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ABSTRAK 
 

FR WIGIARTINI, S850208010. Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) Sebagai 
Pembelajaran Matematika Inovatif Alternatif Plus Ditinjau Dari Aktivitas 
Belajar Siswa SMA Se Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2008-2009. Tesis 
Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2009.  

 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui (1) Apakah siswa yang 

diberi pembelajaran dengan metode PPR pada proses belajar mengajar lebih baik 
prestasi belajarnya daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan  metode 
konvensional pada materi luas segitiga? (2) Apakah siswa yang aktivitas 
belajarnya tinggi lebih baik prestasi belajarnya daripada siswa yang aktivitas 
belajarnya sedang atau rendah dan siswa yang aktivitas belajarnya sedang lebih 
baik prestasi belajarnya daripada siswa yang aktivitas belajarnya rendah pada 
materi luas segitiga? (3)Apakah ada interaksi antara penggunaan model 
pembelajaran dengan metode PPR dan metode konvensional dengan  tingkat 
aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode 

eksperimental semu dengan desain faktorial 2x3. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA-SMA se Kabupaten Semarang Semester II tahun 
pelajaran 2008/2009. Sampel penelitian ini adalah kelompok eksperimen (dengan 
metode PPR) terdiri dari SMA N 1 Ambarawa sebanyak 40 siswa dan SMA K 
Bhakti Awam sebanyak 40 siswa, jumlah kelompok eksperimen sebanyak 80 
siswa. Sedangkan kelompok kontrol (metode konvensional) terdiri dari SMA N 1 
Ambarawa sebanyak 40 siswa dan SMA K Bhakti Awam sebanyak 40 siswa, 
jumlah kelompok kontrol sebanyak 80 siswa. Jadi banyaknya sampel 160 siswa. 
Metode penarikan sampel menggunakan penarikan sampel berkelompok (Cluster 
Random Sampling) dengan cara undian. Data dikumpulkan dengan metode 
dokumentasi, angket dan tes. Metode dokumentasi dari nilai UAN SMP 
digunakan untuk uji keseimbangan, metode angket digunakan untuk mengukur 
aktivitas belajar matematika dan metode tes digunakan untuk mengumpulkan data 
prestasi belajar matematika. Analisis data dengan analisis variansi dua jalan 
dengan sel tak sama, dilanjutkan dengan uji komparasi ganda metode Scheffe. 

 
Hasil uji hipotesis di atas , dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembelajaran 

dengan metode PPR menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada pembelajaran dengan metode konvensional pada materi luas segitiga. (2) 
aktivitas siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika pada materi 
pokok  luas segitiga kelas X SMA-SMA Sub Rayon 02 Kabupaten Semarang. 
Siswa dengan aktivitas tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik 
dibanding siswa dengan aktivitas belajar sedang dan rendah, siswa dengan 
aktivitas belajar sedang  mempunyai prestasi belajar lebih baik dibanding siswa 
dengan aktivitas belajar rendah. (3) Prestasi belajar matematika dari masing-
masing cara penyajian materi berlaku konsisten/sama pada masing-masing 
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kategori aktivitas belajar dan prestasi belajar matematika dari masing-masing 
kategori aktivitas belajar berlaku konsisten/sama pada masing-masing penyajian 
materi. 

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



 

 vi 
 

ABSTRACT 
 
FR WIGIARTINI, S 850208010. Reflective Pedagogical Paradigm as a 
Mathematics Innovative Alternative Plus Studies viewed from Students’ 
Studies Activities of Senior High School of Semarang Regency in The 
Academic Year of 2008-2009. Thesis, The Study Program of Mathematics 
Education. Postgraduate Program, Sebelas Maret University Surakarta, 2009. 
 
 The aims of the research are to find out : (1) whether mathematics of 
student using PPR method is better than those trained using convention method on 
the main material of triangle width, (2) whether the achievement of students who 
have high learning activity are better than those who have middle or low learning 
activity, and those who have middle learning activity are better than those who 
have low learning activity on the main material of triangle width, (3) whether 
there is an interaction between the usage of  PPR method and the students’ 
learning activity level toward mathematics learning achievement.  
 
  This research belongs to the one which uses quasi experimental method. 
This research uses cluster random sampling  method and the number of subject is 
160 students of SMA at the X level in Semarang Regency at the second semester 
of 2008/2009 academic year. The sample of this research involves experimental 
group (using PPR method) consisting of  40 students of SMA N 1 Ambarawa, 40 
students of  SMA Kanisisus Bhakti Awam. So there are 80 students for the 
experimental group. Meanwhile the control group (with convention method) 
consist of 40 students of SMA N 1 Ambarawa, 40 students of  SMA Kanisius 
Bhakti Awam. So there are 80 students for the control group. Thus, the total 
sample of  research is 160 students obtained by using cluster random sampling. 
The data are collected  by using documentation, questionnaire, and the test 
method. Documentation method of mathematics achievement of  Junior High 
School National Examination is used for balancing test, questionaire is used 
measure mathematics learning activity, and test method is used to collect the data 
of mathematics learning achievement. Data analysis  is carried out by using two 
ways variance analysis of different cell and double comparison test of Scheffe 
method. 
 
 Based on the relevant theory study, the conclusion of this research are : 
(1) Mathematics learning achievement on the main material triangle width using 
PPR method is better than  conventional method, (2) Students’ learning 
achievement with high activity are better than those with middle activity, and 
those who have middle activity are better than those with low activity, (3) the 
learning achievement from each learning method is consistent to each learning 
activity category, and student’s mathematics achievement of each learning activity 
category is consistent to each learning method.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang tentu banyak mengalami 

keterlambatan dalam banyak hal. Oleh karena itu kita semua berusaha berbenah 

diri. Pembenahan ini dilakukan di segala sektor, baik teknologi, pertanian, 

pemerintahan, ekonomi, dan masih banyak lagi, termasuk pendidikan. 

Perkembangan pendidikan di Indonesia rupanya kurang  disertai dengan 

keseimbangan pembinaan moral pada anak didik. Hal ini berakibat pada 

menurunnya kepribadian luhur anak didik, walaupun hasil pendidikan itu sendiri 

sudah bisa “relatif” dibanggakan. Dahulu ada mata pelajaran Budi Pekerti, yang di 

dalamnya diajarkan hal-hal mengenai etika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di 

daerah Jawa, didalamnya ada tata cara maupun tatakrama dalam bergaul. Baik 

dalam bergaul dengan orang yang lebih muda atau yang lebih tua, semua ada 

tatacaranya sendiri. Dan hal ini menyebabkan anak mempunyai rasa hormat 

terhadap yang lebih tua, saling menghargai bagi yang usianya sama maupun 

kepada yang lebih muda. Anak juga lebih peduli kepada orang-orang di 

sekitarnya, sehingga tidak heran mereka mempunyai rasa ‘tepa salira’ dan 

toleransi yang tinggi. Tetapi sekarang mata pelajaran itu sudah tidak ada lagi. Di 

sekolah tidak ada lagi yang mengajarkan tatacara maupun tatakrama dalam 

bergaul. Walaupun ada Bimbingan Konseling atau BK atau semacamnya, tetapi 

tidak bisa menggantikan pelajaran tersebut. Memang hilangnya pelajaran Budi 

Pekerti bukanlah satu-satunya penyebab berkurangnya (atau hilangnya) 

kepribadian luhur anak, masih ada faktor-faktor lain, misalnya : berkembangnya 
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fasilitas di sekeliling mereka. Sebut saja Playstation, Warnet, MP3,MP4, MP5 

sampai Game Online. Kebebasan anak dalam memanfaatkan teknologi, membuat 

mereka sibuk dengan keasyikan baru , sehingga mereka kurang peduli terhadap 

keadaan sekitar. Anak justru sibuk berlomba-lomba memanfaatkan fasilitas itu 

bila mereka tidak ingin dikatakan gaptek (gagap teknologi), kuper (kurang 

pergaulan), tidak gaul, dan semacamnya. Tidaklah mungkin apabila 

perkembangan teknologi dihambat, justru kitapun harus berperan didalamnya. 

Namun begitu efek-efek negatifnya harus kita upayakan supaya minimal. 

Pembinaan rohani juga sudah diadakan di mana-mana dan kapan saja, namun 

rasanya belum cukup untuk membuat kepribadian anak didik menjadi santun 

sebagaimana adat ketimuran, sehingga sebenarnya Indonesia dewasa ini sedang 

menghadapi persoalan-persoalan krisis moral yang serius.  

Sedangkan di dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia juga menghadapi 

masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Pendidikan yang diterapkan di sekolah-

sekolah khususnya sekolah menengah kurang dapat menyiapkan siswa-siswi 

untuk bekerja (SMK) atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan 

salah satunya oleh metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah yang 

masih menggunakan metode lama (konvensional). Model pembelajaran 

konvensional oleh guru terhadap siswa terbukti tidak mampu membuat perubahan 

yang terjadi. Perlu segera dicari terobosan cerdas dalam mengembangkan model 

pembelajaran sehingga proses belajar dapat menciptakan iklim yang 

mencerahkan. System pembelajaran yang belum memadai di sekolah-sekolah, 

serta mutu pendidikan yang masih rendah khususnya di jenjang pendidikan dasar 

dan menengah (Hamzah, 2008:1). 
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  Pada saat ini, di era yang serba kompetitif, termasuk dunia pendidikan, 

seorang guru harus mampu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan 

siswa untuk mengalami sendiri apa yang dipelajarinya sehingga proses 

pembelajaran lebih bermakna. Tujuan pembelajaran yang berorientasi  pada 

penguasaan materi sebagaimana yang lazim ditemukan pada pembelajaran dewasa 

ini telah terbukti hanya berhasil dalam mencapai kompetensi ingatan jangka 

pendek tetapi gagal dalam mendekati siswa agar mampu memecahkan persoalan 

yang dihadapi dalam kehidupan jangka panjang. 

 Perubahan kurikulum dewasa ini hendaknya disikapi oleh guru secara 

dewasa dan tidak sekedar menerimanya secara mentah tanpa diolah, karena 

perubahan kurikulum ini akan berdampak pada siswa secara langsung. Jangan 

sampai siswa menjadi seperti kelinci percobaan, yang harus menjalani 

serangkaian eksperimen demi idealisme sesaat. Guru juga harus selalu 

mempunyai keinginan untuk meningkatkan kemampuan inovasi pembelajaran 

secara kreatif. Pada kenyataannya banyak ditemukan para siswa yang mampu 

menghafal materi pelajaran dengan baik tetapi tidak sebanding dengan 

kemampuannya dalam memahami substansi materi. Situasi ini membawa dampak 

pada ketidakmampuan siswa dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan 

pemamfaatannya secara kongkrit pada kehidupan nyata. Siswa sangat perlu untuk 

memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan 

masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja (Nurhadi, 

2004:6) 

 Tampaknya kita tidak dapat memungkiri sebuah ungkapan “ Matematika 

merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan seseorang”. Karena setiap 
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aktivitas yang dilakukan seseorang, tentu tidak akan lepas dari matematika. 

Matematika merupakan aspek penting untuk membentuk sikap  

(Ruseffendi,1991:3). Sehingga salah satu tugas pengajar adalah mendorong dan 

memotivasi siswanya agar dapat belajar matematika dengan baik dan menjadikan 

matematika sebagai suatu aspek yang dapat menentukan kehidupan kita di masa 

depan. 

