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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika banyak diperlukan aplikasinya dalam melaksanakan aktivitas di segala bidang 

kehidupan, baik bidang pendidikan, perdagangan (ekonomi), sosial maupun bidang-bidang yang 

lain. Matematika mampu mengarahkan manusia untuk berfikir secara logis dan memberikan 

solusi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan matematika  yang baik, akan 

mendukung seseorang untuk memperoleh berbagai macam bekal dalam menghadapi tantangan 

dalam era global. Kemampuan berfikir kritis, logis, cermat, sistematis, kreatif dan inovatif 

merupakan beberapa kemampuan yang dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan 

matematika yang baik. 

Arti penting dan peranan matematika bagi ilmu-ilmu modern dewasa ini lebih luas dan 

mendalam lagi. Hampir semua penemuan ilmiah di dunia ini dibantu dan ditopang oleh 

matematika. Lebih dari 700 tahun lalu filsuf Inggris Roger Bacon mengatakan ”Mathematics is 

the gate and key of the science” (Matematika merupakan pintu gerbang dari ilmu-ilmu). Sebuah 

julukan lagi yang diberikan dalam Illustrated Word Encyclopedia menyatakan bahwa 

mathematics is the ”mother of science” because every science has its mathematical side 

(matematika merupakan ”ibu dari ilmu-ilmu” karena setiap ilmu mempunyai sisi 

matematikanya). (The Liang Gie: 1999) 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan. Pada tingkat pra sekolah (PG, TK) anak-anak sudah diajarkan mengenal 
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angka dan membilang yang menjadi dasar pelajaran matematika.   Dalam pelaksanaan 

pendidikan pelajaran matematika diberikan di semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, 

SMA bahkan di perguruan tinggi. Pada tingkat SD, SMP, SMA pada umumnya pelajaran 

matematika diberikan pada setiap kelas dengan jam pelajaran yang paling banyak dibandingkan 

dengan mata pelajaran lain. Pada tingkat SMA pelajaran matematika diberikan pada semua 

jurusan baik jurusan IA (Ilmu Alam), IS (Ilmu Sosial) dan Bahasa. Di SMK mata pelajaran 

matematika juga diberikan dengan jumlah jam pelajaran yang cukup banyak. Pada tingkat SD, 

SMP, SMA maupun SMK matematika termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian 

nasional. Pada seleksi nasional masuk perguruan negeri (SNMPTN) matematika juga menjadi 

materi yang ditestkan yaitu dengan sebutan matematika dasar untuk SNMPTN baik kelompok 

IPA maupun kelompok IPS, dan untuk SNMPTN kelompok IPA masih ditambah materi 

matematika IPA. Walaupun pelajaran matematika diberikan pada semua tingkat pendidikan dan 

diberikan dengan jumlah jam yang paling banyak dibanding dengan mata pelajaran yang lain, 

tetapi rata-rata prestasi matematika biasanya lebih rendah dibanding dengan pelajaran yang lain. 

Rendahnya prestasi belajar matematika pada sebagian besar sekolah di Indonesia  bisa dilihat 

dari nilai KKM matematika dari sekolah itu yang biasanya kurang dari sama dengan KKM 

bidang studi yang lain. Jarang terdapat sekolah-sekolah yang KKM nilai matematikanya lebih 

tinggi dari KKM bidang studi yang lain. Dari syarat kelulusan ujian nasional para peserta harus 

memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diajukan dengan nilai 

minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran 

lainnya pada ujian nasional 2009/ 2010 yang masih dikeluhkan banyak siswa, artinya banyak 

siswa yang merasa sulit untuk mencapai standar itu, walaupun angka 5,5 bukan angka yang 

tinggi mengingat rentang nilai dari 0 sampai 10. 
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Hasil ujian nasional SMP Kota Surakarta juga masih rendah. Berikut data nilai hasil ujian 

nasional matematika tingkat SMP Negeri Kota Surakarta. 

Tabel 1.1 Laporan Hasil Ujian Nasional SMP Negeri Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2008/2009  

Nilai Ujian Mata Pelajaran Matematika 

Rata-rata 7.43 

Terendah 1.25 

Tertinggi 10.00 

Standar Deviasi 1.83 

Sumber Sistem Informasi Hasil Ujian Nasional Tahun 2009    

Di tingkat internasional, prestasi Indonesia pada Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) 2003 yang dikoordinator oleh The International for Evaluation or 

Education Achivement (IEEA) berada di peringkat 34 dari 48 negara peserta dalam penguasaan 

matematika. Skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia adalah 411. Skor ini masih jauh di 

bawah skor rata-rata secara International yaitu 467. Bila dibandingkan dengan Singapura dan 

Malaysia, posisi peringkat siswa Indonesia jauh tertinggal. Singapura peringkat pertama dan 

Malaysia posisi kesepuluh (Pusdiknas). 

Prestasi belajar matematika sangat dipengaruhi oleh pembelajaran matematika di kelas. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan sangat membantu siswa memahami materi yang 

dipelajari. Karena itu penting bagi guru untuk memilih model pembelajaran yang tepat dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. 

Salah satu faktor yang  mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika adalah 

kondisi siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas dalam daya pikir, keadaan sosial, kreatifitas 
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dan lain-lain. Dalam suatu proses pembelajaran sering kali terdapat siswa yang cepat mengerti 

materi yang dipelajari, tetapi ada juga yang lambat mengerti bahkan kadang terdapat yang sangat 

lambat mengerti materi yang dipelajari. Seringkali guru kesulitan untuk bisa mengontrol anak 

satu persatu apakah setiap anak sudah mengerti materi yang diajarkan. Kesulitan ini karena 

waktu pertemuan yang tersedia terbatas, jumlah siswa yang banyak pada setiap kelas (35-40 

anak) dan seringkali siswa yang mengalami kesulitan tidak mempunyai keberanian untuk 

mengungkapkan permasalahannya. Diperlukan suatu model pembelajaran yang membuat siswa 

saling berinteraksi, sehingga siswa bisa saling berdiskusi memecahkan masalah, bisa bekerja 

sama dan saling membantu. Siswa yang sudah memahami materi yang dipelajari bisa membantu 

siswa yang lain supaya menjadi mengerti juga. Sementara peserta yang mendapat persoalan bisa 

bertanya dan berdiskusi dengan siswa lainnya. Siswa saling bekerja sama untuk memahami 

materi yang dipelajari dengan guru sebagai fasilitator. Sehingga diharapkan dengan saling 

berinteraksi akan dapat meningkatkan  prestasi belajar matematika.  Salah satu model 

pembelajaran yang memenuhi hal-hal yang diuraikan ini adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

Selain  memiliki kelebihan-kelebihan seperti yang disebutkan di atas, model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD  juga memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya adalah 

tahap presentasi yang dilakukan oleh guru. Pada tahap ini  banyak guru tidak mengkaitkan materi 

yang diajarkan dengan contoh-contoh dunia nyata yang dekat dengan kehidupan siswa.  Siswa 

sering merasa kesulitan mengkaitkan pelajaran yang diterimanya dengan sesuatu yang nyata 

dalam hidup mereka, dalam lingkungan mereka, seringkali siswa mempertanyakan relevansi dari 

besarnya waktu yang dihabiskan untuk mengajarkan pelajaran matematika. 
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Dalam pembelajaran matematika, sebenarnya seorang guru harus kreatif menggunakan 

model  pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Diperlukan suatu model 

pembelajaran yang bisa membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang nyata atau real, 

sehingga pemahaman konsep matematika dimungkinkan bisa lebih mudah diterima siswa. 

Contoh-contoh yang diberikan guru hendaknya sedekat mungkin dengan dunia nyata. Sehingga 

siswa memahami keterkaitan antara materi pelajaran dengan masalah-masalah yang ada di 

kehidupannya. Contoh-contoh nyata yang di maksud lebih dari sekedar menggunakan kata-kata 

dalam kehidupan sehari-hari yang tidak masuk akal, tetapi agar efektif diperlukan contoh-contoh 

nyata yang dihubungkan dengan pengalaman aktual siswa. 

Pembelajaran kontekstual adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang  menghubungkan 

antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual juga berusaha 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. Diharapkan dengan  pembelajaran kontekstual pelajaran akan menjadi bermakna. 

Dengan memodifikasi model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  pembelajaran 

kontekstual diharapkan bisa mengisi salah satu kekurangan pada model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD yaitu pada tahap presentasi guru. Presentasi guru dengan  pembelajaran kontekstual 

diharapkan akan membuat pelajaran menjadi lebih mudah dimengerti para siswa. Kelebihan-

kelebihan pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu membuat siswa saling 

berinteraksi positif, saling bekerja sama, akan membuat pembelajaran lebih efektif. Modifikasi 

dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan  pembelajaran kontekstual diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Salah satu faktor yang dimungkinkan juga mempengaruhi hasil belajar adalah tingkat 

intelegensi (IQ) seseorang. Setiap orang mempunyai tingkat intelegensi yang berbeda-beda. 
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Untuk itu diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada semua tingkat 

intelegensi, sehingga hasil belajar matematika bisa ditingkatkan. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa disebabkan karena guru tidak 

tepat memilih model pembelajaran. Terkait dengan hal ini dapat dilakukan penelitian yang 

membandingkan pembelajaran  dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dimodifikasi  pembelajaran kontekstual  dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang tidak dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual. 

2. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika karena  tingkat intelegensi (IQ). 

Dalam hal ini bisa dilakukan penelitian dengan membandingkan apakah prestasi belajar 

bergantung tingkat intelegensi. 

3. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar disebabkan karena model pembelajaran yang 

diterapkan tidak sesuai dengan tingkat intelegensi (IQ). Sehubungan dengan hal ini bisa 

dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah  model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang tidak dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual berpengaruh pada siswa 

yang mempunyai tingkat intelegensi tinggi, rendah dan sedang. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti serta agar penelitian ini 

dapat dilakukan dengan benar dan terarah, maka penelitian ini hanya dibatasi dalam: 

1. Model  pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada pembelajaran 

menggunakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD yang dimodifikasi dengan  
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pembelajaran kontekstual pada kelas eksperimen dan model  pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang tidak dimodifikasi  pembelajaran kontekstual pada kelas kontrol. 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dimodifikasi dengan  pembelajaran 

kontekstual yang dimaksud adalah pembelajaran yang menggunakan tahap-tahap STAD, 

yang pada pelaksanaannya  tahap presentasi kelas dilaksanakan dengan  pembelajaran 

kontekstual. 

3. Prestasi belajar matematika siswa yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang dicapai 

melalui proses belajar mengajar pada akhir penelitian untuk kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. 

4. Tingkat intelegensi (IQ) yang dipakai adalah hasil test IQ pada aspek kemampuan berpikir 

dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan ilmu pasti yang sudah dilaksanakan 

oleh lembaga test IQ yang hasilnya sudah ada dalam data sekolah. 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah prestasi belajar siswa  dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual lebih  baik dibanding dengan  model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang tidak dimodifikasi dengan   pembelajaran 

kontekstual? 

