakuan. 

Sebelum instrumen tes digunakan terlebih dahulu diadakan uji coba tes. Uji 

coba ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tes yang telah dibuat benar-

benar valid dan benar-benar reliabel atau tidak. Adapun uji coba instrumen tes dalam 

penelitian ini dilaksanakan di SMU Negeri 1 Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian 

subyek ini didasarkan pada kesamaan karakteristik dengan subyek penelitian. 

Setelah diadakan uji coba, selanjutnya diadakan analisis item soal. Analisis 

item soal tersebut meliputi uji validitas dan uji reliabititas. 

1) Uji Validitas 

Suatu instrumen disebut valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas instrumen 

digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut:  

rxy = 
( )( )

( )( ) ( )( )2222 YYnXXn

YXXYn

S-SS-S

SS-S
 

dimana : rxy = koefisien korelasi suatu butir (item) 

n   = cacah subyek 

 X  = skor butir nomor tertentu 

 Y  = skor total 

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 160) 

 
Setelah diperoleh rxy kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r produk 

momen. Apabila rxy > r tabel maka dikatakan butir soal itu valid dan jika rxy £ r tabel maka 

dikatakan butir soal itu tidak valid. 
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2) Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran dengan alat 

tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang 

sama pada waktu yang berlainan atau pada kelompok orang yang berlainan pada waktu 

yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabelitas dilaksanakan dengan menggunakan 

rumus KR-20 yaitu : 

r11 = ÷
ø
ö

ç
è
æ S-

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
- Vt

pqVt

1k

k
 

dengan keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k    = banyaknya butir pertanyaan 

Vt  = variansi total 

p    = proporsi subyek yang menjawab benar (dengan skor 1) 

q    = proporsi subyek yang menjawab salah (dengan skor 0) 

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 182) 

Nilai r11 yang diperoleh dari rumus alpha ini dikonsultasikan dengan tabel berikut : 

 Besar nilai r11     Interprestasi 

 0,80 – 1,00     tinggi 

 0,60 – 0,80     cukup 

 0,40 – 0,60     agak rendah 

 0,20 – 0,40     rendah 

 0,00 – 0,20     sangat rendah (tidak berkorelasi) 

 
c. Metode Angket 

Metode angket adalah cara pengumpulan data melalui pengajuan item 

pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden atau sumber data 
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yang lain dan jawabannya diberikan secara tertulis. Dalam hal ini metode angket 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai motivasi belajar siswa. 

Adapun prosedur pemberian skor untuk jawaban angket adalah sebagai berikut : 

1) Untuk pertanyaan positif 

a.  Jawaban a dengan skor 4 menunjukkan motivasi belajar matematika 

paling tinggi. 

b.  Jawaban b dengan skor 3 menunjukkan motivasi belajar matematika 

tinggi. 

c.  Jawaban c dengan skor 2 menunjukkan motivasi belajar matematika 

rendah. 

d.  Jawaban d dengan skor 1 menunjukkan motivasi belajar matematika 

paling rendah. 

2) Untuk pertanyaan negatif 

a.  Jawaban a dengan skor 1 menunjukkan motivasi belajar matematika 

paling rendah. 

b.  Jawaban b dengan skor 2 menunjukkan motivasi belajar matematika 

rendah. 

c.  Jawaban c dengan skor 3 menunjukkan motivasi belajar matematika 

tinggi. 

d.  Jawaban d dengan skor 4 menunjukkan motivasi belajar matematika 

paling tinggi. 

Setelah selesai penyusunan item soal angket, terlebih dahulu item angket 

diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Instrumen angket ini diuji 

cobakan di SMU Negeri 1 Kerjo, Kabupaten Karanganyar. 

1) Uji validitas 
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Untuk menguji validitas instrumen angket pada penelitian ini digunakan 

rumus korelasi moment produk sebagai berikut : 

r xy
( ) ( )

( )( ) ( )( )2222 YYnXXn

YXXYn

S-SS-S

SS-S
 

dimana : rxy = koefisien korelasi suatu butir (item) 

   n   = cacah subyek 

   X  = skor butir nomor tertentu 

   Y  = skor total 
(Suharsimi Arikunto, 1995 : 160) 

Setelah diperoleh rxy kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik             r11 

produk momen. Apabila rxy > rtabel maka dikatakan butir soal itu valid dan jika    rxy £ 

rtabel maka dikatakan butir soal itu tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Karena dalam membuat skor item angket ini tidak menggunakan skor 1 dan 0, 

maka dalam penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan adalah rumus Alpha. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1995 : 170) yang menyatakan, ”Rumus 

Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, 

misalnya angket atau soal bentuk uraian”. Adapun rumus Alpha yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

r11 = ú
û

ù
ê
ë

é
s
sS

-ú
û

ù
ê
ë

é
- 2

t

2
b1

1k

k
 

dengan keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 
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Ssb
2 = jumlah varians butir, sb

2 = 

( )

1n
n

X
X

2
2

-

S
-S

 

s t
2   = varians total, s t

2   = 
1n

n
Y

Y
2

2

-

ú
û

ù
ê
ë

éS
-S

                                                                      

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 193) 

Untuk menginterprestasikan r11 yang diperoleh dari rumus alpha ini dilakukan 

dengan cara mengartikan indeks korelasi sebagai berikut : 