 Sementara itu, matematika masih dianggap sebagai salah satu bidang studi 

yang sulit dan anggapan bahwa matematika menjadi pelajaran yang tidak 

disenangi bahkan paling dibenci masih saja melekat pada kebanyakan siswa yang 

mempelajarinya. Hal seperti ini tentu saja menjadi masalah yang perlu dicarikan 

solusinya dan tidak bisa dianggap enteng, karena ini akan dapat berakibat fatal. 

Apa jadinya bila generasi muda kita membenci matematika, tentu akan 

berpengaruh buruk pada masa datang, apalagi negara kita adalah negara 

berkembang. 

 Guru sebagai pengajar mata pelajaran matematika di sekolah, bukanlah 

satu-satunya faktor bisa dipersalahkan secara sepihak jika masih ada siswa 

bersikap negatif terhadap matematika. Karena pada dasarnya terdapat banyak 

faktor yang mempengarui keberhasilan siswa dalam belajar, baik dari faktor intern 

(dalam diri siswa itu sendiri) dalam belajar, maupun faktor ekstern (dari luar). 

Ruseffendi (1991:9) mengemukakan bahwa sepuluh faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam belajar antara lain:(1) kecerdasan, (2) kesiapan belajar, (3) 

bakat, (4) kemampuan belajar,(5) minat, (6) cara penyajian materi pembelajaran, 

(7) pribadi dan sikap pengajar, (8) suasana pengajaran, (9) kompetensi pengajar, 

dan (10) kondisi masyarakat luas. 
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 Cara penyajian materi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran sekaligus sebagai penentu keberhasilan belajar siswa. 

Apakah materi yang disajikan membuat siswa tertarik, termotivasi, kemudian 

timbul perasaan pada diri siswa untuk menyenangi materi. Ataukah justru cara 

penyajian materi hanya akan membuat siswa jenuh terhadap matematika? 

 Sudah menjadi hal yang biasa, jika seorang guru dalam memberi materi 

pelajaran matematika tanpa banyak basa-basi. Selama waktu pelajaran dalam 

kelas, semuanya dipenuhi dengan pemberian materi dan latihan saja. Sejak jam 

pembelajaran dimulai, siswa diharuskan mengkonsumsi materi pembelajaran 

matematika tanpa adanya kesempatan mengelak. Tak ada kesempatan untuk 

mempelajari hal-hal lain yang sama penting, atau jauh lebih penting daripada 

matematika itu sendiri. Bisa jadi inilah yang menyebabkan munculnya persepsi 

bahwa matematika itu ”menyeramkan”. Terlebih lagi jika cara penyampaian 

materinya sangat kaku dan membosankan. 

 Masalah diatas perlu kiranya dicarikan solusinya. Bagaimana seorang 

pengajar mampu menghilangkan citra buruk matematika di benak siswanya, dan 

tentu akan lebih baik lagi jika akhirnya nanti, perasaan cinta dan butuh terhadap 

matematika/ pembelajaran matematika benar-benar telah tumbuh berkembang 

dalam jiwa setiap siswanya.  Erica McWilliam (1997)dalam jurnalnya 

mengemukakan bahwa,”Kita semua harus menjadi peserta didik sepanjang waktu, 

dan orang-orang dari kita yang mengajar siswa juga harus memahami diri untuk 

menjadi fasilitator pembelajaran”. 

  Dengan pendekatan metode pembelajaran PPR (Paradigma Pedagogi 

Reflektif), penulis mencoba menyuguhkan alternatif metode pembelajaran, yang 
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memadukan antara pembelajaran suatu mata pelajaran, dalam hal ini matematika, 

dengan pelajaran budi pekerti. Siswa sangat perlu untuk memahami konsep-

konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya 

dimana mereka akan hidup dan bekerja (Nurhadi, 2004:6). 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi 

pembelajaran. Penelitian yang muncul dari hal ini adalah apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika. 

2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan sehingga kurang 

tercukupinya sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam konteks ini dapat 

dilakukan penelitian yang membandingkan prestasi belajar matematika pada 

pembelajaran yang menggunakan sarana dan prasarana kurang, dengan 

pembelajaran yang menggunakan sarana dn prasarana yang cukup. 

3. Penyajian materi guru. Guru kurang memperhatikan dalam penyajian materi. 

Dalam hal ini dapat dilakukan penelitian tentang bagaimana merancang 

penyajian materi yang menarik bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika. 

4. Keadaan latar belakang siswa, dalam keluarga, membuat aktivitas mereka 

terpengaruh yang mengakibatkan berpengaruh juga pada prestasi 

pembelajaran matematika. 
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C. Pemilihan Masalah 

Penulis memilih topik ini karena merasa perlu untuk berbuat sesuatu agar 

situasi dan gejala kurang baik seperti yang disebutkan di atas yang saat ini 

berkembang di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, tidak akan bertambah 

buruk dan akan dapat diatasi dengan cara-cara dan upaya-upaya yang dapat kita 

usahakan bersama, sehingga keadaan menjadi lebih baik. Edward J. Davis 

(1980:80) dalam makalahnya yang berjudul “Improving Story Problem Solving in 

Elementary School Mathematics” menulis bahwa, “beberapa siswa dan guru 

mengembangkan sikap negatif terhadap soal-soal matematika. Beberapa guru 

tidak pernah menemukan cara penyelesaian secara langsung untuk sikap negatif 

ini dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita”. 

Dalam hal peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini pembelajaran matematika, 

guru juga ikut memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas siswa 

dalam belajar matematika dan guru harus benar-benar memperhatikan, 

memikirkan dan sekaligus merencanakan proses belajar mengajar yang menarik 

bagi siswa, agar siswa berminat dan semangat belajar dan mau terlibat dalam 

proses belajar mengajar, sehingga pengajaran tersebut menjadi efektif (Slameto, 

1987). Dengan demikian anak didik lebih tenang dalam belajar, sehingga prestasi 

mereka meningkat. Dalam hal ini pembelajaran matematika. 

D. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah dan spesifik, maka masalah yang diangkat kali ini hanya 

akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran  yang digunakan dibatasi pada metode PPR pada 

kelompok eksperimen dan metode  konvensional pada kelompok kontrol. 
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2.  Prestasi  belajar matematika pada penelitian ini dibatasi untuk siswa klas X 

SMA pada  pokok materi luas segitiga 

3. Aktivitas belajar siswa dibatasi : 

a). Untuk siswa dengan metode konvensional : siswa melakukan aktivitas 

 memperhatikan, bertanya, mencatat, mendengarkan, mengerjakan soal  

dan mempelajari materi pokok luas segitiga. 

b). Untuk siswa dengan metode PPR : siswa melakukan aktivitas 

pembelajaran   sesuai prosedur metode PPR. 

E. Perumusan Masalah 

1.   Apakah pembelajaran matematika yang diajarkan dengan metode PPR lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode konvensional 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok luas segitiga?  

 2. Apakah siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik prestasi belajarnya 

dibandingkan dengan  siswa dengan aktivitas belajar sedang dan siswa dengan 

aktivitas belajar rendah, dan siswa dengan aktivitas belajar sedang lebih baik 

prestasi belajarnya dibandingkan dengan  siswa dengan aktivitas belajar 

rendah pada materi pokok luas segitiga ? 

 3.  Apakah perbedaan prestasi belajar matematika dengan menggunakan metode 

PPR dan dengan metode konvensional konsisten pada tiap kategori aktivitas 

belajar siswa, dan apakah perbedaan  prestasi belajar matematika antara tiap-

tiap kategori aktivitas belajar konsisten pada pembelajaran menggunakan 

metode PPR dan metode konvensional?  
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F. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah cara penyajian  materi  matematika dengan 

menggunakan metode PPR akan memberikan prestasi belajar siswa yang lebih 

baik daripada dengan metode konvensional pada materi pokok luas segitiga. 

 2. Untuk mengetahui apakah siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik 

prestasi belajarnya dibandingkan dengan  siswa dengan aktivitas belajar 

sedang dan siswa dengan aktivitas belajar rendah, dan siswa dengan aktivitas 

belajar sedang lebih baik prestasi belajarnya dibandingkan dengan  siswa 

dengan aktivitas belajar rendah pada materi pokok luas segitiga. 

 3. Untuk mengetahui apakah perbedaan prestasi belajar matematika dengan 

menggunakan metode PPR dan dengan metode konvensional konsisten pada 

tiap kategori aktivitas belajar siswa, dan apakah perbedaan  prestasi belajar 

matematika antara tiap-tiap kategori aktivitas belajar konsisten pada 

pembelajaran menggunakan metode PPR dan metode konvensional. 

G. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai: 

1. Alternatif para guru dalam melaksanakan pembelajaran agar materi lebih    

terserap oleh siswa dengan baik yang tidak lepas dalam suasana yang 

menyenangkan, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap pelajaran 

dan meningkatkan nilai/prestasi. 

2. Efek tidak langsung, mereka mempunyai perilaku yang santun, peduli 

terhadap teman dan sekitarnya, jujur, mempunyai rasa persaudaraan 
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sesama teman. Sikapnya lembut, mempunyai harga diri dan dapat 

menghargai orang lain. 

3. Bahan acuan untuk penelitian pembelajaran kooperatif lebih lanjut, 

khususnya mata pelajaran matematika dan mata pelajaran lain yang 

bersifat membosankan. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

 Bahwa masalah mendidik adalah masalah setiap orang. Sedangkan   

belajar merupakan tindakan pelaksanaan pendidikan. Maka jelaslah kiranya perlu 

dan pentingnya merumuskan masalah belajar terlebih bagi kaum pendidik 

profesional supaya kita dapat menempuhnya dengan lebih efisien dan seselektif 

mungkin. Berbagai pendapat telah muncul mengenai pengertian belajar. Setiap 

orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda, apalagi para ahli di bidangnya. 

Walaupun mempunyai cara pandang yang berbeda namun mempunyai pengertian 

yang sama. Konsepsi mengenai belajar banyak sekali merupakan hal yang sentral. 

Dalam banyak teori-teori psikologi, banyak ahli psikologi secara explisit 

menyatakan bahwa   masalah belajar itu merupakan hal yang sentral. 

a. Apakah Belajar itu? 

Ada bermacam-macam cara menjelaskan dan mendefinisikan tentang 

belajar (learning) oleh para psikolog. Winkel (1999:53) mengatakan bahwa, 

”Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis , yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu relatif dan 

berbekas”. Namun demikian baik secara explisit maupun implisit pada akhirnya 

terdapat persamaan makna yaitu bahwa dalam definisi maupun konsep belajar 

selalu mengarah kepada suatu proses perubahan prilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengulangan tertentu. Perubahan itu mungkin 

merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan baru, 
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mungkin juga bersifat penambahan  informasi atau pengetahuan / keterampilan 

yang telah ada. Eugeen Roosens (1995) dalam jurnalnya menuliskan bahwa,” 

Pendidikan dirasakan sebagai suatu perangkat evolusi, yang mengubah dari 

pengetahuan  lebih rendah ke pengetahuan lebih tinggi”.Bahkan mungkin pula 

merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian / kebiasaan tertentu 

yang tidak dikehendaki. Misalnya kebiasaan malas, merokok, marah, dsb. 