2. Apakah siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) tinggi mempunyai prestasi belajar lebih baik 

dibandingkan dengan  siswa dengan IQ sedang, dan siswa dengan  IQ sedang mempunyai 

prestasi belajar lebih baik dibandingkan siswa dengan IQ  rendah? 

3. Apakah prestasi belajar matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran kooperatif STAD 

yang tidak dimodifikasi dengan   pembelajaran kontekstual  konsisten dengan  IQ siswa? 

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



E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual   lebih baik dibanding dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang tidak dimodifikasi dengan  pembelajaran 

kontekstual. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) tinggi mempunyai prestasi 

belajar lebih baik dibandingkan dengan  siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) sedang, dan 

siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) sedang mempunyai prestasi belajar lebih baik 

dibandingkan siswa dengan IQ rendah. 

3. Untuk mengetahui apakah prestasi belajar matematika dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe  STAD yang dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual   dan model 

pembelajaran kooperatif STAD yang tidak dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual 

konsisten dengan  tingkat (IQ) intelegensi siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dilihat dari segi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pada kegiatan pembelajaran matematika 

yang berkaitan dengan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual, serta pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

matematika. Dengan mengetahui kadar kekuatan pengaruh tersebut diharapkan dapat 

menunjukan seberapa penting variabel tersebut mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

2. Dilihat dari segi praktis 
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Hasil-hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu: 

a. Memberikan masukan kepada sekolah tempat penelitian ini yang dapat digunakan 

sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar matematika. 

b. Memberikan masukan kepada guru sebagai alternatif pilihan model pembelajaran 

matematika dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. 

c. Memberi masukan kepada penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dalam bidang 

matematika. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar Matematika 

a. Pengertian Prestasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:895), prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. Sedangkan prestasi 

akademis adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran. 

Dalam pembelajaran, prestasi digunakan sebagai tolok ukur apakah tujuan 

pembelajaran sudah tercapai. 

b. Pengertian Belajar 

Istilah belajar sudah terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari. Di masyarakat, 

kita sering menjumpai penggunaan istilah belajar seperti: belajar membaca, belajar 

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



menyanyi, belajar berbicara, belajar matematika. Belajar merupakan kegiatan yang terjadi 

pada semua orang tanpa mengenal batas usia dan  berlangsung seumur hidup. 

Secara filosofis, belajar menurut teori kontruktivisme adalah membangun 

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks 

yang terbatas  dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-

fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap diambil atau diingat. Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

(Baharudin,2007:116) 

Menurut Nurhadi  dalam Baharudin (2007:116), dalam proses belajar di kelas, 

siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna 

bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkontruksikan pengetahuan di benak  

mereka sendiri. Siswa harus menemukan  dan mentransformasi suatu informasi kompleks 

ke situasi lain. Dengan dasar itu, maka belajar dan pembelajaran harus dikemas menjadi 

proses “mengkontruksi”, bukan “menerima” pengetahuan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:17), belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang belajar dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses mengkontruksi pengetahuaan  yang dilakukan dengan berinteraksi 

dengan pengalaman nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi bermakna. 

Beberapa hal prinsip yang berkaitan dengan pemahaman tentang belajar: 

1) Belajar berarti membentuk makna. Makna dalam hal ini merupakan hasil bentukan 

siswa sendiri yang bersumber dari apa yang mereka lihat, rasakan dan alami. 
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2) Konstruksi berarti merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis. Setiap 

kali seseorang berhadapan dengan pengalaman-pengalaman baru, siswa melakukan 

rekontruksi. 

3) Belajar bukanlah aktifitas menghimpun fakta atau informasi, akan tetapi lebih kepada 

upaya pengembangan pemikiran-pemikiran baru. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi ketika skema pemikiran seseorang dalam 

keraguan yang menrangsang pemikiran-pemikiran lebih lanjut. Dalam waktu-waktu 

tertentu situasi mengandung keragu-raguan memiliki unsur  positif untuk mendorong 

siswa belajar. 

5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa tentang lingkungannya. 

6) Hasil belajar siswa tergantung dari apa yang telah ia ketahui, baik berkenaan dengan 

pengertian, konsep, formula dan sebagainya. 

      (Aunurrahman, 2009: 19) 

       Meskipun menurut pandangan kontruksivis upaya membangun pengetahuan 

dilakukan oleh siswa melalui kegiatan belajar yang ia lakukan, namun peran guru tetap 

menempati arti penting dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai mediator dan 

fasilitator yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1) Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid bertanggung jawab 

dalam membuat rancangan, proses dan penelitian. 

2) Memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu  mereka  

untuk  mengekspresikan gagasan-gagasannya serta  

ide-ide ilmiahnya. 
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3) Memonitor, mengevaluasi dan mengarahkan apakah pemikiran-pemikiran siswa dapat 

didorong secara aktif.  

       (Aunurrahman,2009:23) 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:787), prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

d. Hakekat Matematika 

Matematika merupakan pengetahuan yang  disusun secara konsisten dengan 

menggunakan logika deduktif. Artinya matematika merupakan pengetahuan yang bersifat 

rasional yang kebenarannya tidak tergantung pembuktian secara empiris, tetapi secara 

deduktif. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:723), matematika adalah ilmu 

tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan 

dari penyelesaian masalah mengenai  bilangan. 

e. Pengertian Prestasi Belajar Matematika 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika adalah 

hasil usaha yang telah dicapai siswa dalam mengikuti pelajaran matematika pada tiap 

standar kompetensi. 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Model Pembelajaran 
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 Menurut Aunurrahman (2009:146) model pembelajaran dapat diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru untuk  

merencanakan dan melaksanakan aktifitas pembelajaran. 

 Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

(http://Akmadsudrajat.wordpress.com). 

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Courtney K.Miller (2009:30) pembelajaran kooperatif menjanjikan 

pengaruh yang positif untuk siswa,  yang ditunjukkan dengan meningkatnya prestasi 

akademik dan meningkatnya sikap dan tingkah laku sosial. Prinsip umum dari 

pembelajaran kooperatif adalah siswa bekerja bersama sebagai tim untuk mencapai 

tujuan.  

Dikici (2006:42) mengatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan 

salah satu pemecahan masalah dalam menangani kasus penyampaian materi pelajaran. 

Masing-masing siswa belajar dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Saling tukar pikiran, menyampaikan gagasan, belajar menganalisa dalam kelompok dapat 

meningkatkan siswa dalam berpikir kritis. Ditunjang adanya pemandu dari guru, dapat 

menjadikan pembelajaran kooperatif menjadi sangat efektif. Dengan pembelajaran 

kooperatif, kemampuan siswa dan tanggung jawab guru menjadi meningkat. (Australian 

Journal of Teacher Education) 
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Carla Chamberlin (2008:2) mengatakan pembelajaran kooperatif  memungkinkan 

terjadinya  komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain 

sehingga akan menghasilkan kepercayaan diri masing-masing siswa. Pembelajaran 

kooperatif memberikan kesempatan bagi guru untuk memimpin pembelajaran dalam  

berbagai keheterogenan siswa. Saling interaksi dalam memberikan saran dan masukan  

terjadi dalam masing-masing individu maupun kelompok.  

Menurut Fulya (2008:44) pembelajaran kooperatif tidak hanya membuat siswa-

siswa  terlibat secara aktif secara fisik, tetapi juga secara mental dalam proses 

pembelajaran.  

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam model pembelajaran di 

mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu 

sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2009:4). 

1) Ciri-ciri pembelajaran kooperatif  menurut Sugiyanto (2009:40) 

a) Saling ketergantungan positif 

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang mendorong agar 

siswa merasa saling membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan inilah 

yang dimaksud dengan saling ketergantungan yang positif. 

b) Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka akan memaksa siswa saling tatap muka dalam dalam 

kelompok sehingga mereka saling berdialog.  Interaksi semacam ini sangat 

penting karena siswa merasa lebih mudah belajar dari sesamanya. Ini juga 

mencerminkan konsep pengajaran teman sebaya. 

c) Akuntabilitas individu 
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Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. 

Penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

secara individual. Hasil penilaian secara individual selanjutnya disampaikan oleh 

guru kepada kelompok agar semua anggota kelompok mengetahui siapa anggota 

kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan. 

Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil belajar semua anggotanya, karena 

itu tiap anggota kelompok  harus memberikan sumbangan demi kemajuan 

kelompoknya. 

d) Ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Ketrampilan sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik 

ide bukan mengkritik teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak 

mendominasi orang lain dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin 

hubungan antar pribadi. 

 

2) Kelebihan pembelajaran kooperatif 

a) Meningkatkan pencapaian prestasi para siswa 

b) Mengembangkan hubungan antar kelompok 

c) Penerimaan terhadap teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik 

d) Meningkatkan rasa harga diri 

e) Membuat perbedaan menjadi bahan pembelajaran, bukannya menjadi masalah 

f) Mengembangkan hubungan antar pribadi siswa 

g) Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan kerjasama. 

3) Kelemahan pembelajatan kooperatif 

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



a) Jika tidak dirancang dengan baik dan benar, dapat memicu munculnya 

pembonceng, di mana sebagian anggota kelompok melakukan semua atau 

sebagian besar dari seluruh pekerjaan sementara yang lain tinggal 

mengendarainya 

b) Apabila kontrol dari guru kurang bisa dimungkinkan terjadinya kesalahan konsep 

yang ditularkan kepada yang lain 

c) Pelaksanaannya memerlukan persiapan yang rumit. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD 

 Menurut Adejosi (2009:23) model pembelajaran kooperatif STAD memberikan 

pengaruh stimulus pada siswa untuk berpikir lebih kreatif dan tanggung jawab dalam 

menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai tim. Hasil dari 

pembelajaran model pembelajaran kooperatif STAD memberikan pengaruh yang positif bagi 

prestasi belajar siswa dibandingkan dengan model konvensional. (Journal of Social 

International Research)   

STAD merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, 

dan merupakan yang paling baik bagi para guru yang baru menggunakan model kooperatif. 

Ide utama dari model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Devision) adalah memotivasi siswa bekerja sama, saling membatu satu sama lain untuk 

menguasai materi yang diajarkan. Untuk mendapatkan penghargaan pada tim mereka, para 

anggota kelompok harus saling membantu dalam mempelajari materi/bahan ajar. Lima 

komponen utama dalam pembelajaran STAD menurut Slavin ( 2009: 143): 

a. Presentasi kelas 
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Bahan ajar dalam STAD mula-mula diperkenalkan dalam presentasi kelas. Ini 

merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran 

yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini presentasi harus berfokus pada unit STAD. 

Dengan cara ini diharapkan siswa menyadari bahwa mereka harus benar-benar 

memperhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan sangat 

membantu mereka mengerjakan kuis-kuis dan skor kuis menentukan skor tim mereka. 

b. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian kelas dalam 

hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnis. Fungsi utama dari tim ini adalah 

bahwa semua anggota tim harus benar-benar belajar, lebih khususnya lagi adalah untuk 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru 

menyampaikan materinya, tim berkumpul untuk mempelajari lembar kegiatan atau materi 

lainnya. Yang paling sering terjadi, pembelajaran itu melibatkan pembahasan masalah 

bersama, membandingkan jawaban, mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila ada 

anggota tim yang membuat kesalahan. 