Besar nila r11 

0,80 – 1,00 

0,60 – 0,80 

0,40 – 0,60 

0,20 – 0,40 

0,00 – 0,20 

Interprestasi 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah 

Sangat rendah (tidak berkorelasi) 

(Suharsimi Arikunto, 1995 : 260) 

Disini peneliti memakai instrumen yang mempunyai tingkat reliabilitas tinggi. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut 

(kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Atau dengan kata lain untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean yang berarti 

dari kedua sampel penelitian atau tidak. Statistik uji yang digunakan adalah adalah uji-t, 

yaitu : 

i) Hipotesis 
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H0 : m1 = m2 (Kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama) 

H1 : m1 ¹ m2 (Kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang berbeda) 

ii) Tingkat Signifikansi : a = 0,05 

iii) Statistik Uji 

( ) ( )

2

2
2

1

2
1

2121

n

S

n

S

XX
t

+

m-m--
=  

Keterangan 

1X  = Rata-rata nilai UUB semester I kelas I bidang Studi matematika kelompok 

eksperimen 

2X  = Rata-rata nilai UUB semester I kelas I bidang Studi matematika kelompok 

kontrol 

2
1S  = Variansi kelompok eksperimen 

S 2
2  = Variansi kelompok kontrol 

n1 = Jumlah siswa kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah siswa kelompok kontrol 

iv) Daerah Kritik 

{ }
v,v,

22

ttatautttDK aa >-<=  

v) Keputusan Uji 

Ho ditolak jika t Î DK 
(Slameto, 1998 : 58) 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji independensi. 
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a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini diambil dari 

populasi yang normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk uji normalitas digunakan 

metode Lilliefors. Prosedur uji normalitas populasi dengan menggunakan metode 

Lilliefors adalah sebagai berikut : 

i) Menetapkan Hipotesis : 

H0 : sampel berasal dari populasi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi normal 

ii) Tingkat Signifikansi : a = 0,05 

iii) Menentukan Statistik Uji 

Statistik ujinya adalah : L = Max ½F (zi) – S (zi) ½ 

dengan : 

F (zi)  = P (Z £ zi) 

Z ~ N (0,1) 

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

zi  = 
( )

s
XXi -  

s = standar deviasi sampel 

X  = mean sampel 

iv) Daerah Kritik 

DK = { L½L > La; n} dari tabel Lilliefors 

v)  Menetapkan statistik uji 

H0 ditolak jika L Î DK  
(Budiyono, 2009 : 171) 

 
b. Uji Homogenitas 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai 

variansi yang sama atau tidak. Populasi yang mempunyai variansi sama disebut 

populasi-populasi yang homogen. Uji homogenitas di dalam penelitian ini 

menggunakan metode Bartlett yang prosedurnya adalah sebagai berikut : 

i)  Hipotesis 

H0 : s1
2 = s2

2
 (populasi homogen) 

H1 : paling sedikit satu variansi yang berbeda (bukan populasi homogen) 

ii)  Tingkat Signifikansi : a = 0,05 

 

iii)  Statistik uji 

c 2 = ú
û

ù
ê
ë

é
-å

=

k

1j

2
jj slogfRKGlogf

c

303,2
 

dimana : c 2 ~ c 2
a ;  (k – 1) 

k = jumlah cacah populasi (cacah sampel) 

j = 1, 2, 3, ………, k 

N = cacah semua pengukuran 

nj = cacah pengukuran pada sampel ke – j 

f = N – k = derajat kebebasan untuk RKG 

fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk Sj
2 

SSj    = SXj
2 - 

( ) ( ) jj
j

2
j SS1n

n

X
-=

S
 

Sj
2  = 

j

j

f

SS
 

å
å=

j

J

f

SS
RKG  
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ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

-
+= å ffk

c
j

11
)1(3

1
1  

iv)  Daerah Kritik DK = [c 2½c 2 > c 2
a ;  (k – 1)] 

v)   Keputusan Uji 

H0 ditolak jika c 2 Î DK  
(Budiyono, 2000 : 177) 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini digunakan Analisis Variansi Dua Jalan dengan frekuensi 

sel tak sama. Langkah-langkah Analisis Variansi Dua Jalan dengan frekuensi sel tak 

sama adalah sebagai berikut : 

Xijk = m  + ai + bj + (ab)ij + eijk 

dengan : 

Xijk  = pengamatan ke-k dibawah faktor A kategori i dan faktor B kategori j 

i = 1, 2 untuk i = 1 adalah metode cooperative learning dan  i = 2 metode 

konvensional 

j = 1,2,3 untuk j = 1 adalah motivasi belajar tinggi, j = 2 adalah motivasi belajar 

sedang dan j = 3 adalah motivasi belajar rendah 

k = 1, 2, … , nij; nij = cacah pengamatan pada sel abij 

i = 1, 2 yaitu banyaknya baris 

j = 1, 2, 3 yaitu banyaknya kolom 

m = rerata besar 

ai = efek faktor A kategori i 

bj = efek faktor B kategori j 

abij  = kombinasi efek baris ke i dan kolom ke j terhadap xijk 
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eijk = deviasi data amatan terhadap ratan populasinya (mij) yang berdistribusi 

normal dengan rataan 0; 

Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan yaitu: 

a. Hipotesis 

1) HoA : ai = 0 untuk semua i = 1, 2 

 H1A : ai ¹ 0 untuk paling sedikit satu harga i 

2) HoB : bj = 0 untuk semua j = 1, 2, 3 

 H1B : bj ¹ 0 untuk paling sedikit satu harga j 

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

 H1AB : (ab)ij ¹ 0 untuk paling sedikit satu pasang harga (i, j) 

Ketiga pasang hipotesis ini ekuivalen dengan ketiga pasang hipotesis  berikut : 

H01 : tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat 

H11 : ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat 

H02 : tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat 

H12 : ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat j 

H03 : tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat  

H13 : ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat 

b. Statistik uji 

1) Fa = 
RKG
RKA

 

2) Fb = 
RKG
RKB

 

3) Fab = 
RKG

RKAB
 

 dimana :  
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1p

JKA
dkB
JKA

RKA
-

==  

1q
JKB

dkB
JKB

RKB
-

==  

( )1q)1p(
JKAB

dkAB
JKAB

RKAB
--

==  

)pqN(
JKG

dkG
JKG

RKG
-

==  

c. Komputasi 

Tabel 3.1. Notasi dan tata letak data 

          B 

A 

b1 b2 b3 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

Sel ai bj memuat : Xijl; Xij2; …, Xijn 

nij : cacah observasi pada sel abij 

ai : pembelajaran dengan metode cooperative learning 

a2 : pembelajaran dengan metode konvensional 

b1 : tingkat motivasi belajar matematika tinggi 

b2 : tingkat motivasi belajar matematika sedang 

b3 : tingkat motivasi belajar matematika rendah 

1) Menghitung komponen jumlah kuadrat 

Ada lima komponen yang berturut-turut dilambangkan dengan (1), (2), (3), 

(4), (5) yang dirumuskan sebagai berikut : 

(1) = 
pq
G2
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(2) = å
- ji

ijSS  

(3) = å
i

2
i

q
A

 

(4) = å q

B2
j  

(5) =å
- ji

2
ijAB  

dengan :  

N = Jumlah cacah pengamatan semua sel 

G2 = kuadrat jumlah rerata pengamatan semua sel 

Ai
2 = jumlah kuadrat rerata pengamatan pada baris ke – i 

Bi
2 = jumlah kuadrat rerata pengamatan pada kolom ke – j 

2
ijAB  = jumlah kuadrat rerata pengamatan pada sel abij 

SSij = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

 

 

2) Jumlah Kuadrat 

JKA  = [ ])1()3(nh -  

JKB  = [ ])1()4(nh -  

JKAB = [ ])1()3()4()5(nh +--  

 

JKG  = å
j,i

ijSS  

 ____________________________________ + 

JKT  = ( ) ( )[ ] å+-
j,i

ijh SS15n  
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3) Derajat kebebasan 

dkA  = p – 1 

dkB  = q – 1 

dkAB = (p – 1) (q – 1) = pq – p – q + 1 

dkG  = N – pq 
 ____________________________________  + 

dkT  = N – 1 

dengan SSij = SX2 - 
( )

ij

2

n

XS
 

4) Rataan Kuadrat 

RKA = 
dkA
JKA

 

RKB = 
dkB
JKB

 

RKAB = 
dkAB
JKAB

 

RKG = 
dkG
JKG

 

5) Daerah Kritik 

DK = {Fa½Fa > Fa ; p – 1, N - pq} 

DK = {Fb½Fb > Fa ; q – 1, N - pq} 

DK = {Fab½Fab > Fa ; (q – 1) (q – 1),  N - pq} 

6) Keputusan Uji 

Ho ditolak apabila Fhit Î DK 

7) Rangkuman Analisis 

Tabel 3.2. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 
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Sumber 

Variasi 

JK DK RK Stat. Uji 

A (Baris) 

B (Kolom) 

AB (Interaksi)  

G (Galat) 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

p-1 

q-1 

(p-1)(q-1) 

pq (n-1) 

RKA = JKA/(p-1) 

RKB = JKB/(q-1) 

RKAB = JKAB/(p-1) 

RKG = JKG/pq(p-1) 

Fa = RKA/RKG 

Fb = RKB/RKG 

Fab = RKAB/RKG 

- 

Total JKT N-1 - - 

(Budiyono, 2009 : 215) 

 

4. Uji Komparasi Ganda 

Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel digunakan uji komparasi ganda dengan menggunakan 

metode Scheffe, karena metode tersebut akan menghasilkan beda rerata dengan tingkat 

signifikasi yang kecil. 

Langkah-langkah dalam menggunakan metode Scheffe : 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata 

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut 

c. Menentukan tingkat signifikansi a = 0,05 

d. Mencari harga statistik uji F dan rumus sebagai berikut : 

Untuk komparasi rerata antar sel pada kolom ke-j 

Fij-kj = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

kjij

2

kjij

n
1

n
1

RKG

XX
 

Untuk komparasi rerata antar sel pada baris ke-i 

Fij-ik = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ikij

2

ikij

n
1

n
1

RKG

XX
 

e. Menentukan daerah kritik (DK) 
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DKij – kj = { Fij-ik ½ Fij-ik  > (pq – 1) Fa ; (pq – 1); n - pq} 