Sumadi Suryabrata (1983:249) mengemukakan   hal-hal pokok sebagai 

berikut: 

1). Bahwa belajar itu membawa perubahan 

2). Bahwa perubahan itu pada pokoknya didapat dari kecakapan baru 

3). Bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dengan sengaja 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Thulus Hidayat,et al (1995:96) mengemukakan bahwa, “Belajar sebagai 

suatu proses atau aktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara garis 

besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Faktor yang berasal dari luar diri pelajar (eksternal) yaitu: 

 a) Faktor non sosial seperti keadaan suhu, cuaca, waktu dan alat yang 

digunakan. 

 b) Faktor sosial yaitu faktor manusia, misalnya bahwa kehadiran orang 

lain pada saat  akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. 

2) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar (internal) 

 a) Faktor-faktor fisiologis yaitu keadaan jasmani: keadaan jasmani 

yang segar akan lain pengaruhnya dengan jasmani yang tidak segar 

 b) Faktor-faktor psikologis, adalah hal-hal yang mendorong manusia 

untuk belajar“ 
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2. Pengertian Matematika 

  Matematika dalam arti luas harus disimpulkan secara induktif sehingga 

dapat memperoleh pengertian matematika yang tepat. Matematika sebagai kata 

benda, ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yg digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan 

(kamus online). 

  Menurut Soehardjo (1992:12) matematika dapat digambarkan sebagai 

suatu kumpulan system yang tiap-tiap system itu mempunyai strutur atau urutan, 

interelasi dari pengetahuan atau operasi-operasi tersendiri yang tersusun secara 

deduktif. Matematika berkenaan dengan pikiran berstruktur yang relasi 

operasinya maupun hubungan-hubungannya diatur secara logis. Hal ini berarti 

matematika bersifat sangat abstrak yaitu berkenaan dengan konsep, prinsip 

abstrak dan penalarannya. 

  Menurut Gagne, R.M dalam Soehardjo (1992:12) menyatakan bahwa 

obyek penelaahan matematika adalah fakta, ketrampilan (operasi matematika), 

konsep dan prinsip atau aturan-aturan. Obyek penelaahan ini menggunakan 

simbol-simbol sebagai sarana untuk melakukan penalaran. 

 Menurut Herman Hudoyo (1998:3), simbolisasi dalam matematika menjamin 

adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan membentuk suatu 

konsep baru. Konsep baru terbentuk karena adanya pemahaman terhadap konsep 

sebelumnya sehingga matematika itu konsep-konsepnya tersusun secara 

hierarkis. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa matematika 

berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 

hierarkis dan penalarannya deduktif.  
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a. Belajar Matematika  

 Dalam melaksanakan kegiatan belajar matematika harus diperhatikan apa 

yang akan dipelajari dan yang akan diaplikasikan sehingga tidak menyimpang 

dari maksud matematika itu sendiri. Belajar matematika adalah belajar dengan 

obyek langsung yang terdiri dari fakta, ketrampilan, konsep dan aturan (prinsip). 

Tujuan belajar matematika adalah mampu menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan matematika itu sendiri. Menurut Herman Hudoyo (1998:6), 

seseorang dikatakan belajar matematika bila dapat diasumsikan dalam diri orang 

tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 

tingkah laku, dimana tingkah laku itu dapat diamati , yang diperoleh dengan 

adanya usaha orang tersebut. Salah satu prinsip penting psikologi pendidikan 

adalah guru tidak hanya memberi siswa pengetahuan dengan cara penyampaian 

informasi kepada siswa. Seharusnya siswa dapat membangun pengetahuan 

dalam pikiran mereka sendiri. Dalam pembelajaran yang didasarkan pada paham 

konstruktivis, siswa diberi kesempatan agar menggunakan strateginya sendiri 

dalam belajar secara sadar, dan guru membimbing siswa ke tingkat pengetahuan 

yang lebih tinggi (Slavin, 1994).  

b. Prestasi Belajar Matematika 

  Suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan 

instruksional khusus dapat tercapai. Tujuan instruksional tersebut merupakan 

hasil belajar yang telah ditetapkan baik menurut aspek isi maupun aspek 

perilaku. 

 Proses belajar mengajar  menghasilkan perubahan di pihak siswa, 

di mana perubahan tersebut berupa kemampuan di berbagai bidang yang 

sebelumnya tidak dimiliki siswa. Sukardi dan Anton Sukarno (1993:14) 
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memberikan pengertian bahwa, “Hasil belajar dalam bentuk nilai atau indeks 

prestasi  adalah merupakan pertanda tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran yang diikuti selama proses belajar“. Penguasaan materi  tersebut 

merupakan kemampuan internal yang harus dinyatakan dalam suatu prestasi.  

George Polya (1980:1) dalam makalahnya yang berjudul „On Solving 

Mathematical Problems In High School“ mengemukakan bahwa,  “ Jika 

pendidikan tidak berhasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

kecerdasan, berarti pendidikan tersebut tidak sempurna. Akan tetapi kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah : masalah 

keseharian, masalah pribadi, masalah sosial, masalah ilmu pengetahuan, dll“. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:787), “Prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

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

guru“. 

  Dari beberapa pendapat tentang prestasi belajar, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa dalam proses belajar atau 

tingkat penguasaan yang dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 

yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika  

 Prestasi yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi antara 

faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu seperti yang dikemukakan oleh Sumadi 

Suryabrata (1983:249). Faktor ini dibedakan menjadi dua yaitu : 
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 1) Faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

a) Faktor jasmani (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh dari luar, misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, 

dan sebagainya. 

b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dari 

luar. Faktor ini terdiri dari: 

(1) faktor intelektif yang meliputi faktor potensial dan faktor 

kecakapan. 

(2) faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan 

penyesuaian diri. 

c) faktor kematangan fisik maupun psikis. 

 2) Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah: 

a).  Faktor sosial, terdiri dari: 

 (1). lingkungan keluarga. 

 (2). lingkungan sekolah. 

 (3). lingkungan masyarakat. 

 (4). lingkungan kelompok. 

b). Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian. 

c). Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar. 

d). Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.  
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John F. Le Blanc (19980:105) dalam makalahnya yang berjudul “Teaching 

Problem Solving in the Elementary School“ mengemukakan bahwa, 

“Keberhasilan dalam menyelesaikan soal-soal matematika tidak tergantung pada 

konsep penerapan matematika secara khusus“. Pengenalan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka 

membantu murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik baiknya. Dalam 

penelitian ini faktor internal yang dibahas adalah aktivitas belajar siswa, 

sedangkan faktor eksternalnya adalah metode pembelajaran. 

3.  Pendekatan Konstruktivis 

Piaget menyatakan bahwa, “anak membangun sendiri skemanya serta 

membangun konsep-konsep melalui pengalaman-pengalamannya“. Piaget 

membedakan perkembangan kognitif seorang anak menjadi empat taraf, yaitu 1) 

taraf sensori motor, 2) pre-operasional, 3) taraf operasional konkrit dan 4) taraf 

operasional formal. Walaupun ada perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan, tetapi teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh 

dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 

berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Perkembangan kognitif sebagian besar 

tergantung pada seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya. Antara teori Piaget dan konstruktivis terdapat persamaan yaitu 

terletak pada peran guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pemberi informasi. 

Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa-siswanya 

(Woolfolk, 1993). 

Dalam pembelajaran, prinsip-prinsip Piaget diterapkan dalam program-

program yang menekankan pembelajaran melalui tindakan, pengalaman nyata dan 
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pemanipulasian alat, bahan atau media belajar lainnya serta peranan guru sebagai 

fasilitator mempersiapkan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat 

memperoleh berbagai pengalaman belajar. 

Menurut Paul Suparno (1997), orang yang belajar tidak hanya meniru atau 

mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan 

pengertian. Belajar adalah kegiatan aktif siswa untuk membentuk pengetahuan. 

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang (guru) ke 

kepala orang lain (siswa). Siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah 

diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka. 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi kita sendiri (Von Glaserfelt, dalam 

Paul Suparno,1997). Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran, mengatakan 

bahwa anak-anak diberi kemampuan agar menggunakan strateginya sendiri dalam 

belajar secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat 

pengetahuan yang lebih tinggi (Slavin, 1994). 

Dalam konstruktivis, manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui 

interaksi dengan obyek dan pengalaman dari lingkungan mereka. Pengetahuan 

tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Artinya tiap orang harus 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukanlah suatu hal yang sudah 

jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang secara terus menerus. 

Dalam proses ini keaktifan seseorang yang ingin tahu sangat berperan dalam 

perkembangan pengetahuannya. 
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4.  Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan pada faham konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif merupakan 

strategi belajar dimana siswa belajar pada kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama 

dalam kelas/kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa, dengan 

tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, 

setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami bahan pelajaran. Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu 

teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Dalam makalahnya 

yang berjudul „Posing Problems Properly“, Thomas Butts (1980:23) menulis 

bahwa, “Bagi saya, dan saya kira yang lain juga sama, sebuah kenikmatan dalam 

belajar matematika adalah perasaan lega yang disebabkan oleh karena dapat 

menyelesaikan soal matematika. Semakin sulit soal matematika yang bisa 

diselesaikan, semakin besar kepuasan yang dirasakan“. Sedang Rosini B. 

Abu,(1997: vol 13) dalam jurnalnya menulis bahwa, „Salah satu elemen dari 

pembelajaran kooperatif adalah positif saling tergantung, di mana para siswa 

memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan terletak di dalam mereka bekerja 

sama sebagai suatu kelompok (Johnson, Johnson, & Holubec, 1986)“ 

Menurut Slavin (1995) ada teori dalam pembelajaran kooperatif, yaitu teori 

motivasi. Dalam belajar, motivasi merupakan hal yang penting yang harus ada 

dalam diri siswa sebagai peserta didik. Motivasi merupakan sesuatu yang penting 

dan sangat diperlukan siswa dalam belajar, agar tercapai tujuan belajar. Menurut 

pandangan teori motivasi, struktur tujuan kooperatif menciptakan suatu situasi 
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dimana satu-satunya cara agar anggota kelompok dapat mencapai tujuan pribadi 

mereka masing-masing hanya bila kelompok itu berhasil. Ada tiga struktur dalam 

pencapaian tujuan, yaitu: 

1). Siswa yakin bahwa tujuan mereka tercapai jika dan hanya jika siswa lain 

juga akan mencapai tujuan tersebut (kooperatif). 

2). Siswa yakin bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka jika dan hanya 

jika siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut (kompetitif). 

3). Siswa yakin upaya mereka sendiri untuk mencapai tujuan tidak ada 

hubungannya dengan upaya siswa lain dalam mencapai tujuan tersebut 

(individualistik). 

Menurut Thulus Hidayat,et al (1995:110) mengemukakan bahwa, “Motivasi 

diartikan sebagai suatu perubahan energi atau kekuatan yang ditandai dengan 

munculnya perasaan dan didahului dengan adanya tanggapan dari suatu tujuan“. 