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada tiap poinnya, yang 

ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim 

harus melakukan yang terbaik untuk membantu tiap anggotanya. 

c. Kuis 

Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru setelah guru memberikan 

presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktek tim para siswa akan mengerjakan 

kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 
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mengerjakan kuis. Sehingga tiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk 

memahami materinya. 

d. Skor kemajuan individual 

Gagasan di balik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada 

siswa tujuan kinerja yang dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan 

memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan 

kontribusi poin yang maksimal kepada timya dalam skor ini, tetapi tidak ada siswa yang 

dapat melakukannya tanpa memberikan usaha yang terbaik. Tiap siswa diberikan skor 

awal, yang diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan 

kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka 

dibandingkan skor awal mereka.   

Berikut gambaran skor kemajuan individual: 

Tabel 2.1 Skor kemajuan individual 

SKOR KUIS POIN KEMAJUAN 

Lebih dari 10 poin dibawah skor awal 5 

10- 1 poin dibawah skor awal 10 

0-10 poin diawas skor awal 20 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal 30 

Kertas jawaban sempurna 30 

 

e. Rekognisi Tim 

    Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila 

skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Tiga macam tingkatan penghargaan bisa 

diberikan pada rekognisi tim ini, yang skornya dihitung rata-rata berdasarkan kemajuan 

individu. 
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Tabel 2.2 Tingkatan penghargaan pada rekognisi tim 

RATA-RATA PENGHARGAAN 

15 TIM BAIK 

18 TIM SANGAT BAIK 

20 TIM SUPER 

 

 

4. Pembelajaran Kontekstual 

a. Pembelajaran kontekstual 

Menurut Nurhadi  dalam Sugiyanto (2009:14)  pembelajaran konstektual adalah 

konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan 

dan situasi dunia nyata siswa. Dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan  yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri-

sendiri. 

Menurut Johnson (2009:35) Penemuan makna adalah ciri utama dari 

pembelajaran kontekstual. Makna diartikan sebagai arti penting dari sesuatu. 

Pembelajaran kontekstual didasarkan pada pikiran bahwa makna muncul dari hubungan 

antara isi dengan konteksnya. Koteks memberikan makna pada isi. Semakin banyak 

keterkaitan yang ditemukan siswa dalam suatu konteks yang luas, semakin bermakna 

isinya bagi mereka.  

 Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk 

menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Otak terus menerus mencari makna dan 

menyimpan hal-hal bermakna. Pembelajaran kontekstual mengajak para siswa membuat 
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hubungan-hubungan yang mengungkapkan makna, sehingga pembelajaran kontekstual 

memiliki potensi untuk membuat para siswa  berrminat belajar. (Johnson 2009:35) 

 Menurut Sugiyanto (2009:16) Landasan filosofi pembelajaran kontekstual adalah 

kontrukstivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya 

sekedar menghafal. Siswa harus mengkontruksi  pengetahuan dibenak mereka sendiri. 

Dengan pendekatan kontekstual  proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan 

dari guru ke siswa. Dalam konteks itu siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, mereka dalam status apa dan bagaimana mencapainya. 

Menurut Shamsid (2006:26) pembelajaran kontekstual didefinisikan sebagai 

konsep mengajar dan belajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan 

situasi dunia nyata.  Pembelajaran kontekstual merupakan proses pembelajaran inovatif 

yang membantu murid menghubungkan isi pelajaran dengan konteks kehidupan. 

Pembelajaran kontekstual menantang murid untuk menghubungkan konsep akademik 

dengan kehidupan sehari-hari dan merangsang murid untuk berpikir kritis yang membuat 

pelajaran menjadi efektif dan bertahan lama. (Shamsid & Smith, 2006) 

Menurut  Kokom Komalasari (2009:261) pembelajaran kontekstual adalah konsep 

pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata dan mendorong murid menghubungkan antara pengetahuan yang ada dengan 

aplikasinya di kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual efektif  karena berasumsi 

bahwa proses belajar akan terjadi bila murid  dapat menemukan hubungan yang berarti 

antara proses berpikir abstrak dan aplikasi praktek dalam konteks dunia nyata. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual adalah model pembelajaran yang mengkaitkan materi pelajaran di sekolah 

dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga diharapkan pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Materi pelajaran bisa diterima siswa dengan efektif dan bertahan lama. 

5. Tingkat Intelegensi 

IQ adalah singkatan dari Intelligence Quotient. Menurut William Bernard (2000:10), 

Intelegensia bukanlah pengukur jumlah pengetahuan yang kita miliki atau seberapa banyak 

yang disimpan dalam otak kita. Dengan kata lain, bukan apa yang telah kita pelajari, tapi 

kemampuan kita untuk belajar. 

Kemampuan belajar dalam kaitannya dengan kecerdasan merupakan kemampuan 

seseorang  untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi berkaitan dengan tingkat 

dan kekuatan syaraf yang dibawa semenjak lahir sebagai dasar kesiapan seseorang untuk 

menerima rangsangan baru dari luar. Pada umumnya hasil proses belajar berimbang dengan 

kecerdasan. Karena itu, lebih tinggi IQ seseorang lebih luas kemungkinannya untuk 

mendapatkan sukses dalam belajar. (Idri Shaffat, 2009:35) 

Kecerdasan intelektual intelegence Quotient (IQ) muncul sejak dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat, sejak anak di dalam kandungan (masa pranata) sampai tumbuh 

menjadi dewasa. Kecerdasan intelegensi merupakan aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas seseorang dalam perolehan pembelajaran. 

(Iskandar,2009:58) 

Intelegensi adalah suatu konsep yang dioperasionalisasikan dengan alat ukur, dan 

keluaran dari alat ukur inilah yang berupa IQ. Angka yang keluar adalah angka berdasarkan  

satuan tertentu. Jadi IQ adalah satuan ukur. (Iskandar, 2009:59). 
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Diana Indriastuti Kusuma Wijaya (2009) yang berjudul Efektifitas Pembelajaran 

Matematika Dengan Pendekatan Kontekstual Ditinjau Dari Lingkungan Belajar pada Pokok 

Bahasan Aritmetika Sosial Siswa Klas VII SMP Kota Surakarta dengan hasil penelitian,  

hasil belajar pada pokok bahasan aritmatika sosial dengan pembelajaran kontekstual lebih 

baik dari pada hasil belajar  dengan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif. 

2. Penelitian Aloysius Sutomo (2008) yang berjudul Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD Pada Pokok Bahasan Fungsi Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa 

kelas VIII Tahun 2008/2009 dengan hasil penelitian model pembelajaran STAD 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran konvensional pada pokok bahasan fungsi. 

3. Penelitian Hadi Wiyono (2008) dengan judul Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada 

Pokok Bahasan Faktorisasi Suku Aljabar Ditinjau Dari Partisipasi Orang tua Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri se Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2007/2008 dengan hasil 

penelitian prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan faktorisasi suku aljabar 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari dengan  model 

pembelajaran tradisional .  

     Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah 

disebutkan di atas adalah : penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan  penelitian yang 

telah disebutkan di atas merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif yang menitikberatkan 

pada pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan 

diatas adalah : penelitian yang dilakukan oleh Aloysius dan Hadi Wiyono membandingkan 
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model pembelajaran STAD dengan model pembelajaran konvensional, yang tentu saja hasilnya 

lebih baik jika pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran STAD. Sementara penelitian 

yang dilakukan oleh Diana adalah membandingkan pembelajaran kontekstual dengan model 

pembelajaran STAD yang hasilnya adalah pembelajaran kontekstual lebih baik daripada model 

pembelajaran STAD. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

membandingkan model pembelajaran STAD yang dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual dengan model pembelajaran STAD yang tidak dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 4 Perbedaan variabel-variabel yang diteliti 

         Peneliti 

Variabel           

Diana Aloysius Hadi Peneliti 

STAD √ √ √ √ 

Pembelajaran kontekstual √    

STAD dimodifikasi dengan 

model pembelajaran kontektual 

   √ 

Lingkungan belajar √    

Motivasi  √   

Partisipasi orang tua   √  

Tingkat intelegensi     √  

Prestasi √ √ √ √ 
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C. Kerangka Berpikir 

Penggunaan model  pembelajaran yang tepat sangat berpengaruh dalam pencapaian hasil 

belajar yang optimal. Ada banyak model pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sendiri ada bermacam-macam tipe diantaranya adalah 

tipe STAD.  Model pembelajaran kooperatif  STAD mempunyai beberapa tahap yaitu: presentasi 

kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu dan rekognisi tim. Dengan adanya tahap tim 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk saling berinteraksi. Siswa bisa bekerja sama, 

saling berdiskusi untuk memahami materi yang dipelajari. Siswa yang belum memahami materi 

bisa bertanya kepada teman yang sudah memahami tanpa perasaan takut atau malu-malu. 

Sementara teman yang sudah memahami bisa menjelaskan kepada teman yang belum 

memahami. Dengan demikian ada interaksi positif dalam proses pembelajaran. Adanya tahap 

kuis individual membuat siswa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, berusaha memahami 

materi yang dipelajari supaya bisa mengerjakan kuis, dengan demikian mengurangi siswa yang 

hanya menjadi pembonceng dalam tim. Rekognisi tim membuat para siswa berusaha yang untuk 

menjadi yang terbaik bagi kelompoknya. Mereka akan berusaha bekerja sama dalam memahami 

materi pembelajaran. 

Salah satu kelemahan dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah dalam 

tahap presentasi kelas. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD tidak ditentukan 

bagaimana guru harus melakukan presentasi materi pelajaran. Seberapa banyak materi pelajaran 

dimengerti oleh siswa banyak dipengaruhi bagaimana guru dalam presentasi materi pelajaran. 

Jika guru melaksanakan presentasi materi pembelajaran dengan baik akan menbantu siswa dalam 

menerima materi pelajaran. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak, maka 

model pembelajaran yang bisa membuat materi pelajaran menjadi bermakna sangat diperlukan. 
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Dalam pembelajaran kontekstual, siswa dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-

konsep dari fakta-fakta yang mereka dapatkan, kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang 

mereka dapatkan dapat dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan demikian siswa 

mengalami sendiri proses pembelajaran sehingga pengetahuan yang didapatkan tidak mudah 

dilupakan. 

Memodifikasikan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran 

kontekstual diharapkan akan bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Pendekatan 

kontekstual bisa melengkapi  model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam tahap presentasi 

kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan keunggulan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dalam membuat siswa aktif bekerja sama untuk memahami materi 

pelajaran bisa dipertahankan. Diharapkan dengan memadukan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dengan pembelajaran kontekstual akan meningkatkan hasil belajar menjadi lebih 

baik. 