DKij – ik = { Fij-ik ½ Fij-ik  > (pq – 1) Fa ; (pq – 1); n - pq} 

f. Menentukan keputusan uji untuk setiap pasang komparasi ganda 

g. Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda) 
(Budiyono, 2009 : 215 - 216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV akan dilaporkan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

pada bulan Januari sampai dengan Juli 2005 di SMA Negeri 1 Kerjo, SMA 

Muhammadiyah Karanganyar dan MAN Karanganyar. Adapun hasil penelitian itu 

adalah hasil deskripsi data, pengujian, persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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A. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data nilai murni ulangan umum bersama 

kelas X semester 1, data tentang nilai matematika pada pokok bahasan trigonometri dan 

rumus-rumus segitiga kelas X semester 2 dan data tentang skor angket motivasi belajar 

matematika pada masing-masing kelompok sampel penelitian. Data tersebut berguna 

untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul 

diilustrasikan sebagai berikut : 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes Prestasi Belajar 

a. Hasil uji coba tes prestasi belajar 

Dari hasil uji coba tes prestasi belajar matematika pada 

pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga : 

1) Uji validitas diperoleh 40 soal semuanya valid. 

2) Uji reliabilitas diperoleh r11 = 0,92431, setelah dikonsultasikan dengan r 

tabel dengan N = 36, maka tes tergolong reliabel. Hal ini karena r11 = 

0,92431 > 0,329 = rtabel (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3) 

 

b. Hasil uji coba angket motivasi belajar matematika 

Dari hasil ujicoba angket motivasi belajar matematika 

diperoleh : 

1) Uji validitas diperoleh 40 soal valid jadi semua instrumen yang digunakan 

adalah valid. 

2) Uji reliabilitas diperoleh r11 = 0,927, yang berarti instrumen tersebut 

mempunyai validitas tinggi. (perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 5). 

56 
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2. Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa pada Pokok Bahasan Trigonometri 

dan Rumus-rumus Segitiga 

Data tentang prestasi belajar siswa pada pokok bahasan trigonometri dan 

rumus-rumus segitiga dicari ukuran tendensi sentralnya yang meliputi : rerata ( X ), 

median (Me), Quartil 1, dan Quartil 3 dan ukuran penyebaran dispersi meliputi 

jangkauan (J) dan deviasi standar (SD). Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 

(Perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 12). 

Tabel 4.1. Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Matematika  

Variabel 

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

 Me Q1 Q3 J SD 

Prestasi  Belajar 

Matematika 

 

75,65 

 

72,55 

 

67,552 

 

85,685 

 

35 

 

7,797 

 

3. Data Skor Motivasi Belajar Matematika 

Berdasarkan data tentang angket motivasi yang telah terkumpul, 

selanjutnya dikelompok ke dalam dua kategori berdasarkan nilai median dan standar 

deviasi. Dari hasil perhitungan mean, median dan standar deviasi dari variabel 

motivasi belajar matematika adalah mean sebesar 112,53, median sebesar 112,22 

dan standar deviasi sebesar 13,43. Untuk skor yang lebih dari atau sama dengan  

sX +  = 122,53 + 13,43  = 135,96  dikategorikan tinggi, skor yang berada diantara 

sX - =122,53-13,43 = 109,10 ≤ Skor Motivasi  ≤  sX +  =122,53 + 13,43 = 135,96 

dikategorikan sedang, untuk skor motivasi yang  kurang dari nilai sX -  = 122,53-

13,43 = 109,10 dikategorikan rendah. 

X
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Data yang telah terkumpul, dalam kelompok eksperimen terdapat 22 siswa 

yang termasuk kategori tinggi, 61 siswa kategori sedang ,  dan 17 siswa yang 

termasuk kategori rendah. Sedangkan untuk kelompok kontrol terdapat 20 siswa 

yang termasuk kategori tinggi, 63 orang siswa yang termasuk kategori sedang dan 

15 siswa masuk dalam kategori rendah. (perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 12) 

Tabel 4.2. Deskripsi Data Skor Motivasi Belajar Matematika  

Variabel 

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 

 Me Q1 Q3 J SD 

Motivasi Belajar 

Matematika 

112,53 112,22 105,63 121,06 55 13,43 

 

 
B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Pengujian Persyaratan Eksperimen 

Uji persyaratan eksperimen menggunakan uji keseimbangan. Uji 

keseimbangan ini diambil dari nilai UUB kelas X semester 1 bidang studi matematika. 

SMA Muhammadiyah Karanganyar sebagai tempat eksperimen diambil tiga kelas 

dengan cacah siswa 100 diperoleh rerata 5,1633 dan variansi 0,9431. Untuk MAN 

sebagai kontrol diambil tiga kelas dengan cacah siswa 98 diperoleh rerata 5,03 dan 

variansi 2,1451. 

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji-t diperoleh thit = 0,76 dengan 

t0,025 = 1,9600. karena –t0,025 < thit < t0,025 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama. 

X
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Sehingga kemampuan awal kedua kelompok dalam keadaan seimbang. (perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3). 