Dari hasil penelitian, pada beberapa bidang studi yang melibatkan suatu pelajaran 

yang kompleks dan memerlukan ketrampilan dalam menyelesaikan permasalahan, 

maka kerja kelompok lebih sesuai untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan 

kompetisi, khususnya bagi mereka yang berkemampuan rendah (Slavin, 1995). 

Pemberian penghargaan pada siswa yang berprestasi akan memberikan 

motivasi kepada siswa dalam belajar. Apabila siswa mempunyai motivasi, maka 

ia akan memperlihatkan minat, mempunyai perhatian dan ikut serta bekerja keras, 

serta memberikan waktu pada usaha tersebut, dan terus bekerja sampai tugas 

terselesaikan. 

Motivasi yang positif dapat memberikan dorongan kepada siswa hingga ia 

menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan keinginan untuk bekerja keras 
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dalam usahanya untuk menyelesaikan tugasnya. Di dalam kelas kooperatif, hal ini 

sangat menunjang karena motivasi dapat mendorong siswa lebih aktif jika 

dibandingkan dengan situasi kelas tradisional, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

5. Tujuan dan Keuntungan Pembelajaran Kooperatif 

a. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

  Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan    

pembelajaran yaitu prestasi akademik, penerimaan dan pengembangan 

keterampilan sosial (Arends, 1997). 

1). Prestasi Akademik 

Pembelajaran kooperatif selain mencakup berbagai tujuan sosial, juga 

dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik. Pembelajaran 

kooperatif dapat bermanfaat bagi siswa yang berprestasi rendah dan tinggi yang 

bersama-sama pada tugas akademik siswa yang berprestasi tinggi membantu 

siswa yang berprestasi rendah. 

2). Penerimaan 

Pengaruh penting dari model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan 

yang lebih luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, tingkat 

sosial dan kemampuan. Belajar kooperatif menyajikan peluang bagi siswa 

dengan berbagai latar belakang yang beragam untuk bekerja saling bergantung 

terhadap tugas-tugas. Leslie Reese (1995) dalam jurnalnya menulis 

bahwa,”keyakinan dan perilaku orangtua akan berdampak pada hasil akademik 

para siswa. 

3). Pengembangan Keterampilan Sosial 

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



 

 

22

 

  Tujuan terpenting dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan-keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Hal ini 

sangat penting mengingat siswa berasal dari masyarakat yang heterogen. 

Banyak anak-anak dan orang dewasa kurang mempunyai keterampilan 

kooperatif yang dibuktikan dengan ketidakharmonisan hubungan antar individu. 

Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak puas bila diminta bekerja dalam situasi 

yang kooperatif. 

b. Keuntungan Pembelajaran Kooperatif 

 Jika siswa berhasil menerapkan setiap ketrampilan kooperatif dengan baik, 

maka akan diperoleh keuntungan dalam pembelajaran kooperatif. Keuntungan 

tersebut adalah: 

1). Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma 

kelompok (tim). 

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

3). Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

tim. 

4). Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 

5). Interaksi antar siswa membantu meningkatkan perkembangan kognitif. 

6. Pembelajaran Kooperatif Model PPR 

 PPR (Paradigma Paedagogi Reflektif) adalah polapikir dalam menumbuh 

kembangkan pribadi siswa menjadi pribadi berkemanusiaan. PPR termasuk  

model pembelajaran inovatif alternatif yaitu kooperatif. Model pembelajaran ini 

mirip dengan model pembelajaran inovatif lain, letak perbedaannya adalah : di 

dalam pembelajaran model PPR, siswa dikelompokkan menjadi beberapa 
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kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 anak. Di dalam kelompok mereka 

harus melakukan beberapa hal sebelum masuk kepada materi pelajaran. Pertama, 

mereka bersalaman antar anggota dalam kelompok, kedua  mereka berdoa 

bersama menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Dengan cara seperti 

itu, mereka  diberi  tambahan penanaman rasa persaudaraan antar anggota dalam 

satu kelompok  yaitu dengan ‘bersalaman’, serta ditanamkan rasa keimanan 

dengan ‘berdoa’ terlebih dulu setelah masuk dalam kelompok. Sebuah upaya 

menyeimbangkan antara menuntut ilmu dan beribadah. Secara tidak langsung 

pembelajaran dengan metode  ini memasukkan pelajaran budi pekerti. Tolok ukur 

keberhasilan pembelajaran dengan metode PPR ini adalah : 

a. bertambahnya ilmu pengetahuan dalam suasana yang menyenangkan. 

b. Adanya perubahan perilaku siswa dari acuh tak acuh menjadi peduli 

kepada teman. 

c. Ada semangat membantu sesama teman yang kesulitan. 

d. Terlihat perilaku yang lebih sopan dan hormat kepada orang yang lebih 

tua. 

e. Bisa menghargai teman, meskipun dirinya lebih pandai dari temannya, dan 

lain lain. 

Memang pada setiap pembelajaran dibutuhkan persiapan yang matang dari 

guru apabila dikehendaki keberhasilan dalam proses pembelajaran itu sendiri, dan 

di dalam PPR ini diperlukan persiapan ‘lebih’ dari si guru, karena di dalam 

pembelajaran model ini guru harus menyiapkan bahan-bahan untuk tiap kelompok 

beserta soal-soalnya, dan memperbanyak untuk sejumlah siswa. Dalam setiap 

mata pelajaran, tidak setiap standar kompetensi bisa diajarkan dengan metode 
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PPR. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran ini terjadi tanya jawab antar 

siswa secara lisan, sehingga guru harus pandai-pandai memilih materi mana yang 

tepat untuk diberikan siswa dengan metode PPR. Mata pelajaran eksak 

(Matematika, Fisika, Kimia) lebih kecil prosentasenya untuk bisa menggunakan 

metode ini, karena di dalamnya banyak soal penerapan rumus yang tentunya akan 

sulit dinyatakan secara lisan. Namun tidak menutup kemungkinan jawaban-

jawaban soal ditulis di selembar kertas. Demikian juga mata pelajaran non eksak 

yang di dalamnya menyangkut gambar, dan lain lain. 

Demikian diharapkan dengan pembelajaran model PPR, siswa lebih mendapat 

kesan mendalam, karena tidak hanya mendengar, tetapi juga membaca, menjawab 

bahkan membantu menjelaskan kepada teman, sehingga akan meninggalkan bekas 

dalam benak, akibatnya siswa akan selalu mengingat materi yang dipelajari. 

a. Prosedur Pembelajaran Model PPR : 

1). Persiapan : Sebelum mengajar, guru menyiapkan materi yang akan di PPR 

kan untuk siswanya. Guru menentukan materi/ Kompetensi Dasar, soal-soal, 

dan norma penilaian. Kemudian diperbanyak sejumlah siswa. 

2). Pelaksanaan 

Setelah masuk kelas, siswa masuk dalam kelompok-kelompok yang 

terdiri dari 4 orang. Mereka bersalaman dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. 

Masing-masing siswa mendapat materi pelajaran yang sama dalam satu 

kelompok, sementara kelompok lain mendapat materi pelajaran berbeda atau 

semua kelompok mendapat materi pelajaran yang sama. Dalam kelompok, 

mereka mempelajari materi tsb, dan setelah siap dari keempat anggota diberi 

peran masing-masing sebagai penanya, sebagai korektor, sebagai penilai dan 
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yang ditanya. Peran ini akan dijalani bergantian selama proses tatap muka, 

sehingga setiap anggota kebagian semua peran. 

Penanya mulai bertanya kepada teman yang berfungsi sebagai yang 

ditanya, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya oleh guru sesuai 

materi yang dipelajari siswa. Apabila pertanyaan dijawab benar maka korektor 

memberitahu bahwa jawaban benar dan bagus, ada kalanya ketiga teman dalam 

satu kelompok memberi tepuk tangan . Penilai memberi nilai sesuai dengan 

kesempurnaan jawaban. Jawaban yang sempurna diberi nilai sesuai skor norma 

penilaian. Siswa yang masih menjawab salah diberi semangat dan dibantu 

menjawab dengan benar, bisa juga yang bersangkutan diminta mengulang 

jawabannya agar benar-benar berpengalaman menyebutkan jawaban yang benar. 

Apabila seluruh soal sudah selesai dijawab maka peran masing-masing siswa 

berganti dari yang ditanya menjadi penanya, dari penanya menjadi penilai, dari 

penilai menjadi korektor, demikian  seterusnya. 

a. Skema tempat duduk dalam kelompok 

Gambar 1. 

 
Keterangan : 

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



 

 

26

 

Penanya  : memberi pertanyaan kepada yang ditanya 

Yang ditanya : menjawab pertanyaan dari penanya 

Korektor  : menentukan kebenaran dan skor jawaban 

Penilai : mencatat skor yang diberikan korektor 

c. Hasil yang diharapkan 

Demikian diharapkan suasananya akan terasa menyenangkan bagi siswa, 

serta tertanam rasa persaudaraan (dengan bersalaman sesama teman) dan siswa 

merasa lebih dekat dengan Tuhan (diawali dengan doa), ada solidaritas 

(membantu menjawab apabila salah), serta merasa dihargai (dipuji pada saat 

jawaban benar).  

Dari pembelajaran ini siswa merasa menjadi diri sendiri dan percaya 

diri (karena dipuji), merasa dikasihi dan diperhatikan ( dibantu menjawab), 

serta mendapat haknya (dinilai), dan tetap mohon pertolongan Tuhan (berdoa). 

Lengkaplah sudah sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya mementingkan 

kepandaian tetapi juga penanaman budi pekerti luhur. 

7. Pembelajaran Konvensional 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:523), konvensional adalah 

tradisional. Tradisional sendiri diartikan sikap dan cara berfikir serta bertindak 

yang selalu berpegang teguh norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-

temurun. 

 Cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan adalah 

cara mengajar dengan ceramah bervariasi. Di mana guru dalam menularkan 

pengetahuan pada siswa ialah secara lisan atau ceramah, diselingi dengan tanya 

jawab dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah. Dalam metode ini lebih banyak 

menuntut keaktifan guru daripada siswa sebagai peserta didik. 
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 Metode pembelajaran konvensional adalah pembelajaran secara klasikal 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran pada siswa. Pembelajaran secara klasikal 

adalah pembelajaran yang disampaikan guru kepada sejumlah siswa tertentu 

secara serentak pada waktu dan tempat yang sama. Dalam system pembelajaran 

klasikal, siswa cenderung pasif, kurang mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan kreatifitas dan inisiatif, karena proses pembelajaran lebih banyak 

didominasi oleh guru.  

 Dalam pembelajaran konvensional, pada awal pembelajaran digunakan 

metode ceramah untuk menjelaskan materi pelajaran dilanjutkan metode tanya 

jawab dan pada akhir pembelajaran, guru memberi tugas untuk diselesaikan siswa. 

 Dalam metode konvensional lebih banyak menuntut keaktifan guru 

daripada anak didik. Dalam metode mengajar yang tradisional, guru mendominasi 

kegiatan belajar mengajar. Dalam mengajar guru langsung membuktikan dalil dan 

menurunkan rumus. Guru memberikan contoh soal dan dikerjakan pula sendiri 

oleh guru. Sementara itu siswa duduk dengan rapi dan mengikuti guru dengan 

teliti. 

8. Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas sangat diperlukan dalam belajar, karena pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat sesuatu untuk mengubah tingkah laku. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1996:17), aktivitas berarti keaktifan, kegiatan atau kesibukan. 

 Pendapat yang dikemukakan oleh Montessori dalam Sardiman 

A.M.(1994:95) menegaskan bahwa anak-anak memiliki tenaga untuk berkembang 

sendiri, membentuk sendiri. Pendidik akan berperan sebagai pembimbing dan 
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mengamati bagaimana perkembangan anak didiknya. Pernyataan Montessori 

tersebut memberikan petunjuk bahwa yang lebih banyak melakukan aktivitas di 

dalam pembentukan diri anak adalah anak itu sendiri, sedang pendidik hanya 

memberikan bimbingan dan merencanakan segala kegiatan yang akan diperbuat 

oleh anak didik. 

Rousseau dalam Sardiman A.M. (1994:95) memberikan penjelasan bahwa 

dalam kegiatan belajar segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan 

sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan 

fasilitas yang diciptakan sendiri baik secara rohani maupun teknis. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap orang yang bekerja harus aktif sendiri tanpa adanya 

aktivitas maka proses belajar tidak mungkin terjadi.  

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan belajar siswa adalah 

kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan cara mengamati sendiri, 

pengalaman sendiri, menyelidiki sendiri, dan bekerja secara aktif dengan fasilitas 

yang diciptakan sendiri untuk berkembang  sendiri dengan bimbingan dan 

pengamatan dari guru. Joan Garfield (1993), dalam jurnalnya menulis bahwa, 

„Sebuah aktivitas yang melibatkan kelompok kecil peserta didik yang bekerja 

bersama sebagi sebuah tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas atau 

mencapai suatu tujuan umum“. 

Dalam mengajar guru hendaknya tidak aktif sendiri, tetapi harus memberi 

kesempatan kepada siswa agar ikut ambil bagian secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. Marie Wiberg (2009), dalam jurnalnya menulis, „Siswa harus 

diperlakukan sebagai pencipta bersama-sama dengan guru dalam proses 

pembelajaran (McComb & Whistler, 1997)“.  Guru harus berusaha 
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membangkitkan aktivitas siswa dalam menerima pelajaran, baik aktivitas jasmani 

maupun rohani. Aktivitas jasmani meliputi: melakukan percobaan atau aktivitas, 

sedang aktivitas rohani meliputi: memecahkan persoalan, mengambil keputusan, 

dan lain-lain.  

Untuk membangkitkan aktivitas rohani, guru perlu:  

a). mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing diskusi kepada 

murid-murid. 

b). memberikan tugas-tugas untuk memecahkan masalah, menganalisa, 

mengambil keputusan, dan sebagainya.  

c). menyelenggarakan berbagai percobaan dengan menyimpulkan 

keterangan, memberikan pendapat, dan sebagainya. 

Untuk membangkitkan aktivitas jasmani guru perlu: 

a).menyelenggarakan berbagai bentuk pekerjaan ketrampilan, misalnya di 

laboratorium, di bengkel, dan sebagainya.  

b).mengadakan pameran, karya wisata, dan sebagainya. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang terkait dengan penggunaan metode PPR 

dalam pembelajaran adalah : 

1. Penegasan Suharyo (2000), yaitu : 

a. Menjadi agen perubahan sosial dan tempat yang baik bagi tumbuhnya 

pelaku perubahan sosial sesuai dengan jamannya. 

b. Menerapkan Paradigma Pedagogi Reflektif sebagai polapikir mewujudkan 

pendidikan kemanusiaan/Kristiani. 
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2. Subagyo (1993), dalam bukunya yang berjudul “Pedagogi Ignatian” menulis 

bahwa: 

Paradigma Ignasian yang terdiri atas langkah : pengalaman, refleksi dan aksi 

menawarkan bermacam-macam cara seorang pengajar dapat mendampingi 

para pelajar mereka guna memudahkan proses belajar dan berkembang lewat 

menatap kebenaran dan menggali arti manusiawinya. Paradigma ini dapat 

memberikan jawaban yang memadai atas masalah pengajaran dan pendidikan 

yang kita hadapi masa kini. Paradigma ini memberikan lebih dari sebuah teori 

melulu, melainkan juga sebuah sarana praktis dan sebuah perangkat efektif 

untuk meningkatkan cara kita mengajar dan para pelajar kita belajar. Pola 

pengalaman, refleksi, aksi, bukan hanya suatu gagasan yang menarik yang 

wajar dibahas, bukan juga sebuah usul yang mengakibatkan debat panjang 

lebar. Pola ini adalah paradigma Ignasian di dalam pendidikan Jesuit yang 

telah dikenal secara baik, tetapi dirumuskan kembali secara segar. Oleh karena 

itu merupakan suatu cara bertindak yang dapat kita ikuti dengan mantap, 

karena sungguh-sungguh membantu para pelajar berkembang menjadi 

manusia kompeten, bertanggung jawab, dan berbelas kasih.  

 Dari penegasan dan tulisan oleh dua tokoh di atas , terdapat persamaan  

tujuan pembelajaran dengan metode PPR dalam penelitian yang dilakukan 

peneliti. Yang membedakan adalah subyek  dan tempat penelitian. 

C. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran merupakan arah penalaran untuk dapat sampai 

pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. 

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



 

 

31

 

Kerangka pemikiran berguna untuk menyatukan teori-teori yang seolah-olah 

terlepas menjadi satu rangkaian yang utuh untuk menentukan jawaban. 

1. Kaitan antara penggunaan metode PPR dalam pembelajaran terhadap 

prestasi belajar matematika 

Keberhasilan prestasi belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pengajaran bisa dilihat dari prestasi belajar siswa. Cara penyajian materi 

pembelajaran dan aktivitas belajar siswa merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

PPR adalah salah satu alternatif metode pembelajaran matematika yang 

diharapkan dapat  meningkatkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

dibandingkan pembelajaran dengan metode konvensional. Jadi pembelajaran 

dengan metode PPR dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. 

2. Kaitan aktivitas belajar siswa dengan prestasi belajar matematika 

Selain cara penyajian materi, prestasi belajar juga dipengaruhi oleh 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa merupakan cermin dari minat siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan ini berakibat prestasi belajar 

juga akan baik.  

Siswa dengan aktivitas tinggi besar kemungkinan akan mempunyai 

prestasi belajar yang lebih baik dibanding dengan siswa yang mempunyai 

aktivitas belajar sedang. Demikian juga siswa yang mempunyai aktivitas 

sedang diduga akan mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai aktivitas sedang. 

3. Kaitan aktivitas belajar siswa dan penggunaan metode PPR dalam 

pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika 
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Berdasarkan uraian di atas, ternyata penggunaan metode pembelajaran 

serta aktivitas belajar siswa merupakan faktor yang sangat penting yang harus 

diperhatikan guru dalam proses belajar mengajar. 

Melalui  penyajian materi dengan metode PPR, prestasi belajar 

matematika akan lebih baik bagi siswa dengan aktivitas tinggi, sedang maupun 

rendah, dibandingkan dengan penyajian materi dengan metode konvensional. Hal 

ini disebabkan siswa lebih bisa memahami materi matematika bila disajikan 

dengan metode PPR. 

Skema alur pembelajaran dengan metode PPR 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Skema : Siswa dengan kondisi awal diberi pelajaran dengan 

metode PPR, menghasilkan 2 hal sekaligus, yaitu prestasi belajar yang 

meningkat dan budi pekerti luhur. 

 

 

Siswa dengan kondisi 
awal 

Pembelajaran dengan metode 
PPR 

Prestasi belajar Budi pekerti luhur 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada dua hal penting yaitu kajian teori dan kerangka berpikir 

di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Pemberian  pembelajaran dengan metode PPR kepada siswa akan 

memberikan prestasi belajar lebih baik pada materi pokok luas segitiga 

daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan metode konvensional. 

2. Prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang atau rendah, dan 

prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah pada materi pokok 

luas segitiga. 

3. Perbedaan prestasi belajar matematika dari masing-masing cara penyajian 

materi konsisten pada masing-masing kategori aktivitas belajar dan prestasi 

belajar dari  masing-masing kategori aktivitas belajar siswa konsisten pada 

cara penyajian materi. 
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BAB III 

METODOLOGI   PENELITIAN 

A.Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I 

Ambarawa dan SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa. Sedangkan uji coba test dan 

angket dilaksanakan di SMA KARTIKA III-1 Kecamatan Banyubiru. Penelitian 

dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2008/2009 pada kelas X semester II selama 4 

bulan. Sedangkan jadwal penelitian diatur sebagai berikut : 

Tabel 1. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Penelitian Nop  Des Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agt 

1. Penyusunan Proposal V          

2. Pengajuan Proposal  V         

3. Seminar Proposal  V         

4. Sosialisasi Penelitian   V        

5. Klarifikasi Kemampuan 

Siswa 
   V       

6. Pembelajaran dgn metode 

konvensional 
    V      

7. Pembelajaran dgn metode 

PPR 
    V      

8. Pelaksanaan Test      V     

9. Pengolahan data test       V    

10 Penyusunan laporan        V   

11 Seminar hasil penelitian          V 

12 Penyempurnaan          V 
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B. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Eksperimental 

Semu. Hal ini disebabkan peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua 

variabel yang relevan. Penelitian Eksperimental adalah penelitian ilmiah dengan 

memanipulasi dan mengendalikan satu atau lebih variabel bebas dan melakukan 

observasi terhadap variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul seiring 

dengan manipulasi variabel bebas tersebut (Budiyono, 1998 : 73) 

Pada Awal sebelum memulai perlakuan, terlebih dulu mengecek keadaan 

kemampuan awal dari sampel yang akan dikenai perlakuan, baik dari kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. Tujuannya untuk mengetahui apakah dua 

kelompok tersebut dalam keadaan seimbang. Data yang digunakan untuk menguji 

keseimbangan adalah nilai UAN SMP. 

Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dalam semua segi yang relevan 

dan hanya berbeda dalam penggunaan metode pembelajaran matematika 

 

C. Populasi,  Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:115), Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2008/2009. 

2. Sampel 

Penelitian pendidikan biasanya bertujuan untuk mempelajari sesuatu yang 

berkenaan dengan sekelompok besar individu dengan mempelajarinya melalui 

kelompok yang lebih kecil jumlahnya. Kelompok kecil yang diamati dari sebuah 

penelitian disebut sampel. Menurut Budiyono (2004:2), Sampel adalah bagian 
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dari keseluruhan (populasi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel 

merupakan kelompok hasil individu yang diamati dan dapat digeneralisasikan 

terhadap populasi penelitian sekaligus dapat meramalkan keadaan populasi. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 160 siswa, yang terdiri 

dari 80 siswa untuk kelompok eksperimen dan 80 siswa untuk kelompok kontrol. 

Dengan perincian :  

a. SMA Negeri 1 Ambarawa : 40 siswa untuk kelompok eksperimen dan 40 

siswa untuk kelompok kontrol. 

b. SMA Kanisius Bhakti Awam Ambarawa : 40 siswa untuk kelompok 

eksperimen dan 40 siswa untuk kelompok kontrol. 

5. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

’cluster random sampling’ karena pengambilan sampel dari masing-masing kelas 

dengan proporsi yang sama, sedangkan penentuan sampel dari masing-masing 

kelas digunakan teknik random dengan cara undian. Adapun langkah-langkah 

pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut :  

Jumlah sampel sebanyak 160 siswa ini dibagi menjadi 2 kelompok. 80 siswa 

sebagai kelompok eksperimen dan 80 siswa sebagai kelompok kontrol. Berarti 2 

kelas untuk kelompok eksperimen dan 2 kelas untuk kelompok kontrol. Adapun 

penentuannya dengan cara random berkelompok, dari 4 kelas paralel diundi. 

Undian pertama kelas eksperimen, undian kedua kelas kontrol, dan seterusnya 

hingga diperoleh 2 kelas eksperimen dan 2 kelas kontrol. 

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



 

 

37

 

D. . Tata Letak Data 

    Tabel 2. Tata Letak Data 

 

 

 

 

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Identifikasi Variabel  

 a. Variabel Bebas. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu : 

1).Cara Penyajian Materi 

a).  Definisi Operasional 

cara penyajian materi adalah cara penyajian yang digunakan selama proses 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan Trigonometri, sub pokok 

bahasan Luas Segitiga. Dalam penelitian ini terdapat dua penyajian materi 

yaitu  dengan menggunakan metode PPR (a1) dan pembelajaran 

konvensional (a2). 

b). Skala pengukuran : Skala Nominal 

c). Kategori :  penggunaan  metode PPR dalam pembelajaran terhadap 

kelompok eksperimen dan penggunaan metode konvensional terhadap 

kelompok kontrol 

d).  Simbol : ai dengan i = 1,2. 

2). Aktivitas Belajar 

Variabel Bebas I Aktivitas Tinggi Aktivitas sedang Aktivitas rendah

Variabel Bebas II

PPR (a1) ab11 ab12 ab13

Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23

b1 b2 b3
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a). Definisi Operasional : Kegiatan yang dilakukan siswa dalam belajar 

matematika baik di rumah maupun di sekolah. Aktivitas ini dibatasi pada 

aktivitas memperhatikan, bertanya, mencatat, mendengarkan, mengerjakan 

soal dan mempelajari materi pelajaran matematika.  

b). Skala Pengukurannya : Skala interval kemudian diubah menjadi skala 

ordinal, dengan tiga kategori yaitu kategori tinggi, sedang dan rendah, 

dengan pembagian sebagai berikut : 

Siswa yang termasuk dalam kategori tinggi : X > X   + 0,5s 

Siswa yang termasuk dalam kategori sedang: X - 0,5s  X  X +0,5s 

Siswa yang termasuk dalam kategori rendah : X < X  - 0,5s 

c).  Kategori :  Skor hasil angket aktivitas belajar matematika. 

d). Simbol : bj dengan j = 1,2,3. 

b. Variabel Terikat 

    Variabel terikat adalah prestasi belajar siswa 

a). Definisi Operasional : Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar siswa 

yang dicapai setelah melalui   proses belajar mengajar.  

b). Skala pengukuran : Skala interval. 

c). Kategori : Nilai  tes prestasi belajar siswa pada materi luas segitiga. 

d). Simbol : Y 

2. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah menentukan cara mengukur 

variabel penelitian dan alat pengumpul data. Untuk mengukur variabel 

diperlukan instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

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



 

 

39

 

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini ada tiga cara, yaitu metode dokumentasi, metode angket, dan metode tes. 

a.Metode Dokumentasi 

Menurut Budiyono (1998:39), Metode Dokumen adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah 

ada. Pada penelitian ini Metode Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

data tentang nama-nama siswa dan nilai UAN SMP. Dokumen tersebut 

digunakan untuk uji  keseimbangan rata-rata. 

b.Metode Angket. 

   Menurut Sanapiah Faisal (1981 : 2), Angket adalah alat untuk 

mengumpulkan data melalui daftar perntanyaan tertulis yang disusun dan 

disebarkan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari sumber data 

berupa orang. 

   Dalam penelitian ini angket yang dimaksud adalah angket tentang 

aktivitas belajar matematika. Angket berupa soal pilihan ganda, dengan 

alternative 5 jawaban. Pemberian skor untuk masing-masing item adalah : 

jika menjawab A diberi skor 5 , B diberi skor 4, C diberi skor 3, dan D 

diberi skor 2, dan E diberi skor 1.  

 c.Metode Test 

   Menurut Suharsimi Arikunto (1995 : 51), tes adalah alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur  sesuatu dalam 

suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes ini 

memuat beberapa pertanyaan yang berisi materi-materi Luas Segitiga. 
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   Tes tersebut berupa tes obyektif sebanyak 40 butir soal untuk 

prestasi belajar pada Sub kompetensi Luas Segitiga. Setiap soal obyektif 

tersedia 5 alternatif jawaban. 

.3. Instrumen 

   Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes dan angket. 

Sebelum tes dan angket dibuat, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi. Setelah dibuat 

kisi-kisi kemudian baru dibuat soal dan angket berdasar kisi-kisi tersebut. 

Setelah angket dan tes selesai dibuat dan disusun dalam format yang rapi 

beserta petunjuk pengisian, langkah selanjutnya diujicobakan kepada siswa 

SMA Kartika III-1 Kecamatan Banyubiru. Menurut Budiyono (1998:40), 

tujuan ujicoba adalah untuk melihat apakah instrumen yang telah disusun 

benar-benar valid atau benar-benar reliabel atau tidak. 

Setelah dilaksanakan uji coba, kemudian dilakukan analisis butir soal 

tes dan angket sebagai berikut : 

a.  Tes 

1) Uji Validitas Isi 

Untuk instrumen ini, supaya tes mempunyai validitas isi harus 

diperhatikan hal-hal berikut : 

(a). Tes harus dapat mengukur sampai berapa jauh tujuan pembelajaran 

tercapai ditinjau dari materi yang diajarkan 

(b). Penekanan materi yang akan diujikan seimbang dengan penekanan 

materi yang diajarkan. 

(c). Tidak diperlukan pengetahuan lain yang tidak atau belum diajarkan 

untuk menjawab soal-soal ujian dengan benar. 
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Untuk menilai apakah instrumen tes mempunyai validitas isi, 

biasanya penilaian ini dilakukan oleh pakar atau validator. 

(Budiyono, 2003:58-59) 

Jadi dalam penelitian suatu butir soal dikatakan valid jika sudah 

dilakukan penilaian oleh validator. 

2) Uji Reliabilitas 

Tes prestasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

obyektif dengan setiap jawaban benar skor 1 dan setiap jawaban salah 

diberi skor 0. Sehingga untuk menghitung tingkat reliabilitas tes ini 

digunakan rumus Kuder-Richardson dengan KR-20, yaitu 

r 11  =  








 











2

2

1 t

iit

s
qps

n
n  

Dengan : 

r 11   =  indeks reliabilitas instrumen 

n     =  banyaknya butir instrumen 

s 2
t    =  variansi butir 

p i    =  proporsi subyek yang menjawab benar pada butir ke-i 

   q i    =  1- p i       

tes dikatakan reliabel jika r 11 > 0,7.   (Budiyono,2003:69) 

Daya Pembeda 

Daya beda soal digunakan untuk mengetahui apakah soal tersebut 

sebagai instrumen mampu membedakan prestasi belajar antara kelompok 

siswa atas dan kelompok siswa bawah. Apabila kelompok siswa atas 

menjawab soal tersebut lebih banyak maka soal itu mempunyai daya 
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pembeda positif artinya mempunyai daya beda yang baik. Sebaliknya 

kalau terjadi sebaliknya maka soal itu mempunyai daya beda negatif. 

Soal demikian perlu ditinjau kembali atau direvisi.  

Untuk menghitungnya digunakan rumus korelasi momen produk 

dari Karl Pearson sebagai berikut : 

 

 r
  

       
 






2222 YYnXXn

YXXYn
xy  

 dengan : 

 r xy   =  indeks konsistensi internal untuk butir tes ke-i 

 n     =  cacah subjek yang dikenai tes 

 X    =  skor butir ke-i (dari subjek uji coba) 

 Y    =  skor total (dari objek uji coba) 

(Budiyono, 2004:65) 

 

Untuk membedakan siswa yang pandai dan yang tidak pandai, 

dengan menggunakan skor total. Daya pembeda positif maksimum 1, 

dimana semua siswa kelompok pandai memberi responsi betul, sedang 

semua siswa kelompok bodoh memberi responsi salah semua.  

3) Tingkat Kesulitan 

Sebuah soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu sukar. Untuk menentukan tingkat kesukaran tiap-tiap butir 

tes digunakan rumus: 
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   P  =  
T
B  x 100 % 

Keterangan : 

P  =  indeks kesukaran 

B  =  banyak peserta tes yang memberi responsi benar 

T  =  jumlah seluruh peserta tes 

b. Angket 

    1) Validitas isi 

Budiyono (2004:59) mengatakan bahwa, ”untuk menilai apakah 

suatu angket instrumen mempunyai validitas yang tinggi, yang biasanya 

dilakukan melalui expert judgment”. Jadi untuk menilai apakah angket 

valid penilaian dilakukan oleh pakar. 

Dalam penyusunan dan pengembangan berbagai tes ataupun 

angket, pengujian validitas suatu instrumen dalam menjalankan fungsi 

ukurnya seringkali dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana 

kesesuaian antara hasil ukur instrumen tersebut dengan hasil instrumen 

lain yang sudah teruji kualitasnya atau dengan ukuran-ukuran yang 

dianggap reliabel. 

  2) Konsistensi internal 

  Konsistensi internal menunjukkan adanya korelasi positif antara 

skor masing-masing butir angket tersebut. Artinya butir-butir tersebut 

harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan yang 

sama pula.Untuk menghitungnya digunakan rumus korelasi momen 

produk dari Karl Pearson sebagai berikut : 
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 r
  

       
 






2222 YYnXXn

YXXYn
xy  

 dengan : 

 r xy   =  indeks konsistensi internal untuk butir tes ke-i 

 n     =  cacah subjek yang dikenai tes 

 X    =  skor butir ke-i (dari subjek uji coba) 

 Y    =  skor total (dari objek uji coba) 

Butir soal angket dipakai jika rxy ≥ 0,3   
(Budiyono, 2004:65) 

 
   3) Uji Reliabilitas 

 Suatu tes atau angket dikatakan reliabel jika angket tersebut 

diujikan berkali-kali dengan hasil yang relatif sama, untuk menguji 

reliabilitas masing-masing item. 