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan belajar adalah tingkat 

intelegensi. Tingkat intelegensi adalah kapasitas untuk belajar, jadi bukan apa yang sudah 

seseorang pelajari, tetapi kemampuan belajar seseorang. Seorang yang mempunyai tingkat 

intelegensi yang tinggi akan mempunyai kapasitas belajar yang lebih besar dari pada seorang 

yang mempunyai tingkat intelegensi sedang, begitu juga seorang yang mempunyai IQ sedang 

dengan yang IQ rendah. 
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Gambar 2.1 Gambar Kerangka Berpikir Penelitian 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah perumusan jawaban yang sifatnya sementara atas masalah-masalah yang 

timbul dalam penelitian. Agar penelitian lebih terarah, maka dengan didasarkan pada kerangka 

berpikir dan kajian teori diatas, hipotetis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar matematika siswa dengan pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual  

lebih baik dari prestasi belajar matematika siswa dengan model pembelajaran STAD  yang 

tidak dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual. 

2. Prestasi belajar siswa  dengan tingkat intelegensi (IQ)  tinggi lebih baik dari pada prestasi 

belajar siswa dengan tingkat intelegensi (IQ) sedang dan rendah, prestasi belajar siswa 

dengan tingkat intelegensi sedang lebih baik dari pada prestasi siswa pada tingkat intelegensi 

rendah. 

3. Pada pembelajaran dengan model pembelajaran STAD yang dimodifikasi dengan 

pembelajaran kontekstual prestasi siswa dengan tingkat intelegensi tinggi lebih baik dari 

tingkat intelegensi sedang dan rendah, prestasi siswa dengan tingkat intelegensi sedang sama 

Metode Pembelajaran 

Prestasi Belajar 

Tingkat Intelegensi 
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dengan prestasi siswa dengan tingkat intelegensi rendah. Pada pembelajaran STAD yang 

tidak dimodifikasi prestasi siswa dengan tingkat intelegensi tinggi lebih baik dari tingkat 

intelegensi sedang dan rendah, prestasi siwa dengan tingkat intelegensi sedang lebih baik dari 

siswa dengan tingkat intelegensi rendah. Pada semua tingkat intelegensi prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD yang dimodifikasi pembelajaran 

kontekstual selalu lebih baik dari model pembelajaran STAD yang tidak dimodifikasi. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat   Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Surakarta, SMP Negeri 14 Surakarta dan 

SMP Negeri 27 Surakarta, sedangkan untuk uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 

20 Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester kedua tahun ajaran 2009/2010. Adapun 

tahapan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi: penyusunan usulan penelitian, penyusunan instrumen 

penelitian, konsultasi proposal dan pengajuan ijin ketempat penelitian, berlangsung pada 

bulan Oktober 2009 sampai Januari 2010. 

b. Tahap Pelaksanaan 
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Tahap pelaksanaan meliputi: uji coba instrumen, eksperimen dan pengumpulan data. 

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Januari  2010 sampai Februari 2010 

c. Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan pada bulan Februari 2010 sampai April 2010 

 

 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ini  meliputi penyusunan laporan, konsultasi dengan pembimbing, seminar dan 

finalisasi dilaksanakan pada bulan Maret 2010 sampai Juni 2010. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No 
Kegiatan 

Penelitian 

Okt 

09 

Nov 

09 

Des 

09 

Jan 

10 

Feb 

10 

Mar 

10 

Aprl 

10 

Mei 

10 

Juni  

10 

1 Penyusunan 
proposal 

√ √ √    
   

2 Penyusunan 
instrumen 

  √    
   

3 Penyusunan RPP   √       

4 Permohonan ijin    √      

5 
Uji coba 
instrumen 

   √   
   

6 Eksperimen & 
pengumpulan data 

   √ √   
   

7 Analisis data      √  √ √  

8 
Penyusunan 
laporan 

     √ 
√ √ √ 

9 Konsultasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Seminar        √  

11 Finalisasi         √ 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian eksperimental semu. Alasan digunakan 

penelitian eksperimental semu adalah peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel yang 

relevan. Budiyono (2003:82) mengatakan bahwa, ”Tujuan eksperimental semu adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 

eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 

atau memanipulasi semua variabel yang relevan”. Langkah dalam penelitian ini adalah dengan 

cara mengusahakan timbulnya variabel-variabel bebas dan selanjutnya dikontrol untuk dilihat 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar matematika sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel 

bebas yang dimaksud yaitu model pembelajaran dan tingkat intelegensi. Sebelum memulai 

perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Pada akhir eksperimen, siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut diukur dengan 

menggunakan alat ukur yang sama yaitu soal-soal tes prestasi belajar matematika. Hasil 

pengukuran tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan tabel uji statistik. 

1. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan faktorial 2x3. 

Rancangan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Tabel Rancangan Penelitian 

  B b1 b2 b3 
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A 

a1 

a2 

a1b1 

a2b1 

a1b2 

a2b2 

a1b3 

a2b3 

Keterangan: 

A = Model pembelajaran pembelajaran 

a1 = Model pembelajaran STAD  dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual 

a2 = Model pembelajaran STAD yang tidak dimodifikasi.  

B = Tingkat intelegensi (IQ) 

b1 = IQ kategori tinggi 

b2 = IQ kategori sedang 

b3 = IQ kategori rendah 

2. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian  dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan 

urutan sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi 

Observasi SMP meliputi observasi objek penelitian, pengajaran dan fasilitas yang 

dimiliki. 

b. Melakukan  pengambilan sampel dengan stratified random sampling dan cluster random 

sampling. 

c. Mengambil nilai kemampuan awal untuk uji keseimbangan. Nilai kemampuaan awal 

yang digunakan adalah nilai murni test ulangan umum kelas VIII semester I. 

d. Memberikan perlakuan berupa pengajaran dengan pembelajaran menggunakan model 

STAD dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual pada kelas eksperimen dan   model 

STAD yang tidak dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual pada kelas kontrol. 
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e. Memberikan tes prestasi belajar untuk mengukur hasil belajar siswa. 

f. Mengolah dan menganalisis data penelitian. 

g. Menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri Kota 

Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti sebagian dari populasi, diharapkan 

bahwa hasil yang diperoleh sudah dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan. 

Sebagian populasi yang diambil untuk diteliti tersebut dinamakan sampel.  Hasil penelitian 

terhadap sampel ini akan digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi 

yang ada. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua tahap pengambilan sampel. Tahap pertama 

dengan mengunakan teknik Stratified Random Sampling dalam menentukan tiga SMP 

manakah yang akan dijadikan sampel, yaitu pengambilan sampel yang telah diklasifikasikan  

berdasarkan tingkat (urutan). Data yang dipakai dalam melakukan stratified random 

sampling adalah rekapitulasi hasil ujian nasional SMP Kota Surakarta Tahun 2008/2009 

(Lampiran 7).   Diambil tiga sekolah untuk penelitian, masing-masing satu sekolah dari 

kelompok tinggi, sedang dan rendah. Dalam penelitian ini pengklasifikasian  SMP 

berdasarkan rekapitulasi hasil UAN tahun pelajaran 2008/2009. Peneliti memilih secara acak 

dan  dari kelompok tinggi terpilih siswa SMP Negeri 3 Surakarta, dari kelompok sedang 
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terpilih siswa SMP Negeri 14 Surakarta, dan dari kelompok rendah terpilih siswa SMP 

Negeri 27 Surakarta. 

Menurut Budiyono (2003:37) cluster random sampling  adalah sampling random 

yang dikenakan terhadap unit-unit atau sub-sub bab populasi.  Pada tahap kedua, peneliti 

melakukan sampling random kluster (cluster random sampling) dari kluster-kluster yang ada 

yaitu mengambil secara acak masing-masing 2 (dua) kelas, satu untuk kelas eksperimen dan 

satu untuk kelas kontrol. Jadi sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII F dan VIII G 

(SMPN 3), kelas VIII D dan VIII E (SMPN 14) dan kelas VIII A dan VIII C (SMP N 27). 

Setelah kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol ditetapkan, 

kemudian dilakukan uji keseimbangan dengan menggunakan uji t. Uji keseimbangan ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah antara kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol seimbang kemampuannya atau tidak. Sebelum melakukan uji keseimbangan 

dilakukan terlebih dahulu uji normalitas untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dan uji 

homogenitas. Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui adakah kedua 

kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal.  Uji homogenitas 

dilakukan untuk melihat adakah  kelompok kelas eksperimen dan  kelompok kelas kontrol 

mempunyai variansi sama. Data yang digunakan untuk uji keseimbangan adalah nilai 

ulangan umum semester 1 tahun ajaran 2009/2010. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel-

variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas 
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1) Model Pembelajaran 

a) Definisi operasional: Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru, yang 

terdiri dari model kooperatif STAD dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual pada kelas eksperimen, dan model STAD tidak dimodifikasi dengan 

pembelajaran kontekstual pada kelas kontrol. 

b) Skala pengukuran : skala nominal. 

c) Indikator 

i. Kelompok kelas eksperimen diberikan pembelajaran dengan menggunakan 

model STAD dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual. 

ii. Kelompok kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan menggunakan model 

STAD yang tidak dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual. 

d) Simbol 

a1 : kelompok kelas eksperimen 

a2 : kelompok kelas kontrol 

2) Tingkat intelegensi (IQ) 

a) Definisi operasional: kecerdasan intelektual diartikan sebagai kemampuan psiko-

fisik seseorang untuk mereaksi rangsangan atau diri dengan lingkungan dengan 

suatu alat ukur, dan keluaran dari alat ukur inilah yang berupa IQ. 

b) Skala pengukuran: skala interval yang diubah menjadi skala ordinal. Dalam 

penelitian kali ini tidak menggunakan pengolompokan berdasarkan 

pengelompokan kelas pada kelas-kelas pada kelas IQ dikarenakan dari data yang 

diperoleh dalam penelitian ini tidak memenuhi semua kelas dalam 
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pengelompokan IQ tetapi hanya mengelompok pada kelas yang rata-rata sedang. 

Pengelompokan yang diambil dalam penelitian kali ini adalah: 

X > X +
2

1
S    kelompok IQ tinggi 

X - 
2

1
S  ≤   X   ≤  X +

2

1
S,            kelompok IQ sedang 

X  < X - 
2

1
S    kelompok IQ rendah 

c) Indikator: Hasil tes IQ yang dilakukan oleh lembaga yang menangani jasa tes IQ. 

d) Simbol: 

b1: IQ tinggi 

b2: IQ sedang 

b3 : IQ rendah 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika. 

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

ditunjukan oleh nilai yang dicapai setelah melalui proses pembelajaran matematika. 

2) Skala pengukuran : skala interval. 

3) Indikator : nilai tes hasil belajar matematika pada standar kompetensi lingkaran. 

4) Simbol : Y 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah sebagai 

berikut: 
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a. Metode Tes 

Budiyono (2003:54) mengatakan bahwa  “Metode tes adalah cara pengumpulan 

data yang menghadapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada 

subjek penelitian.” 