 
2. Pengujian Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

Untuk melakukan uji normalitas masing-masing sampel digunakan metode 

Lilliefors. Rangkuman perhitungang dalam memperoleh harga statistik uji L untuk 

tingkat signifikansi 0,05 sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Harga Statistik Uji dan Harga Tabel Uji Normalitas 

Sumber 
Lmax Ltabel 

1. Metode konvensional dengan 
motivasi tinggi 

2. Metode konvensional dengan 
motivasi sedang 

3. Metode konvensional dengan 
motivasi rendah 

4. Metode kooperatif dengan 
motivasi tinggi 

5. Metode kooperatif dengan 
motivasi sedang 

6. Metode kooperatif dengan 
motivasi rendah 

 

0,1850 

0,1043 

0,1835 

0,1366 

0,1041 

0,1574 

0,1981 

0,1116 

0,2288 

0,1889  

0,1134 

0,2149 

 

Dari tabel tampak bahwa harga L = max ½F(zi) – S (zi)½pada seluruh sampel, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak melebihi harga Ltabel. Dengan 

demikian diperoleh keputusan uji yang menyatakan H0 diterima. Ini berarti sifat 

normalitas dipenuhi oleh sampel tersebut. (perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 17 - 22). 

b. Uji Homogenesis 
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Uji homogenitas dilakukan dengan model Bartlett yang berguna untuk 

menunjukkan bahwa populasi-populasi dari sampel penelitian ini bersifat homogen 

atau bervariasi sama. Hasil uji homogenitas  dengan Bartlett dapat ditabelkan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Harga uji homogenitas dengan Bartlett 

Sumber c2
hitung c2

tabel Keputusan 

A (Metode Pembelajaran) 3,45 3,841 Homogen 

B (Motivasi Belajar) 4,90 5,90 Homogen 

Interaksi AB 6,31 11,07 Homogen 

 
Dari ke-tiga analisis dalam uji homogenitas di atas dapat disimpulkan bahwa 

populasi-populasi dari sampel penelitian ini bersifat homogen bervariasi sama. 

(perhitungan selengkapnya pada Lampiran 23 – 25) 

 
C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Variansi Dua Jalan dengan Frekuensi Sel Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama 

disajikan pada Tabel 4.5 berikut. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

22. 

 

 

 

Tabel 4.5 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Frekuensi Sel Tak Sama 

Sumber Variansi JK db RK Fhitung F tabel 
Keputusan 

Uji 
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Metode 

Pembelajaran (A) 

 

4,207.24 

 

1 

 

4207.24 

 

325.47 

 

3,84 H0A ditolak 

Motivasi (B) 2,474.47 2 1237.24 95.71 3,00 H0B ditolak 

Interaksi Antara 

Motivasi dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

2,313.84 

 

2 

 

1156.92 

 

89.50 

 

3,00 

 

H0AB ditolak 

Galat 2,481.89 192 12.93       

Total 11,477.43 197      

 
Dari Tabel 4.5 di atas diketahui bahwa H0A ditolak yang berarti ada pengaruh metode 

pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

trigonometri dan rumus-rumus segitiga. H0B juga ditolak yang berarti ada pengaruh 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

trigonometri dan rumus-rumus segitiga. Demikian juga dengan H0AB juga ditolak  yang 

berarti ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar matematika 

terhadap prestasi belajar matematika.  

 
2. Uji komparasi Ganda 

Untuk mengadakan uji lanjut anava dapat diperhatikan lebih dahulu tabel 4.6 

berikut. 

      Tabel 4.6 Rerata Masing-masing Sel (Uji Lanjut Anava) 

Pendekatan Pemb. Motivasi Rerata Marginal 
Tinggi Sedang Rendah  

Cooperative Learning 90,11 80,08 70,74 80,310 
Konvensional 68,13 72,50 67,67 69.433 
Rerata Marginal 79,120 76,290 69,205  

 

Dari Tabel 4.5 ketiga hipotesis nol ditolak yaitu HoA, HoB dan HoAB, oleh karena 

itu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom dan antar sel. Sedangkan antar baris 
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tidak dilakukan uji komperasi ganda disebabkan hanya terdiri dari dua baris. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rerata marginal metode cooperative leraning  

adalah 80,310 sedangkan rerata marginal metode konvensional adalah 69,433. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa siswa yang diberi pembelajaran dengan 

metode cooperative learning lebih baik dari metode konvensional. 

Rangkuman hasil uji komparasi ganda disajikan dalam Tabel 4.7. 

berikut :  

Tabel 4.7.Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda 

Jenis Komparasi Nilai F F tabel Keputusan Uji Keterangan 

Kolom (F .1 , .2) 28,27 4,42 Ho ditolak   Fhitung ≥ F tabel 

Kolom (F .1 , .3) 150,39 4,42 Ho ditolak   Fhitung ≥ F tabel 

Kolom (F .2 , .3) 94,58 4,42 Ho ditolak   Fhitung ≥F tabel 

Sel (Interaksi) (F 11 , 12) 11,29 11,05 Ho ditolak   Fhitung ≥F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 11 , 13) 1,59 11,05 Ho tidak ditolak Fhitung < F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 12 , 13) 20,27 11,05 Ho ditolak   Fhitung ≥ F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 21 , 22) 8,38 11,05 Ho tidak ditolak Fhitung < F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 21 , 23) 152,50 11,05 Ho ditolak  Fhitung ≥F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 22 , 23) 141,98 11,05 Ho ditolak  Fhitung ≥ F tabel 

Sel (Interaksi) (F 11 , 21) 203,93 11,05 Ho ditolak   Fhitung ≥F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 12 , 22) 248,19 11,05 Ho ditolak   Fhitung ≥ F tabel 

Sel (Interaksi)  (F 13 , 23) 5,83 11,05 Ho tidak ditolak Fhitung < F tabel 

 