 Dalam angket digunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut : 

 r 



















 

2

2

11 1
1 t

b

n
n




 

 dengan : 

 r 11        =  indeks reliabilitas instrumen 

 n          =  banyaknya butir instrumen 

  2
b  =  jumlah variansi butir 

 2
t       =  variansi total 

Instrumen angket dikatakan reliabel jika r 11 > 0,7.     
       (Budiyono, 2003:70)    
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

  Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok (kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol) dalam keadaan seimbang atau tidak 

sebelum kelompok eksperimen mendapat perlakuan. Statistik uji yang 

digunakan adalah uji-t, yaitu : 

a. Hipotesis 

H 210 :    (kedua kelompok berasal dari dua populasi yang 

berkemampuan    awal sama) 

H 210 :    (kedua kelompok tidak berasal dari dua populasi yang 

berkemampuan    awal sama) 

b. Taraf signifikansi : 05,0  

c. Statistik uji :  

);2( ~ 
11 21

21

0

___

2

___

1











 

 nnt

nn
s

dXX
t

p

           
 

2
)1(1

21

2
22

2
112





nn

snsns p  

dengan : 

___

1X    =   rata-rata nilai ujian akhir nasional mata pelajaran matematika pada 

kelompok eksperimen 

___

2X    =   rata-rata nilai ujian akhir nasional mata pelajaran matematika pada 

kelompok kontrol 

d 00  (sebab tidak dibicarakan selisih rataan) 

2
1s  = variansi kelompok eksperimen 
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2
2s  = variansi kelompok kontrol 

   2
ps  = variansi gabungan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

   1n   = jumlah siswa kelompok eksperimen 

   2n   = jumlah siswa kelompok kontrol 

d. Kriteria uji 

 0H  ditolak jika  t <  - t






 v;

2
  atau   t  >  t







 v;

2
  

e. Keputusan uji 

H 0  diterima jika nilai statistik uji amatan tidak berada di daerah kritik dan   

H 0  ditolak jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritik. 

(Budiyono, 2004:157)  

2. Uji Prasyarat 

  Sebelum pengujian hipotesis , terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan 

pengujian hipotesis dengan Uji Normalitas dan Uji Homogenitas. 

      a). Uji Normalitas 

  Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang di 

ambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

Normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Lilliefors. Adapun 

prosedur ujinya sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Taraf signifikansi :  = 0,05 

3.  Statistik Uji  
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L = Maks )()( ii zSzF   ; 

 

Dengan : 

zi =  
s

xxi

_


 , ( s = standar deviasi ) 

F(zi) = P (Z│ Z.   zi ) ;  zi = skor terstandar untuk xi ; Z. ~ N(0,1); 

S(z.i) = proporsi cacah Z   zi terhadap banyaknya zi 

4. Daerah kritik 

DK =  nLLL ,  dengan n adalah ukuran sampel. 

5. Keputusan uji 

Ho diterima jika nilai statistik uji amatan tidak berada di daerah kritik , 

dan Ho ditolak jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritik.  

(Budiyono , 2004 : 169-171) 

b. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk menguji apakah k sampel 

mempunyai variansi yang sama. Untuk menguji Homogenitas digunakan 

metode Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho : k
22

2
2

1 ...   (populasi-populasi homogen) 

H1 : tidak semua varians sama (populasi-populasi tidak homogen) 

2. Taraf signifikansi :   = 0,05 

3. Statistik uji 

  22 loglog303,2
jj sfRKGf

c
  , dengan   2 ~  2(k-1) 
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k = banyaknya sampel 

f = derajat kebebasan untuk  RKG = N-k 

fj = derajat kebebasan untuk sj
2 = nj-1 , dengan j = 1, 2, …, k 

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j 

c = 1 + 











  ffk j

11
)1(3

1 ; 

RKG = 



j

j

f
SS

 ;     SSj = 
 

 
j

j
j

n
x

X
2

2  = (nj – 1)s2
j 

4. Daerah Kritik 

DK =  1;
222

 k  , untuk beberapa   dan (k-1), nilai 1;
2

k  dapat 

dilihat pada tabel nilai Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1) 

5. Keputusan Uji 

Ho diterima jika nilai statistik uji amatan tidak berada di daerah kritik, dan 

Ho ditolak jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritik. 

(Budiyono , 2004 : 176-178) 

3). Uji Hipotesis 

  Hipotesis penelitian diuji dengan teknik analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama , dengan model sebagai berikut : 

  Xijk =   + i  + j  + ( ij)  + ijk  

 Dengan : 

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

     = rerata dari seluruh data amatan 

 i   = efek baris ke-i pada variabel terikat 

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



 

 

49

 

 j   = efek kolom ke-j pada variabel terikat 

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

 ijk  = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya ( ij ) yang 

berdistribusi normal dengan rataan nol ( galat ) 

 i = 1, 2 ; dengan 1 = pembelajaran dengan PPR 

            2 = pembelajaran tanpa PPR 

 j = 1, 2, 3; dengan 1 = motivasi belajar tinggi 

             2 = motivasi belajar sedang 

             3 = motivasi belajar rendah 

 k = 1, 2, …, nij ; dengan  nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

 (Budiyono , 2004 : 228). 

a. Hipotesis 

HoA : i  = 0 untuk setiap  i = 1, 2 

 ( tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat ) 

H1A  : paling sedikit ada i  yang tidak nol 

 ( ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat ) 

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

 ( tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variable terikat ) 

H1B  : paling sedikit ada j  yang tidak nol 

 ( ada perbedaan efek antar kolom terhadap variable terikat ) 

H0AB : ( ij) =0 untuk setiap  i = 1, 2,...p dan j = 1, 2, ..., q 

H1AB : paling sedikit ada ( ij)  yang tidak nol 

 (ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat)  
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b. Komputasi 

1. Notasi dan tata letak data 

Tabel 3. Data Amatan , Rataan dan Jumlah Kuadrat Deviasi 

Pembelajaran 
Motivasi Belajar Siswa 

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

PPR a1 n11 

 11X  

__

11X  

 2
11X  

C11 

SS11 

n12 

 12X  

12

__
X  

2
12 X  

C12 

SS12 

n13 

 13X  

13

__
X  

2
13 X  

C13 

SS13 

Konvensional a2 n21 

 21X  

21

__
X  

 2
21X  

C21 

SS21 

n22 

 22X  

22

__
X  

2
22 X  

C22 

SS22 

n23 

 23X  

23

__
X  

2
23 X  

C23 

SS23 

Dengan Cij = 
ij

ij

n
X 2)(

 ; SS ij = ijij CX  2
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Tabel 4. Rataan dan Jumlah Rataan 

    Faktor  b   

Faktor  a 
b1 b2 b3 Total 

a1 11ab  12ab  13ab  A1 

a2 21ab  22ab  23ab  A2 

Total B1 B2 B3 G 

 

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

sebagai berikut : 

nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

hn = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 


ji ijn

pq

,

1  

N = 
ji

ijn
,

 = banyaknya seluruh data amatan 

SSij = 
ijk

k
ijk

k
ijk n

X
X













 2  = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB = rataan pada sel ij 

Ai =  ijAB  = jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj = 
ji

ijAB
,

 = jumlah rataan pada kolom ke-j 

G = 
ji

ijAB
,

 = jumlah rataan pada semua sel 

2.  Komponen Jumlah Kuadrat 

     Didefinisikan : 
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 (1) = 
pq
G 2

  (2) = 
ji

ijSS
,

  (3) = 
i

i

q
A 2

 

 (4) = 
j

j

p
B 2

  (5) = 
2

,


ji
ijAB  

3.  Jumlah Kuadrat (JK) 

     JKA  = hn   { (3) – (1) } 

     JKB  = hn  { (4) – (1) } 

     JKAB = hn  { (1) + (5) – (3) – (4) } 

     JKG = (2) 

     JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

4.  Derajat Kebebasan (dk) 

      dkA = p – 1  ;  dkB = q – 1 

      dkAB = (p-1)(q-1)  ;  dkG = N – pq 

      dkT = N – 1 

5.   Rataan Kuadrat (RK) 

       RKA = 
dkA
JKA   ;  RKB = 

dkB
JKB  

       RKAB = 
dkAB
JKAB   ;  RKG =  

dkG
JKG  

c.   Statistik uji 

      Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama adalah : 

1. Untuk HoA adalah  Fa = 
RKG
RKA  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 dan N - pq  
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2. Untuk H0B adalah  Fb = 
RKG
RKB  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q -1 dan N – pq 

3. Untuk H0AB adalah  Fab = 
RKG

RKAB  yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p - 1)(q - 1) dan 

N– pq 

d.   Daerah Kritik 

 Untuk masing-masing nilai F di atas , daerah kritiknya adalah sebagai berikut  

1. Daerah kritik untuk  Fa adalah DK = {F F > F 1; p , N-pq } 

2. Daerah kritik untuk  Fb adalah DK = {F F > F 1, q , N-pq } 

3. Daerah kritik untuk Fab adalah DK = {F F > F pqNqp  ),1)(1(;  } 

e.   Keputusan Uji 

         H0 ditolak jika  Fobs   DK 

      H0 diterima jika Fobs   DK 

f. Rangkuman Analisis Variansi 

Tabel 5. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK dk RK Fobs F   

Baris (A) JKA p – 1 RKA Fa F* 

Kolom (B) JKB q - 1 RKB Fb F* 

Interaksi (AB) JKAB (p-1)(q-1) RKAB Fab F* 

Galat (G) JKG N – pq RKG - - 

Total JKT N - 1 - - - 

       (Budiyono , 2004 : 213)  
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4. Uji Komparasi Ganda 

 Apabila H0 ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut pasca anava. Metode yang 

digunakan untuk uji lanjut pasca anava dua jalan adalah metode Scheffe. 

Langkah-langkah untuk komparasi ganda dengan metode Scheffe adalah 

sebagai berikut : 

a.  Komparasi Rataan antar baris. 

Fi.-j. = 
 















..

2

..

11

ji

ji

nn
RKG

XX
       ;  

dengan : 

 Fi.-j. = nilai Fobs pada pembandingan baris ke-i dan baris ke-j 

.iX   = rataan pada baris ke-i 

jX  = rataan pada baris ke-j 

RKG = rataan kuadrat galat , yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

ni. = ukuran sampel pada baris ke-i 

nj. = ukuran sampel pada baris ke-j 

Daerah Kritik : DK = {F F >(p-1) F pqNp  ,1; } 

b.  Komparasi rataan antar Kolom 

F.i-.j =  
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11
      ; 

DK = { F  F >(q – 1) F pqNq  ,1; } 

c.  Komparasi Rataan Antar Sel pada kolom yang sama 
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Fij – kj =  
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Dengan : 

Fij – kj = nilai Fobs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan pada   

sel kj 

ijX    = rataan pada sel ij 

kjX    = rataan pada sel kj 

RKG = rataan kuadrat galat , yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi  

nij = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

Daerah kritik untuk Uji ini adalah :  

DK = { F F > (pq – 1) F pqNpq  ,1;
} 

 

d.  Komparasi Rataan antar sel pada baris yang sama 

Fij-ik = 















ikij

ikij

nn
RKG

XX
11

)( 2

  

 Dengan daerah kritik : DK = {F F > (pq -1);F pqNpq  ,1; } 

       (Budiyono , 2004 : 214-215) 
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BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Hasil Uji Coba Instrumen 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data prestasi belajar matematika 

dan data aktivitas belajar matematika. Sampel yang diambil sebanyak 160 siswa yang 

terbagi : 80 siswa kelompok eksperimen dan 80 siswa kelompok kontrol. Populasinya 

adalah seluruh siswa kelas X dari SMA-SMA sub Rayon 02 Kabupaten Semarang 

pada Tahun Ajaran 2008 / 2009. 