Data tentang hasil belajar matematika siswa diperoleh dari instrumen tes yang 

dibuat oleh peneliti. Instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

hasil belajar siswa, diujicobakan  terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kesukaran, 

daya beda dan reliabilitas. Intrumen test prestasi juga dinilai validitas isi oleh validator. 

Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah soal pilihan ganda yang berisi 

tentang materi pokok lingkaran. 

b. Metode Dokumentasi 

Menurut Budiyono (2004:54), “Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan 

data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen-dokumen 

tersebut biasanya merupakan dokumen-dokumen resmi yang telah terjamin 

keakuratannya”. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

nilai murni ulangan umum semester ganjil kelas VIII tahun pelajaran 2009/2010 mata 

pelajaran matematika yang digunakan untuk uji keseimbangan, dan untuk mendapatkan 

data kecerdasan intelegensi (IQ). 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk memperoleh data 

prestasi belajar matematika. Sebelum instrumen tes digunakan terlebih dahulu diuji cobakan 

untuk mengetahui validitas dan realibilitas instrumen tes tersebut. 

a. Uji Validitas Isi 
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Berdasarkan pada tujuan diadakannya tes hasil belajar yaitu untuk mengetahui 

apakah prestasi belajar yang ditampakkan secara individual dapat pula ditampakkan pada 

keseluruhan (universe) situasi, maka uji validitas yang dilakukan pada metode tes ini 

adalah uji validitas isi dengan langkah-langkah seperti yang dikemukakan Crocker dan 

Algina dalam Budiyono (2003:60) sebagai berikut : 

1) Mendefinisikan domain kerja yang akan diukur (pada tes prestasi dapat berupa 

serangkaian tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diwujudkan dalam kisi-kisi), 

2) Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domain-domain tersebut, 

3) Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan butir-butir soal dengan 

domain performans yang terkait, 

4) Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh dari proses 

pencocokan pada langkah 3). 

Dalam penelitian ini disebut valid jika memenuhi setiap kriteria penelaahan. 

b. Reliabilitas 

Untuk menghitung reliabilitas digunakan rumus yang dikemukakan oleh Kuder 

dan Richardson yang diberi nama K-R 20 sebagai berikut : 













 −









−
=

∑
2

2

11
1 t

iit

s

qps

m

m
r  

dengan : 

r11  = indeks reliabilitas instrumen 

m  = cacah butir instrumen 

pi  = proporsi cacah subjek yang menjawab benar pada butir ke-i 

qi  = 1 – pi, i = 1, 2, …, n 
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st
2  = variansi total 

Dalam penelitian ini disebut reliabel apabila indeks reliabilitas yang diperoleh 

telah melebihi 0,70 (r11 > 0,70).      (Budiyono, 2003:69) 

c. Daya Pembeda 

Suharsimi Arikunto (2005:211) mengemukakan bahwa daya pembeda butir soal 

adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang tidak pandai (berkemampuan rendah). Soal 

yang baik adalah soal yang dapat dijawab benar oleh semua kelompok siswa yang pandai 

saja. Untuk kelompok kecil (kurang dari 100 orang), seluruh peserta tes dikelompokkan 

menjadi dua kelompok sama besar, yaitu 50% kelompok pandai atau kelompok atas dan 

50% kelompok bawah. 

Rumus untuk menentukan indeks daya pembeda adalah : 

 

B

B

A

A

J

E

J

E
D −=  

dengan: 

D = indeks daya pembeda 

EA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

EB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA = banyaknya kelompok atas 

JB = banyaknya kelompok bawah 

Klasifikasi daya pembeda: 

D  : 0,7 – 1,00   : baik sekali 

D  : 0,4 – 0,7   : baik 

D  : 0,2– 0,4  : cukup 
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D  : 0,0– 0,2  : Jelek sekali 

D  : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai D negatif 

sebaiknya dibuang saja. 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah D> 0,2. 

(Suharsimi Arikunto, 2005 : 213) 

 

d. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang memadai 

artinya tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk menentukan tingkat kesukaran 

tiap-tiap butir tes digunakan rumus: 

J

E
P =  

dengan: 

P = Indeks kesukaran 

E = Banyak peserta tes yang menjawab soal benar 

J = Jumlah seluruh peserta tes 

Dalam penelitian ini soal dianggap baik jika 0,3 < P < 0,7 

(Suharsimi Arikunto, 2005:208) 

E. Teknik Analisis data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan pada saat kedua kelompok belum dikenai perlakuan bertujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok tersebut seimbang. Secara statistik, apakah terdapat 

perbedaan mean yang berarti dari dua sampel yang independen. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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a. Hipotesis 

H0 : µ1 = µ2 (kedua kelompok memiliki kemampuan awal sama) 

H1 : µ1 ≠ µ2 (kedua kelompok memiliki kemampuan awal berbeda) 

b. Taraf signifikasi (α) = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan: 

21

21

11

nn
s

XX
t

p +

−
= ~ t(n1+n2-2)  

Keterangan: 

1X  = mean dari sampel kelompok eksperimen 

2X  = mean dari sampel kelompok kontrol 

n1 = ukuran sampel kelompok eksperimen 

n2 = ukuran sampel kelompok kontrol 

Sp
2 = variansi: 

( ) ( )
2

11

21

2

22

2

112

−+

−+−
=

nn

snsn
S p   

Sp = simpangan baku 
 

d. Daerah Kritik 

DK = {t | t < -t (α/2, n 1 + n 2 -2) atau t>t(α/2, n 1+ n 2 -2) Χ } 

e. Keputusan uji 

H0 ditolak jika t ∈ DK 

f. Kesimpulan 

Kedua kelompok memiliki kemampuan awal sama jika H0 diterima. 

(Budiyono, 2004:151) 

2. Uji Prasyarat 
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a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini dari populasi 

distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ini digunakan metode Lilliefors 

dengan prosedur: 

1) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Statistik Uji 

L = Maks |F(zi) – S(zi)| 

dengan: 

L : Koefisien Lilliefors dari pengamatan 

zi : Skor standar, 
s

XX
z i

i

−
= , (s = standar deviasi) 

F(zi) = P(Z<zi), Z~N(0,1) 

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

Xi = skor item 

3) Tarif Signifikasi (α) = 0,05 

4) Daerah Kritik (DK) 

DK = {L|L > Lα ; n} 

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika L terletak di daerah kritik 

6) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 diterima. 

(Budiyono, 2004:171) 
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b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai 

variasi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett 

dengan statistik uji Chi kuadrat dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :
22

2
2
1 ... kσσσ ===  (variasi populasi homogen) 

H1 : tidak semua variansi sama (variansi populasi tidak homogen) 

2) Statistik Uji yang digunakan: 

χ 2 =  
c

203,2
( f log RKG - ∑fj log sj

2) 

dengan: 

χ 2 ~ χ 2
(k-1)  












−

−
+= ∑

ffk
c

j

11

)1(3

1
1  ; RKG = 

∑ j

j

f

SS
; SSj = 

( )
∑

∑
−

j

j

j
n

X
X

2

2
 

k  = banyaknya populasi 

f = derajad bebas RKG = N – k 

N = cacah semua pengukuran 

fj = derajad bebas untuk sj = nj – 1 

j = 1, 2, …, k 

nj = cacah pengukuran pada sampel ke-j 

3) Taraf signifikansi (α) = 0,05 

4) Daerah Kritik (DK) 

DK = { χ 2 | χ 2 > χ 2 α:k-1}
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5) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika χ 2
hitung terletak di daerah kritik 

6) Kesimpulan 

Populasi-populasi homogen jika H0 diterima 

(Budiyono, 2004:176-177) 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 

dengan model sebagai berikut: 

( ) ijkijjiijkX εαββαµ ++++=  

Dengan  

Xijk  = data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

µ  = rataan dari seluruh data (rataan besar, grand mean) 

αi  = efek baris ke-i pada variabel terikat   

βj  = efek kolom ke-j pada variabel terikat 

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

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

dengan rataan 0 dan variansi σ2 

i = 1, 2 ; 1 = Model STAD dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual. 

   2 = Model STAD yang tidak dimodifikasi dengan pembelajaran   

kontekstual 

j = 1, 2, 3 ;  1 = IQ tinggi 

                             2 = IQ sedang 

       3 = IQ rendah 
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k = 1, 2, …., nij ; nij = cacah data amatan pada setiap sel ij 

(Budiyono, 2004: 228) 

Prosedur dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama, yaitu: 

a. Hipotesis 

H0A :  αi = 0 untuk setiap i= 1, 2 (tidak ada perbedaan efek antara baris terhadap 

variabel terikat) 

H1A :  paling sedikit ada satu αi yang tidak nol (ada perbedaan efek antara baris 

terhadap variabel terikat) 

H0B :  βj = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3 (tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap 

variabel terikat) 

H1B :  paling sedikit ada βj yang tidak nol (ada perbedaan efek antar kolom terhadap 

variabel terikat) 

H0AB :  (αβ)ij = 0 untuk setiap i =1, 2 dan j = 1, 2, 3 (tidak ada interaksi baris dan kolom 

terhadap variabel terikat) 

H1AB :  paling sedikit ada satu (αβ)ij yang tidak nol (ada interaksi baris dan kolom 

terhadap variabel terikat) 

(Budiyono, 2004: 211) 

b. Komputasi  

1) Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan notasi-notasi 

sebagai berikut: 

nij = ukuran sel ij (sel pada baris ke-i kolom ke-j) 

 = cacah data amatan pada sel ij 
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 = frekuensi sel ij 

hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel =
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   = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel  ij 

ijAB    = rataan pada sel ij 

A1 = ∑
i

ijAB  = jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj = ∑
j

ijAB  = jumlah rataan pada baris ke-j 

G = ∑
ji

ijAB
,

 = jumlah rataan semua sel 

Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan 

(5) sebagai berikut: 
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( ) ;4
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,

2
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2) Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama terhadap lima jumlah kuadrat, 

yaitu: 

JKA = hn {(3) – (1)}  
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JKG  = (2) 

JKB = hn {(4) – (1)}  

JKAB = hn {(1) + (5) – (3) – (4)} 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

3) Derajat bebas untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah 

dkA = p – 1   dkB = q – 1  

dkAB = (p – 1)(q – 1)  dkG = N – pq  

dkT = N – 1  

 

 

4) Rataan kuadrat 

dkA

JKA
RKA =    

dkAB

JKAB
RKAB =  

dkB

JKB
RKB =    

dkG

JKG
RKG =  

5) Statistik Uji 

a) Untuk H0A adalah Fa=
RKG

RKA
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat bebas p – 1 dan N – pq. 

b) Untuk H0B adalah Fb=
RKG

RKB
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat bebas q – 1 dan N – pq. 

c) Untuk H0AB adalah Fab=
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat bebas (p – 1)(q – 1) dan   N – pq. 
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6) Taraf signifikasi (α) = 0,05 

7) Daerah Kritik 

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

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

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

8) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika Fhitung terletak di daerah kritik. 