Dari Rangkuman hasil uji komparasi ganda pada Tabel 4.7 dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan uji komperasi kolom ke-1 dan kolom ke-2 diperoleh (F .1 , .2) =  

28,27 lebih besar dari Ftabel = 4,42, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 

kolom ke-1 dan kolom ke-2. Berdasar rataan marginal kolom ke-1 adalah 79,120 

lebih besar dari rataan marginal kolom ke-2 yaitu 76,290 berarti prestasi siswa 

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



 lxxxv

dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari siswa dengan motivasi belajar 

sedang. 

b.  Berdasarkan uji komperasi kolom ke-1 dan kolom ke-3 diperoleh (F .1 , .3) =  

150,39 lebih besar dari Ftabel = 4,42, yang berarti terdapat perbedaan efek antara 

kolom ke-1 dan kolom ke-3. Berdasar rataan marginal kolom ke-1 adalah 79,120 

lebih besar dari rataan marginal kolom ke-3 yaitu 69,205 berarti prestasi siswa 

dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari siswa dengan motivasi belajar 

rendah. 

c. Berdasarkan uji komperasi kolom ke-2 dan kolom ke-3 diperoleh (F .2 , .3) =  

94,58 lebih besar dari Ftabel = 4,42, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 

kolom ke-2 dan kolom ke-3. Berdasar rataan marginal kolom ke-2 adalah 76,290 

lebih besar dari rataan marginal kolom ke-3 yaitu 69,205 berarti prestasi belajar 

siswa dengan motivasi belajar sedang lebih baik dari siswa dengan motivasi 

belajar rendah. 

d. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 11 , 12) diperoleh (F 11 , 12) =  

11,29 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antara 

sel. Berdasar rataan sel baris ke-1 kolom ke-1 adalah 90,11 lebih besar dari rataan 

sel pada baris ke-1 kolom ke-2 yaitu 80,08 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode coopertative learning pada siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik 

dari siswa dengan motivasi belajar sedang. 

e. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 11 , 13) diperoleh (F 11 , 13) =  1.59 

lebih kecil dari Ftabel = 11,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan efek antar sel. 

Artinya prestasi belajar siswa dengan metode coopertative learning pada siswa 

dengan motivasi belajar tinggi tidak berbeda dengan prestasi belajar siswa dengan 

metode cooperative learning pada motivasi belajar rendah. 
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f. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 12 , 13) diperoleh (F 12 , 13) =  

20,27 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antar sel. 

Berdasar rataan sel baris ke-1 kolom ke-2 adalah 80,08 lebih besar dari rataan sel 

pada baris ke-1 kolom ke-3 yaitu 70,74 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode coopertative learning pada siswa dengan motivasi belajar sedang lebih 

baik dari siswa dengan motivasi belajar rendah. 

g. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 21 , 22) diperoleh (F 21 , 22) =  8,38 

lebih kecil dari Ftabel = 11,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan efek antar sel. 

Artinya prestasi belajar siswa dengan metode konvensional pada siswa dengan 

motivasi belajar tinggi tidak berbeda dengan prestasi belajar siswa dengan metode 

konvensional pada motivasi belajar sedang. 

h. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 21 , 23) diperoleh (F 21 , 23) =  

152,50 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 

sel. Berdasar rataan sel baris ke-2 kolom ke-1 adalah 68,13 lebih besar dari rataan 

sel pada baris ke-2 kolom ke-3 yaitu 67,67 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode konvensional pada siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik dari 

siswa dengan motivasi belajar rendah. 

i. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 22 , 23) diperoleh (F 22 , 23) =  

141,98 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 

sel. Berdasar rataan sel baris ke-2 kolom ke-2 adalah 72,50 lebih besar dari rataan 

sel pada baris ke-2 kolom ke-3 yaitu 67,67 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode konvensional pada siswa dengan motivasi belajar sedang lebih baik dari 

siswa dengan motivasi belajar rendah. 

j. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 11 , 21) diperoleh (F 11 , 21) =  

203,93 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 
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sel. Berdasar rataan sel baris ke-1 kolom ke-1 adalah 90,11 lebih besar dari rataan 

sel pada baris ke-2 kolom ke-1 yaitu 68,13 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode cooperative learning pada siswa dengan motivasi belajar tinggi lebih baik 

dari siswa dengan metode konvensional pada motivasi belajar tinggi. 

k. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 12 , 22) diperoleh (F 12 , 22) =  

248,19 lebih besar dari Ftabel = 11,05, yang berarti terdapat perbedaan efek antar 

sel. Berdasar rataan sel baris ke-1 kolom ke-2 adalah 80,08 lebih besar dari rataan 

sel pada baris ke-2 kolom ke-2 yaitu 72,50 berarti prestasi belajar siswa dengan 

metode cooperative learning pada siswa dengan motivasi belajar sedang lebih 

baik dari siswa dengan metode konvensional pada motivasi belajar sedang. 

l. Berdasarkan uji komperasi Sel (Interaksi) (F 13 , 23) diperoleh (F 13 , 23) =  5,83 

lebih kecil dari Ftabel = 11,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan efek antar sel. 