9) Rangkuman Analisis 

Tabel 3.3 Tabel Analisis Variansi 

Sumber  JK Dk RK Fobs Ftabel 

Baris (A) JKA p – 1 RKA Fa Ftabel 

Kolom (B) JKB q – 1  RKB Fb Ftabel 

Interaksi (AB) JKAB (p – 1)(q – 1) RKAB Fab Ftabel 

Galat (G) JKG N – pq  RKG -  

Total JKT N – 1 - -  

(Budiyono, 2004:229-233) 

 

c. Untuk uji lanjut pasca anava, digunakan Metode Scheffe’ untuk anava dua jalan. 

Uji lanjut pasca anava adalah tindak lanjut dari analisis variansi apabila hasil 

analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. 

Langkah-langkah dalam menggunakan Metode Scheffe’ adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rataan. 

2) Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

3) Menentukan taraf signifikasi (α) = 0,05. 

4) Mencari harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut: 
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a) Komparasi rataan antar baris 

Karena dalam penelitian ini hanya terdapat 2 kategori model pembelajaran 

maka tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava antar baris. Untuk mengetahui 

model pembelajaran manakah yang lebih baik cukup dengan membandingkan 

besarnya rataan marginal dari masing-masing model pembelajaran. Jika rataan 

marginal untuk pada model STAD yang dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual lebih besar dari rataan marginal untuk model STAD yang tidak 

dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual berarti model STAD dimodifikasi 

dengan pembelajaran kontekstual dikatakan lebih baik dibandingkan dengan 

model STAD  yang tidak dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual atau 

sebaliknya. 

b) Komparasi rataan antar kolom 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

( )
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ji
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nn
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Daerah kritik untuk uji itu ialah: DK={F | F > (q – 1)Fα ; q – 1, N – pq} 

c) Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan sel pada kolom yang sama adalah sebagai 

berikut. 

( )
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Daerah kritik untuk uji itu ialah:  
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DK={F | F > (pq – 1)Fα ; pq – 1, N – pq} 

 

d) Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama adalah 

sebagai berikut. 

( )
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Daerah kritik untuk uji itu ialah: 

DK={F | F > (pq – 1)Fα ; pq – 1, N – pq}. 

5) Menentukan keputusan uji untuk masing komparasi ganda, 

6) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang sudah ada. 

(Budiyono, 2004:214-216) 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV ini akan disajikan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun hasil 

penelitian yang akan disajikan adalah hasil uji coba instrumen, deskripsi data, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian. 

A. Hasil Uji Coba Instrumen 
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Instrumen penelitian yang berupa prestasi belajar matematika pada materi lingkaran, sebelum 

digunakan untuk pengambilan data terlebih dahulu dilakukan uji validitas isi kemudian diujicobakan 

kepada  80 siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Surakarta. Hasil dari uji coba prestasi belajar matematika pada 

materi lingkaran selanjutnya dilakukan analisis tingkat kesukaran, daya beda dan uji reliabilitas. 

Penilaian uji validitas isi dilakukan oleh Dra. Tri Unggul Suwarsi, M.Pd dan Tri Purwandari, S.Pd. 

selaku guru senior yang lebih dari 20 tahun mengajar serta sudah tersertifikasi dan aktif dalam MGMP 

Matematika SMP Kota Surakarta. Dalam penelitian kali ini suatu butir soal dikatakan valid jika validator 

setuju dengan semua kriteria penelahaan yang dibuat peneliti. Kriteria penelahaan yang harus dipenuhi 

adalah butir soal tes sesuai dengan kisi-kisi tes (Lampiran 3), materi pada butir tes sesuai dengan KD, 

materi pada butir soal tes sudah pernah dipelajari siswa, materi pada butir tes tidak memberikan 

interpretasi ganda dan butir tes bukan termasuk kategori soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar.  

Dari 34 soal yang berbentuk pilihan ganda, kedua validator menilai bahwa soal no 17, 22 dan 26 tidah 

memenuhi salah satu kriteria penelahaan. Sedangkan 31 soal yang lain memenuhi seluruh kriteria 

penelaahan sehingga bisa dikatakan soal yang valid. 

 Hasil uji coba instrumen prestasi belajar matematika pada materi lingkaran untuk mengetahui 

tingkat kesukaran pada soal prestasi belajar digunakan indeks kesukaran. Berdasarkan indeks kesukaran 

dapat dilihat bahwa 31 item soal memiliki tingkat kesukaran sedang karena mempunyai indeks 

kesukaran lebih dari sama dengan 0,30 kurang dari sama dengan 0,70; 1 item soal memiliki tingkat 

kesukaran sulit karena mempunyai indeks kesukaran kurang dari 0,30 yaitu item soal nomor 26; 2 item 

soal memiliki tingkat kesukaran mudah karena mempunyai indeks kesukaran lebih dari 0,70 yaitu item 

soal nomor 17 dan 22. Untuk soal-soal yang dianggap tidak efektif untuk digunakan dalam tes dapat 

dilihat dari indeks daya beda. Berdasarkan indeks daya beda, nampak bahwa item soal nomor 12, 17, 22 

dan 26 adalah tidak efektif digunakan dalam tes, karena mempunyai indeks daya beda dibawah 0,20. 
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Jadi jumlah soal yang dapat digunakan ada 30 item soal. Untuk uji reliabilitasnya diperoleh indeks 

reliabilitasnya sebesar 0,811 yang berarti bahwa instrumen prestasi belajar matematika dianggap tinggi. 

Untuk  perhitungan selengkapnya disajikan pada Lampiran 14. 

B. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari eksperimen ini adalah data hasil prestasi belajar matematika. Sampel 

yang diambil sebanyak 224 siswa yang terbagi atas 112 siswa kelompok kelas eksperimen dan 112 siswa 

kelompok kelas kontrol. Sampel untuk kelompok kelas eksperimen adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 

3 Surakarta, siswa kelas VIII D SMP Negeri 14 Surakarta, dan siswa kelas VIII A SMP Negeri 27 Surakarta 

dengan jumlah total 112 siswa. Sedang untuk kelompok kelas kontrol adalah siswa kelas VIII G SMP 

Negeri 3 Surakarta, siswa kelas VIII E SMP Negeri 14 Surakarta, dan siswa kelas VIII C SMP Negeri 27 

Surakarta dengan jumlah total 112 siswa. 

Guna memperoleh gambaran tiap data dapat dilihat deskripsi data masing-masing variabel 

sebagai berikut : 

1. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran 

Data prestasi belajar matematika pada materi lingkaran diambil setelah proses 

pembelajaran materi lingkaran selesai dilakukan dengan  test prestasi belajar dengan menggunakan 

soal test yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

dari jumlah siswa dari seluruh sampel N = 224 dengan nilai data terendah XR = 40, data tertinggi XT = 

93, sedangkan rata-rata 
−

X  = 69,62, median Me = 70, modus Mo = 70, standart deviasi s = 10,44. 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 27. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran 

2. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran Kelas Eksperimen 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan menggunakan soal 

tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

sebanyak N = 112 dengan nilai data terendah XR = 53, data tertinggi XT = 93, sedangkan rata-rata 
−

X  

= 74,15, median Me = 73, modus Mo = 77, standart deviasi s = 8,67. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 28. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran Kelompok kelas 

Eksperimen 

3. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran Kelompok Kelas Kontrol  

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan menggunakan soal 

tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

sebanyak N = 112 dengan nilai data terendah XR = 40, data tertinggi XT = 87, sedangkan rata-rata 
−

X  

= 65,09, median Me = 67, modus Mo = 67, standart deviasi s = 10,12. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 29. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran Kelompok Kelas 

Kontrol 

4. Data IQ Siswa 

Data IQ siswa diambil dari data tes IQ pada saat siswa kelas VIII semester I. Berdasarkan nilai 

IQ siswa dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu siswa yang mempunyai IQ tinggi, sedang dan rendah. 

Siswa yang mempunyai nilai IQ lebih dari dengan 
−

X + 0,5 s (
−

X : rata-rata nilai IQ dan s : standart 

deviasi) masuk pada kelompok siswa yang mempunyai IQ tinggi, lebih besar sama dengan  
−

X  - 0,5 s  

kurang dari sama dengan 
−

X  + 0,5 s masuk pada kelompok siswa yang mempunyai IQ sedang dan 

kurang dari atau  
−

X  - 0,5 S masuk pada kelompok siswa yang mempunyai IQ rendah. Perhitungan 

untuk siswa yang nilainya lebih dari atau sama dengan 100,10 masuk pada kelompok IQ tinggi, data 

dengan nilai lebih dari sama dengan 92,35 dan kurang dari sama dengan 100,10 masuk dalam 
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kelompok IQ sedang, sedangkan data dengan nilai kurang dari atau sama dengan 92,35 dalam 

kelompok IQ rendah. 

Data IQ siswa diperoleh sebanyak N = 224 dengan data terendah XR = 82, data tertinggi XT = 

112. Data tersebut bila disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi akan diperoleh rata-rata 
−

X  = 

96,22, median Me = 96, modus Mo = 97,  standart deviasi s = 7,75. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 26. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Histogram dan poligon IQ siswa 

 

5. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran Kelompok IQ Tinggi 
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Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan menggunakan soal 

tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

sebanyak N = 62 dengan nilai data terendah XR = 60, data tertinggi XT = 93, sedangkan rata-rata 
−

X  = 

76,84, median Me = 77, modus Mo = 77, standart deviasi s = 7,38. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 30. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran Kelompok IQ Tinggi 

6. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran Kelompok IQ Sedang 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan menggunakan soal 

tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

sebanyak N = 91 dengan nilai data terendah XR = 50, data tertinggi XT = 90, sedangkan rata-rata 
−

X  = 
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70,01, median Me = 70, modus Mo = 70, standart deviasi s = 9,22. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 31. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran Kelompok IQ Sedang 

7. Data Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Lingkaran Kelompok IQ Rendah 

Data ini diambil setelah proses pembelajaran selesai dilakukan dengan menggunakan soal 

tes yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data prestasi belajar matematika diperoleh 

sebanyak N = 71 dengan nilai data terendah XR = 40, data tertinggi XT = 83, sedangkan rata-rata 
−

X  = 

62,82, median Me = 63, modus Mo = 60, standart deviasi s = 9,86. Perhitungan selengkapnya 

disajikan dalam Lampiran 32. 

Gambar histogram dan poligon dari data ini dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Histogram dan poligon prestasi matematika pada materi lingkaran Kelompok IQ Rendah 

C.  Hasil Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok kelas eksperimen dan 

kelompok kelas kontrol dalam keadaan seimbang, sebelum masing-masing mendapat perlakuan. 

Dengan kata lain secara statistik uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean 

yang berarti (signifikan) dari dua sampel yang independen. Data yang dipakai adalah data dokumentasi 

nilai murni ulangan umum bersama matematika klas VIII semester ganjil untuk masing-masing kelompok 

data. Statistik uji yang digunakan adalah uji t.  

Uji normalitas untuk prasyarat uji keseimbangan mencakup uji untuk prestasi belajar dari: 

1.   Kelompok siswa untuk kelompok kelas eksperimen 
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Dari hasil perhitungan dengan jumlah 112 siswa, diperoleh Lhitung = 0,0733; sedangkan harga Ltabel = 

0,0837. Hasil uji normalitas tersebut, nampak bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal taraf signifikan 0,05. Hal ini nampak pada harga semua Lhitung kurang dari harga Ltabel. 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 10. 

2.   Kelompok siswa untuk kelompok kelas kontrol 

Dari hasil perhitungan dengan jumlah 112 siswa, diperoleh Lhitung = 0,0625; sedangkan harga Ltabel = 

0,0837. Hasil uji normalitas tersebut, nampak bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal taraf signifikan 0,05. Hal ini nampak pada harga semua Lhitung kurang dari harga Ltabel. 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 11. 

 Uji homogenitas untuk prasyarat uji keseimbangan dengan pendekatan Bartlett dengan statistik 

uji Chi Kuadrat, diperoleh χ2
hitung = 0,001 kurang dari χ2

tabel = 3,841; sehingga H0  diterima pada taraf 

signifikansi 0,05; berarti varian-variannya homogen. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam 

Lampiran 12. 

Dari hasil perhitungan uji t diperoleh thitung = -0,1803 dimana nilai ini masuk dalam kriteria bahwa 

H0 diterima dengan DK = {t | t < -tα/2; v atau t > tα/2; v} dimana DK = {t | t < -1,960 atau t > 1,960}, sehingga 

diperoleh t ∉  DK. Dengan demikian rata-rata antara kedua kelompok data dapat dikatakan seimbang 

pada taraf signifikan 0,05. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 13. 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisa meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas menggunakan 

uji Lillefors dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan statistik uji chi kuadrat. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas nilai prestasi belajar matematika mencakup uji untuk prestasi belajar dari : 
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1) Kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dimodifikasi pembelajaran kontekstual. 

2) Kelompok siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang tidak dimodifikasi. 

3) Kelompok siswa yang mempunyai IQ tinggi.  

4) Kelompok siswa yang mempunyai IQ sedang. 

5) Kelompok siswa yang mempunyai IQ rendah. 

Rangkuman hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Rangkuman Uji Normalitas Nilai Prestasi Belajar Matematika dengan Uji Lilliefors 

No Kelompok Lhitung Banyak 

data 

Ltabel Keputusan 

Uji 

Keterangan 

1. Prestasi belajar siswa dari 

kelompok kelas 

eksperimen 

0,0796 112 0,0837 diterima Normal 

2. Prestasi belajar siswa dari 

kelompok kelas kontrol 

0,0675 112 0,0837 diterima Normal 

3. Prestasi belajar siswa 

kolompok  IQ   tinggi 

0,1018 62 0,1125 diterima Normal 

4. Prestasi belajar siswa 

kelompok IQ sedang 

0,0732 101 0,0929 diterima Normal 

5. Prestasi belajar siswa 0,0701 71 0,1051 diterima Normal 
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kelompok IQ rendah 

 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran  33, 34, 35, 36 dan 37. Dari hasil uji 

normalitas tersebut, nampak bahwa data dari masing-masing variabel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Hal ini nampak pada harga semua Lhitung kurang dari harga Ltabel. 

b. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan variansi (homogenitas) prestasi belajar matematika terhadap model pembelajaran 

dengan metode Bartlett menggunakan statistik uji Chi Kuadrat, diperoleh χ2
hitung = 2,619 kurang dari 

χ2
tabel = 3,841 , sehingga Ho  diterima pada taraf signifikansi 0,05 berarti varian-variannya homogen. 

Sedangkan uji kesamaan variansi (homogenitas) prestasi belajar matematika terhadap IQ siswa 

dengan pendekatan Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat, diperoleh χ2
hitung = 5,559 kurang dari 

χ2
tabel = 5,991 , sehingga Ho  diterima pada taraf signifikansi 0,05 berarti varian-variannya homogen. 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 38 dan 39.  

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama dan taraf signifikan (α ) = 0,05 

dapat dilihat pada Tabel rangkuman data sel yang disajikan dalam Tabel 4.2. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah siswa untuk tiap sel tidak sama ditunjukkan dengan N yang berbeda-beda. 

Pada analisis variansi dalam rangkuman data sel dideskripsikan jumlah siswa, nilai rata-rata siswa, 

jumlah nilai total siswa, jumlah kuadrat total nilai siswa, dan sum square dari masing-masing kelompok 

siswa. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 40. 
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Tabel 4.2 Rangkuman Data Sel 

( b ) 

IQ Siswa 

 

 

Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3) 

N 32 48 32 

∑X 2564 3501 2240 

−

X  80 73 70 

∑X2 206820 259139 158220 

C 205441 255354 156800 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD 

Dimodifikasi dengan 

pembelajaran 

kontekstual (a1) 

SS 1380 3785 1420 

N 30 43 39 

∑X 2200 2870 2220 

−

X 73 67 57 

∑X2 162560 202059 121247 

C 161333 191556 126369 

 

Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD 

tanpa Modifikasi   (a2) 

SS 1227 10503 -5122 

C = 
−

X ∑ X , SS = ∑X2 – C 
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Dari hasil di atas dapat dibuat rangkuman analisis variansi, sesuai dengan tabel 4.3. Adapun 

sumber variansinya adalah model pembelajaran (kooperatif STAD dengan modifikasi dan kooperatif 

STAD tanpa modifikasi), IQ siswa (IQ tinggi, IQ sedang, dan IQ rendah), dan interaksi antara model 

pembelajaran dengan IQ siswa. 

Tabel 4.3 Rangkuman Analisis Variansi 

Sumber Variansi JK Db RK Fhitung Ftabel Keputusan 

Uji 

Model Pembelajaran 4102,49 1 4102,49 67,79 3,89 Ditolak 

IQ Siswa 6382,43 2 3191,22 52,74 3,04 Ditolak 

Interaksi antara 

Model Pembelajaran 

dengan IQ Siswa 526,97 2 263,48 4,35 3,04 

Ditolak 

Galat 13191,93 218 60,51      

Total 24203,83 223        

 

Berdasarkan hasil analisa variansi seperti disajikan pada rangkuman di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Pada baris utama A (model pembelajaran), harga  statistik uji Fa = 67,79 dan F(0,05;1;218) = 3,89, 

ternyata Fa lebih dari Ftabel  dengan demikian H0A ditolak. Hal ini berarti prestasi belajar siswa dengan 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan 
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pembelajaran kontekstual berbeda dengan prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa modifikasi. 

b. Pada kolom utama B (IQ siswa), harga statistik uji Fb = 52,74 dan F(0,05;2;218) = 3,04, ternyata Fb  lebih 

dari  Ftabel dengan demikian H0B ditolak. Hal ini berarti prestasi belajar matematika siswa yang 

mempunyai IQ tinggi berbeda dengan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang 

maupun rendah, sedangkan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang berbeda 

dengan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

c. Pada interaksi AB (model pembelajaran dan IQ siswa), statistik uji Fab = 4,35 dan F(0,05;2;218) = 3,04, 

ternyata Fab lebih dari Ftabel  sehingga H0AB ditolak. Hal ini berarti nilai prestasi belajar matematika 

siswa pada model pembelajaran matematika tidak konsisten terhadap IQ siswa. 

4. Hasil Uji Komparasi Ganda 

Pada H0A ditolak maka untuk melacak perbedaan rerata antar dua baris tersebut cukup dengan 

membandingkan besarnya rata-rata marginal dari baris pertama dengan baris ke dua, kemudian 

dibandingkan mana yang lebih baik. Jadi tidak perlu uji komparasi ganda pada baris.  

Pada H0B ditolak, dan mengingat ada tiga kolom maka perlu dilakukan uji komparasi ganda pada 

kolom dengan menggunakan pendekatan Scheffe. Rangkuman hasil uji coba komparasi ganda antar 

kolom disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

Komparasi F hitung F tabel Keputusan uji P 

µ.1 vs µ.2 28,408 6,173 H0 ditolak < 0,05 

µ.1 vs µ.3 107,536 6,173 H0 ditolak < 0,05 
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µ.2 vs µ.3 34,110 6,173 H0 ditolak < 0,05 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 41. 

  H0B ditolak pada komparasi antar kolom, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki IQ tinggi dengan IQ sedang, terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki IQ tinggi dengan IQ rendah, terdapat perbedaan 

prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki IQ sedang dengan IQ rendah. 

Pada H0AB ditolak, maka dilakukan uji komparasi ganda antar sel dengan menggunakan 

pendekatan Scheffe. Rangkuman hasil uji coba komparasi ganda antar sel disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Sel 

Komparasi F hitung F tabel Keputusan uji P 

µ11 vs µ12 16,391 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ11 vs µ13 27,106 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ12 vs µ13 2,738 11,291 H0 diterima > 0,05 

µ21 vs µ22 12,679 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ21 vs µ23 75,460 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ22 vs µ23 32,598 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ11 vs µ21 11,803 11,291 H0 ditolak < 0,05 

µ12 vs µ22 14,377 11,291 H0 ditolak < 0,05 
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µ13 vs µ23 49,672 11,291 H0 ditolak < 0,05 

 

Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 40. 

Hasil komparasi antar sel pada baris yang sama pada baris pada kelas eksperimen antara µ11 vs 

µ12 dan µ11 vs µ13 HOAB  ditolak, sedangkan antara µ12 vs µ13 HOAB diterima, sehingga dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa kelompok kelas eksperimen yang memiliki 

IQ tinggi dengan IQ rendah, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa kelompok 

kelas eksperimen yang memiliki IQ tinggi dengan IQ rendah, dan tidak terdapat perbedaan prestasi 

belajar matematika antara siswa kelompok kelas eksperimen yang memiliki IQ sedang dengan IQ 

rendah. 

Semua H0AB ditolak pada komparasi antar sel pada baris yang sama pada baris kelompok kelas 

kontrol, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa 

kelompok kelas kontrol yang memiliki IQ tinggi dengan IQ rendah, terdapat perbedaan prestasi belajar 

matematika antara siswa kelompok kelas kontrol yang memiliki IQ tinggi dengan IQ rendah, terdapat 

perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa kelompok kelas kontrol yang memiliki IQ sedang 

dengan IQ rendah. 

Semua H0AB ditolak pada komparasi antar sel pada kolom yang sama, sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki IQ tinggi pada 

kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol, terdapat perbedaan prestasi belajar 

matematika antara siswa yang memiliki IQ sedang pada kelompok kelas eksperimen dengan kelompok 

kelas kontrol, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang memiliki IQ rendah 

pada kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Berdasarkan hasil analisa variansi dengan sel tidak sama untuk efek utama A (model pembelajaran) 

diperoleh Fa = 67,79 lebih dari F(0,05;1;218) = 3,89. Ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar pada 

materi lingkaran antara siswa dengan  model pembelajaran kooperatif STAD yang dimodifikasi  

dengan siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif STAD tanpa modifikasi. Dengan 

memperhatikan rata-rata marginal nilai prestasi belajar pada kelompok kelas eksperimen adalah 

74,15 dan pada  kelompok kelas kontrol adalah 65,09 maka dapat disimpulkan prestasi belajar siswa 

dengan pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual  lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa modifikasi. 