Artinya prestasi belajar siswa dengan metode cooperative learning pada siswa 

dengan motivasi belajar rendah tidak berbeda dengan prestasi belajar siswa 

dengan metode konvensional pada motivasi belajar rendah. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran 

cooperative learning terhadap prestasi belajar matematika pada siswa pada pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama untuk efek 

utama A (metode pembelajaran) diperoleh  Fa = 325,47 > Ftabel = 3,84. Ini berarti 

terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang menerapkan metode 

pembelajaran cooperative learning dengan yang menerapkan metode pembelajaran 
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konvensial. Dari hasil komparasi ganda pada baris dengan metode scheffe diperoleh   

F1-2 = 370,19 > Ftabel = 2,21. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan rerata prestasi belajar 

matematika yang signifikan sebagai akibat dari penerapan metode pembelajaran yang 

berbeda. 

Rerata nilai prestasi belajar pada kelompok siswa yang belajar dengan 

penerapan metode pembelajaran cooperative learning sebesar 80,70 dan kelompok 

siswa yang belajar dengan metode pembelajaran konvensional sebesar 70,87. Ini berarti 

menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran cooperative learning cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi 

belajar matematika kelompok siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 

konvensional. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Arends, 1997)  bahwa pembelajaran 

cooperative learning dikembangkan untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik, 

Pembelajaran cooperative learning dapat bermanfaat bagi siswa yang berprestasi 

rendah, sedang, dan tinggi yang bersama-sama pada tugas akademik. Siswa yang 

berprestasi tinggi membantu siswa yang berprestasi rendah. 

Hal ini senada dengan pendapat Lundgren (1994 : 6) yang mengatakan bahwa 

metode pembelajaran kooperative learning memiliki dampak yang amat positif untuk 

siswa yang rendah hasilnya. Dan siswa yang bekerja dalam kelompok cooperative 

learning belajar lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang diorganisasikan secara 

tradisional. 

Dari uraian di atas relevan dengan materi pembelajaran cooperative learning 

yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

terutama pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

2. Hipotesis Kedua 
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Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Dari hasil analisis variansi dengan sel bebas (sel tak sama) untuk efek utama B 

(motivasi belajar) diperoleh Fb = 95,71 > Ftabel = 3,00. Berarti terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga 

siswa kelas X  SMA di Kabupaten Karanganyar, ini sebagai akibat pengaruh motivasi 

belajar siswa yaitu : motivasi belajar  tinggi, sedang dan rendah. 

Dari hasil uji komparasi ganda pada kolom dengan metode scheffe untuk 

membandingkan antara siswa yang bermotivasi tinggi dengan siswa yang bermotivasi 

sedang diperoleh F1-2 = 28,27 > Ftabel = 4,42, siswa yang bermotivasi tinggi dengan 

siswa yang bermotivasi rendah yang diperoleh nilai  kolom   F1-3 = 150.39 > Ftabel = 

4,42, sedangkan untuk siswa yang bermotivasi sedang dengan siswa yang bermotivasi 

rendah diperoleh nilai F2-3 = 94.58 > Ftabel = 4,42,  dari ketiga uji perbandingan tersebut  

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  terdapat perbedaan rerata prestasi belajar 

matematika pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga yang signifikan, ini 

sebagai akibat pengaruh  motivasi belajar siswa tinggi, sedang dan rendah. 

Dilihat dari rerata nilai matematika pokok bahasan trigonometri dan rumus-

rumus segitiga kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar  tinggi sebesar 79,64, 

sedangkan yang bermotivasi sedang sebesar 76,23 dan motivasi  rendah sebesar 69,30, 

hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan siswa dengan motivasi belajar yang 

lebih tinggi mempunyai pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar matematika 

pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Hal ini sejalan dengan pendapat W.S. Winkel (1996:27) yang mengatakan 

bahwa motivasi berprestasi (achievement motivation) adalah salah satu motivasi 

intrinsik yaitu daya penggerak dalam diri seseorang untuk mencapai prestasi belajar 
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setinggi mungkin demi penghargaan kepada dirinya. Sehingga motivasi belajar yang 

tinggi menjadi kekuatan bagi siswa yang mendorongnya untuk berprestasi dalam 

pelajaran matematika terutama pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga. 

Dari uraian di atas relevan dengan pandangan yang mengatakan bahwa 

motivasi merupakan pembangkit gerak dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, dalam kasus prestasi belajar matematika ini membuktikan bahwa 

siswa yang memiliki dorongan atau motivasi yang besar / tinggi untuk belajar akan 

meningkat prestasi belajar matematika pada pokok bahasan trigonometri dan rumus-

rumus segitiga. 

3. Hipotesis Ketiga 

Terdapat interaksi yang signifikan antara penerapan metode pembelajaran 

kooperatif dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas 

kelas X  SMA di Kabupaten Karanganyar 

Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel bebas (sel tak sama) untuk 

efek interaksi AB (metode pembelajaran dan motivasi belajar), diperoleh Fab = 89,50 > 

Ftabel  = 3,00, sehingga  Ho ditolak. Berarti terdapat perbedaan prestasi belajar 

matematika sebagai akibat interaksi pengaruh penerapan metode pembelajaran dan 

motivasi belajar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penerapan metode pembelajaran dan motivasi belajar  terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 
E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini banyak faktor yang tidak diperhitungkan dan ini 

merupakan keterbatasan dalam penelitian, sehingga jangan sampai terjadi persepsi yang 

salah dalam penggunaan hasilnya. Faktor-faktor yang dimaksud seperti subjek 
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penelitian, waktu pembelajaran, model pembelajaran, perangkat pembelajaran, 

penyelenggaraan pemberian perlakuan dan evaluasi hasil belajar.  

Subyek penelitian terbatas pada siswa X, dan masing-masing mewakili 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Waktu pembelajaran terbatas dari pokok 

bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga, hanya diajarkan empat kali pertemuan, 

hal ini merupakan keterbatasan waktu. 

Model pembelajaran yang dibatasi dua model yaitu model pembelajaran 

cooperative learning dan model konvensional, sehingga tidak dapat mendeteksi 

keefektifan model yang lain.  

Perangkat pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

sangat baik dalam kelancaran proses pembelajaran. Diantaranya alat peraga, lembar 

kerja dan lembar tugas mahasiswa, hal ini merupakan keterbatasan kelengkapan dan 

kualitas yang dimiliki oleh sekolah. 

Dalam penyelenggaraan pembelajaran sepenuhnya diserahkan pada guru 

masing-masing yang menjadi tempat penelitian. Peran peneliti sekaligus sebagai guru 

yang mengampu mata pelajaran matematika. 

Evaluasi hasil belajar dilakukan sebagai teknik pengumpulan data tentang 

prestasi belajar matematika berupa tes tertulis bentuk pilihan ganda pada akhir 

pembelajaran yang juga merupakan keterbatasan penelitian ini. Seharusnya evaluasi ini 

dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Untuk menjaga kesetaraan 

perlakuan pada dua kelompok yang berbeda sulit dilakukan, sehingga hasil penelitian 

ini harus diterima dengan hati-hati. 

Dalam pengerjaan soal tes kemungkinan masih ada siswa yang bekerja sama, 

sehingga akan berakibat data untuk nilai prestasi belajar matematika kurang murni. 
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Demikian juga dalam mengerjakan pengisian angket motivasi belajar 

kemungkinan masih banyak siswa yang mengisi kurang jujur, sehingga berakibat 

pembagian kelompok tinggi, sedang dan rendah kurang akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Pembelajaran matematika pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga 

dengan metode cooperative learning menghasilkan prestasi belajar matematika 

siswa yang lebih baik dari pada dengan menggunakan metode konvensional. 

2. Siswa dengan tingkat motivasi belajar tinggi mempunyai prestasi belajar 

matematika pokok bahasan trigonometri dan rumus-rumus segitiga yang lebih 

baik dari pada  pada siswa dengan tingkat motivasi sedang dan rendah. 

3. Terdapat interaksi yang signifikan antara penggunaan metode pembelajaran dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika pokok bahasan trigonometri 

dan rumus-rumus segitiga. 

 

B. Implikasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini,  penulis akan menyampaikan implikasi yang 

bermanfaat secara teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

pendidikan matematika. 

1. Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis yang penting dalam penelitian ini berupa penerapan metode 

pembelajaran cooperative learning yang lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional. Sehingga perlu dikembangkan teori pembelajaran cooperative 

learning agar dalam pelaksanaannya lebih mudah dilakukan oleh pengajar. Di 

samping itu perlu ditumbuhkan motivasi belajar yang baik kepada siswa agar 

prestasi belajar matematika siswa meningkat.  

Dari kedua hal tersebut (penggunaan metode pembelajaran cooperative 

learning dan motivasi belajar) terbukti dapat dibenarkan secara teori. Sehingga 

untuk masa yang akan datang  dapat dikembangkan metode pembelajaran lain yang 

dapat menyempurnakan kekurangan metode pembelajaran cooperative learning. 
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2. Implikasi Praktis 

Karena telah terbukti bahwa metode pembelajaran cooperative learning lebih 

baik dari metode konvensional maka diharapkan guru bisa menerapkan metode 

pembelajaran cooperative learning. Penggunaan metode pembelajaran cooperative 

learning dapat menjadi salah satu alternatif dalam proses pemecahan masalah dan 

membantu  pengembangan motivasi belajar serta kreativitas belajar siswa .  

Agar proses pembelajaran dengan menggunakan metode  pembelajaran 

cooperative learning dapat dilaksanakan secara optimal dalam mencapai tujuan 

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

1. Perlu menumbuhkan motivasi belajar, bimbingan dan arahan kepada siswa 

dalam mencari, mencoba dan menentukan pemecahan masalah yang dihadapi 

siswa . 

2. Diperlukan kondisi pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mahasiswa 

mencari, mencoba dan proses pemecahan masalah yang dihadapi sesuai dengan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab siswa, secara leluasa siswa termotivasi 

untuk belajar lebih mendalam. 

B. . C. Saran 

Agar prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan, maka disarankan:  

1. Kepada Guru 

a. Dalam pembelajaran matematika disarankan agar guru menggunakan metode 

pembelajaran cooperative learning. Dengan metode ini siswa akan lebih 

aktif dalam pembelajarannya. 

b. Harus selalu kreatif dalam penyusun rencana pembelajaran, menyiapkan alat 

pelajaran, penyelenggarakan pembelajaran dan menyelenggarakan evaluasi 

yang tepat, sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa yang lebih tinggi. 
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2. Kepada Siswa 

Dengan motivasi belajar yang tinggi dan model pembelajaran yang sesuai 

diharapkan siswa menyadari pentingnya mata pelajaran matematika sehingga 

prestasi belajar matematika semakin meningkat. Untuk meningkatkan prestasi 

belajar matematika  siswa harus aktif dalam segala hal. 
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