2. Berdasarkan hasil analisa variansi dengan sel tidak sama untuk efek utama B (IQ siswa) diperoleh Fb 

= 52,74 lebih dari F(0,05;2;218) = 3,04. Ini berarti terdapat perbedaan prestasi belajar statistika pada 

siswa sebagai akibat perbedaan tingkat IQ siswa, yaitu IQ tinggi, sedang, dan rendah. Dari hasil uji 

komparasi ganda dengan pendekatan Scheffe diperoleh F.1-.2 = 28,41 lebih dari 2F(0,05;2;221) = 6,17, F.1-.3 

= 107,54 lebih dari  F(0,05;2;221) = 6,17, F.2-.3 = 34,11 lebih dari 2F(0,05;2;221) = 6,17, yang berarti pula 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata prestasi belajar matematika sebagai akibat IQ 

tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan rata-rata marginal prestasi kelompok IQ tinggi adalah  76,84,  

prestasi kelompok IQ sedang 70,01 dan  prestasi kelompok IQ rendah adalah 62,82 maka dapat 

disimpulkan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada 

prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang maupun rendah, sedangkan prestasi 
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belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

3. Berdasarkan hasil analisa variansi dengan sel tidak sama untuk efek utama AB (model pembelajaran 

dan tingkat IQ siswa) diperoleh Fab = 4,35 lebih dari F(0,05;1;218) = 3,04, sehingga H0 ditolak. Ini berarti 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa sebagai akibat interaksi model pembelajaran dengan 

tingkat IQ siswa. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika pada materi lingkaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan modifikasi dan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa modifikasi tidak konsisten terhadap IQ siswa. 

Berdasarkan nilai rataan prestasi belajar siswa dan hasil uji komparasi ganda maka dapat 

diketahui bahwa: 

a. F11-12   = 16,391 ∈  DK 

Berarti, prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen yang mempunyai IQ 

tinggi terdapat perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai IQ sedang. Rerata 

prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen yang mempunyai IQ tinggi 

adalah 80, sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen 

yang mempunyai IQ sedang adalah 73. Maka dapat disimpulkan prestasi belajar matematika 

siswa pada kelompok kelas eksperimen yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang. 

b. F11-13   = 27,106 ∈  DK 

Berarti, prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen yang mempunyai IQ 

tinggi terdapat perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai IQ rendah. Rerata 

prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen yang mempunyai IQ tinggi 

adalah 80, sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas eksperimen 
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yang mempunyai IQ rendah adalah 70. Maka dapat disimpulkan prestasi belajar matematika 

siswa pada kelompok kelas  eksperimen yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

c. F12-13   = 2,738 ∈ DK 

Berarti,   prestasi  belajar  matematika  siswa  pada  kelompok  eksperimen  

yang mempunyai IQ sedang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai 

IQ rendah. Tidak adanya perbedaan prestasi belajar siswa yang mempunyai IQ sedang dan 

rendah disebabkan karena model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dimodifikasi dengan 

pembelajaran konstektual lebih memudahkan siswa yang memiliki IQ rendah dalam 

mempelajari materi pembelajaran yang diberikan. 

d. F21-22   = 12,679 ∈  DK 

Berarti, prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ 

tinggi terdapat perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai IQ sedang. Rerata 

prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ tinggi 

adalah 73, sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol 

yang mempunyai IQ sedang adalah 67. Maka dapat disimpulkan prestasi belajar matematika 

siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang. 

e. F21-23   = 75,460 ∈  DK 

Berarti, prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ 

tinggi terdapat perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai IQ rendah. Rerata 

prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ tinggi 

adalah 73, sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol 
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yang mempunyai IQ rendah adalah 57. Maka dapat disimpulkan prestasi belajar matematika 

siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

f. F22-23   = 32,598 ∈  DK 

Berarti, prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ 

sedang terdapat perbedaan yang signifikan dengan siswa yang mempunyai IQ rendah. Rerata 

prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ sedang 

adalah 67, sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa pada kelompok kelas kontrol 

yang mempunyai IQ rendah adalah 57. Maka dapat disimpulkan prestasi belajar matematika 

siswa pada kelompok kelas kontrol yang mempunyai IQ sedang lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

g. F11-21   = 11,803 ∈  DK 

Berarti, pada siswa yang memiliki IQ tinggi pada kelompok kelas eksperimen terdapat 

perbedaan yang signifikan dengan siswa pada kelompok kelas kontrol. Rerata prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ tinggi pada kelompok kelas eksperimen adalah 80, 

sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa yang memiliki IQ tinggi pada kelompok 

kelas kontrol adalah 73. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang 

memiliki IQ tinggi pada kelompok kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ tinggi pada kelompok kelas kontrol. 

h. F12-22   = 14,377 ∈  DK 

Berarti, pada siswa yang memiliki IQ sedang pada kelompok kelaseksperimen terdapat 

perbedaan yang signifikan dengan siswa pada kelompok kelas kontrol. Rerata prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ sedang pada kelompok kelas eksperimen adalah 73, 
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sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa yang memiliki IQ sedang pada kelompok 

kelas kontrol adalah 67. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang 

memiliki IQ sedang pada kelompok kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ sedang pada kelompok kelas kontrol. 

i. F13-23   = 49,672 ∈  DK 

Berarti, pada siswa yang memiliki IQ rendah pada kelompok kelas eksperimen terdapat 

perbedaan yang signifikan dengan siswa pada kelompok kelas kontrol. Rerata prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ rendah pada kelompok kelas eksperimen adalah 70, 

sedangkan rerata prestasi belajar matematika siswa yang memiliki IQ rendah pada kelompok 

kelas kontrol adalah 57. Maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang 

memiliki IQ rendah pada kelompok kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang memiliki IQ rendah pada kelompok kelas kontrol. 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan Penelitian 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang tidak dimodifikasi 

dengan  pembelajaran kontekstual. 
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2. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang  maupun rendah, sedangkan prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. 

3. Pada pembelajaran dengan model pembelajaran STAD yang dimodifikasi dengan 

pembelajaran kontekstual prestasi siswa dengan tingkat intelegensi tinggi lebih baik dari 

tingkat intelegensi sedang dan rendah, prestasi siswa pada tingkat intelegensi sedang sama 

dengan prestasi siswa dengan tingkat intelegensi rendah. Pada pembelajaran STAD yang 

tidak dimodifikasi prestasi siswa dengan tingkat intelegensi tinggi lebih baik dari tingkat 

intelegensi sedang dan rendah, prestasi siwa dengan tingkat intelegensi sedang lebih baik dari 

siswa dengan tingkat intelegensi rendah. Pada semua tingkat intelegensi prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD yang dimodifikasi pembelajaran 

kontekstual selalu lebih baik dari model pembelajaran STAD yang tidak dimodifikasi. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Kesimpulan penelitian  memberikan implikasi teoritis sebagai berikut: 

a.  Prestasi belajar siswa dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan  pembelajaran kontekstual lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe  STAD yang tidak dimodifikasi 

dengan  pembelajaran kontekstual. Hal ini menguatkan teori yang mengatakan bahwa 

pembelajaran dengan mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari membuat 

pelajaran menjadi lebih bermakna sehingga lebih mudah diterima siswa. 
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b. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai IQ tinggi lebih baik daripada prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang  maupun rendah, sedangkan prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai IQ sedang lebih baik daripada prestasi belajar 

matematika siswa yang mempunyai IQ rendah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa lebih 

tinggi IQ seseorang lebih luas kemungkinannya untuk mendapatkan sukses dalam belajar. 

c. Prestasi belajar matematika pada materi lingkaran dengan menggunakan model pembelajarn 

kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan pembelajaran kontekstual tidak konsisten 

terhadap IQ siswa. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa keunggulan pembelajaran kontekstual 

sangat berdampak pada tingkat intelegensi tertentu. Dilihat dari uji lanjut paska anava bahwa 

pada komparasi antar sel pada baris bahwa μ12 = μ13 menjelaskan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual sangat baik untuk siswa dari tingkat IQ rendah.  

2. Implikasi Praktis 

Terkait dengan implikasi teoritis diatas maka dapat diuraikan beberapa hal: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dimodifikasi dengan pembelajaran 

kontekstual sangat baik hasilnya dalam meningkatkan prestasi siswa pada materi 

lingkaran. Penerapan pembelajaran dengan model ini memerlukan waktu yang lebih 

banyak bagi guru untuk menyiapkan pembelajaran. Seorang guru harus mengenal 

keheterogenan siswa sehingga siswa dalam kelas bisa dibuat kelompok-kelompok yang 

baik untuk pembelajaran. Seorang guru juga harus memikirkan bagaimana mengkaitkan 

materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan merencanakan pembelajaran yang 

memungkinkan untuk dilaksanakan sehubungan dengan waktu pelajaran dan fasilitas 

yang diperlukan. 
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2. Setiap anak mempunyai tingkat intelegensi yang  berbeda-beda. Perlunya seorang guru 

mengetahui IQ siswa supaya seorang guru lebih mengenal perbedaan antar siswa dan 

memberikan dorongan siswa yang mempunyai IQ tinggi supaya lebih optimal, dan 

memotivasi dan mendorong siswa dengan IQ sedang dan rendah serta menghargai setiap 

kemajuan mereka walaupun tidak bisa menyamai kemajuan siswa dengan  IQ tinggi.  

3. Pentingnya mengenal kondisi IQ siswa juga diperlukan untuk memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan tingkat intelegensi.  

 

 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penelitian dan implikasi hasil penelitian, peneliti 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1.  Saran  bagi Kepala Sekolah 

 Seorang Kepala Sekolah perlu mendorong guru agar senantiasa kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran. Dalam hal ini Kepala Sekolah perlu memberikan apresiasi dan  dukungan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa dan 

menyediakan fasilitas–fasilitas yang dibutuhkan supaya pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif bisa dilaksanakan.   

2.  Saran bagi para guru 

a. Seorang guru matematika diharapkan dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara baik 

dengan menyediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelajaran sehingga 
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bisa mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran 

sehingga materi lebih mudah diterima siswa. 

b. Seorang guru hendaknya mengenal kondisi siswa sehingga bisa memotivasi dan 

memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa. Seorang guru hendaknya 

mengenal tingkat intelegensi siswanya sehingga bisa memberikan dukungan yang 

optimal sesuai dengan kondisi siswa.  

3.  Saran bagi para peneliti/calon peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas. 

Penulis berharap, para peneliti/calon peneliti dapat meneruskan atau mengembangkan 

penelitian ini untuk variabel-variabel lain yang sejenis atau model pembelajaran lain yang lebih 

inovatif, sehingga dapat menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya dan pendidikan pada umumnya. 
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