Guna memperoleh gambaran tiap data dapat dilihat diskripsi data masing-

masing variable sebagai berikut : 

a. Uji Coba Instrumen Angket Aktivitas Belajar Siswa 

1). Validitas Isi Uji Coba Angket Aktivitas  Belajar Siswa 

 Uji validitas isi dilakukan oleh validator yaitu Ketua MGMP Matematika 

SMA Sub Rayon 02 Kabupaten Semarang, yaitu Drs. Bagiyono. Berdasarkan uji 

validitas isi yang dilakukan validator serta mempertimbangkan saran dari validator 

untuk melakukan revisi pada beberapa butir angket, maka dari 35 butir angket 

aktivitas belajar siswa, semuanya dapat digunakan untuk instrumen penelitian dalam 

pengambilan data tentang aktivitas belajar siswa. Untuk data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 22 

2). Konsistensi Internal Uji Coba Angket Aktivitas Belajar Siswa 

 Berdasarkan uji konsistensi internal yang telah dilakukan dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment pada taraf signifikansi 5%, dari 35 

butir angket yang diujicobakan diperoleh 32 butir angket yang konsisten sebab           
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rxy≥ 0,3 dan 3 butir angket yang tidak konsisten sebab rxy < 0,3. Untuk data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

3). Reliabilitas Uji Coba Angket Aktivitas  Belajar Siswa   

Dari 32 butir angket yang digunakan sebagai instrumen penelitian dilakukan 

uji reliabilitas dengan menggunakan rumus KR-20. Dari hasil perhitungan diperoleh   

r11 = 0,8943 , nilai indeks reliabilitas ini lebih dari 0,7 sehingga instrumen angket ini 

dikatakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

4). Analisis Butir Angket 

Analisis butir angket aktivitas belajar siswa pada penelitian ini adalah 

konsistensi internal dan reliabilitas. Hasil perhitungan dari 35 butir yang dianalisis 

terdapat 3 butir yang tidak dipakai karena tidak konsisten yaitu butir nomor 20, 31, 

dan 35. Jadi ada 32 butir yang dapat dipakai dan karena dari 32 butir tersebut dapat 

mewakili masing-masing indikator yang tertuang dalam kisi-kisi penyusunan angket, 

serta berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dari 32 item angket tersebut 

dikatakan reliabel maka 32 item angket tersebut dipakai sebagai instrumen penelitian 

dalam pengambilan data aktivitas belajar siswa. Dari 32 soal peneliti hanya 

memberikan 30 soal kepada responden. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

b. Uji Coba Instrumen Tes Prestasi Belajar Matematika  

1). Validitas Isi Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika    

 Uji validitas isi dilakukan oleh validator yaitu ketua MGMP Matematika SMA 

Sub Rayon 02 Kabupaten Semarang Drs. Bagiyono. Berdasarkan uji validitas isi yang 

dilakukan validator serta mempertimbangkan saran dari validator untuk melakukan 

revisi pada beberapa butir soal, maka dari 35 butir soal tes uji coba prestasi belajar 

matematika, maka semua butir soal dapat digunakan untuk instrumen penelitian dalam 
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pengambilan data tes prestasi belajar matematika. Untuk data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 23 

2). Reliabilitas Uji Coba Tes Prestasi Belajar Matematika 

             Dari 30 butir soal yang digunakan sebagai instrumen penelitian dilakukan uji 

reliabilitas dengan menggunakan rumus KR-20. Dari hasil perhitungan diperoleh r11 = 

0,8912, nilai indeks reliabilitas ini lebih dari 0,7 sehingga instrumen tes ini dikatakan 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14. 

3). Analisis Butir Instrumen 

 Analisis butir soal untuk instrumen tes pada penelitian ini terdiri dari derajat 

kesukaran, daya pembeda. Hasil perhitungan dari 35 butir yang dianalisis terdapat 4 

butir soal yang tidak terpakai ( ditolak ) yaitu butir soal nomor 3, 16, 27, dan 31, jadi 

ada 31 soal yang diterima (perhitungan selengkapnya pada Lampiran 15). Kemudian 

dari 31 butir soal yang diterima mewakili masing-masing indikator yang tertuang 

dalam kisi-kisi penyusunan soal, kemudian 30 soal dipakai sebagai instrumen tes 

dalam pengambilan data hasil belajar matematika siswa. 

2. Data Skor Aktivitas Belajar Siswa 

Data tentang aktivitas belajar siswa diperoleh dari angket. Data tersebut 

selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Dari hasil perhitungan kedua 

kelompok diperoleh x =105,8 dan s=7,4232. Penentuan untuk kategori 

tinggi: ,
2
1 sxx  sedang : ,

2
1

2
1 sxxsx   dan rendah : sxx

2
1

 . Sehingga 

untuk skor yang lebih dari atau sama dengan 109,5116 dikategorikan tinggi, untuk 

skor lebih dari 102,0884 dan kurang dari 109,5116 dikategorikan sedang, dan untuk 

skor kurang dari atau sama dengan 102,0884 dikategorikan rendah. 

Bedasarkan data yang telah terkumpul terdapat 40 siswa termasuk aktivitas 

belajar kategori tinggi, 66 siswa yang termasuk kategori sedang, dan 54 siswa yang 

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



168 

  

termasuk kategorikan rendah dengan perincian untuk kelompok eksperimen terdapat 

21 siswa termasuk kategori tinggi, 34 siswa kategori sedang, dan 25 siswa kategori 

rendah. Untuk kelompok kontrol terdapat 19 siswa termasuk kategori tinggi, 32  siswa 

kategori sedang, dan 29 siswa kategori rendah. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 16a.  

3. Data Skor Prestasi Belajar Matematika 

Data prestasi belajar matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai tes prestasi belajar matematika siswa pada materi pokok Luas Segitiga setelah 

diberi perlakuan dengan cara penyajian materi yang berbeda antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen diberikan cara 

penyajian materi dengan menggunakan PPR dan kelompok kontrol diberikan cara 

penyajian materi tanpa menggunakan PPR. Data awal penelitian secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 16. 

Untuk memperoleh gambaran secara umum tentang skor prestasi belajar hasil 

penelitian, berikut akan disajikan ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran 

(ukuran dispersi) untuk data prestasi belajar matematika pada materi pokok luas 

segitiga yang dirangkum dalam Tabel 8.  

 

Tabel 6. Deskripsi Data Skor Prestasi  Belajar Matematika Kelompok    
Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 
Kelompok Ukuran Tendensi Sentral 

 x            Mo                Me 

Eksperimen 65,71      63,3            66,7                  

Kontrol 61,41      63,3            63,3 

 
B.Uji Keseimbangan 
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Sebelum peneliti mengadakan penelitian terlebih dahulu diadakan uji 

keseimbangan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki kemampuan awal yang sama. Data yang digunakan dalam uji keseimbangan 

adalah nilai UAN SMP. Kelompok eksperimen dengan jumlah 80 siswa diperoleh 

rerata =  6,800 dan variansi=1,855. Sedangkan kelompok kontrol dengan jumlah 80 

siswa diperoleh rerata=6,475 dan variansi=1,218. 

Uji Keseimbangan nilai  UAN untuk siswa antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan uji-t.  Hasil dari uji keseimbangan dengan uji 

t didapatkan bahwa t = 1,66. Adapun harga ttabel dengan taraf signifikan 5% (  = 

0,05), t0,025 dengan DK={t/ t <-1,960 atau t >1,960}. Dengan demikian t hasil uji di 

luar daerah kritis maka keputusan uji diterima, sehingga populasi merupakan populasi 

yang seimbang. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.  

 

 

 

 

C. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dari tes prestasi belajar matematika dengan menggunakan uji 

Lilliefors diperoleh harga statistik uji untuk tingkat signifikan 5% pada masing-

masing sampel dapat dilihat pada Tabel 7. 

Dari Tabel 7 tampak bahwa harga statistik uji untuk masing-masing sampel 

kurang dari harga kritik, sehingga Ho diterima. Ini berarti masing-masing sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 

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



168 

  

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas 

No

. 

Uji Normalitas LObs L0,05;n Keputusan Uji Kesimpulan 

1 Kelompok Eksperimen 0,0891 0,0991 Ho diterima Normal 

2 Kelompok Kontrol 0,0760 0,0877 Ho diterima Normal 

3 Kelompok Eksperimen dan 

Kontrol dengan Aktivitas 

Belajar Tinggi 

0,0758 0,1401 Ho diterima Normal 

4 Kelompok Eksperimen dan 

Kontrol dengan Aktivitas 

Belajar Sedang 

0,0959 0,1091 Ho diterima Normal 

5 Kelompok Eksperimen dan 

Kontrol dengan Aktivitas 

Belajar Rendah 

0,0571 0,1206 Ho diterima Normal 

 

2. Uji Homogenitas Variansi 

Hasil uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett disajikan dalam 

tabel berikut : 

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Variansi  

No. Sampel k 2
obsX  2

1;05,0 kX  Keputusan Uji Kesimpulan 

1 Cara Penyajian 

Materi 

2 0,00243 3,841 Ho diterima Homogen 

2 Aktivitas 

Belajar Siswa 

3 2,3504 5,991 Ho diterima Homogen 
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 Dari Tabel 8 terlihat bahwa 2
obsX  pada masing-masing sampel tidak melebihi 

harga 2
tabelX  sehingga Ho diterima, artinya sampel berasal dari populasi homogen. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama disajikan dalam tabel 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 
Sumber JK dK RK Fobs Fα Keputusan 

Model 

Pembelajaran(A) 

750,67 1 750,67 7,16 3,84 Ho ditolak 

Aktivitas Belajar 

Siswa (B) 

2589,50 2 1294,75 12,36 3,00 Ho ditolak 

Interaksi (AB) 411,36 2 205,68 1,96 3,00 Ho diterima 

Galat (G) 16136,85 154 104,78    

Total 19888,38 159     

Dari Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa : 

a. HOA ditolak berarti terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 

diberi pembelajaran matematika dengan menggunakan metode PPR dengan 
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siswa yang diberi pembelajaran matematika dengan metode konvensional 

pada materi luas segitiga. 

b. HOB ditolak berarti terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa 

pada materi pokok luas segitiga ditinjau dari aktivitas belajar siswa. 

c. HOAB  diterima berarti tidak terdapat interaksi antara cara penyajian materi 

dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada materi 

pokok luas segitiga. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

2. Uji Komparasi Ganda 

Setelah diperoleh hasil ANAVA, langkah selanjutnya adalah uji komparasi 

ganda. Uji komparasi ganda perlu dilakukan untuk melihat manakah yang secara 

signifikan memberikan rataan yang berbeda. 

 

Tabel 10. Rerata Skor Prestasi Belajar Siswa 

Aktivitas Belajar 

(B) 

Cara 

 Penyajian  

Materi (A) 

 

 

b1 

 

 

b2 

 

 

b3 

 

 

Total 

a1 73,97 64,71 60,14 65,71 

a2 65,09 61,34 59,09 61,41 

Total 69,75 63,07 59,57  

 

a. Uji Komparasi Rataan Antar Baris 
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Dari analisis variansi dua jalan sel tak sama yang terangkum dalam Tabel 9 

diperoleh H0A ditolak. Ini berarti bahwa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

berbeda prestasi belajarnya. Karena variabel cara penyajian materi hanya mempunyai 

dua kategori yaitu kelompok eksperimen dan kontrol, maka untuk antar baris tidak 

perlu dilakukan komparasi pasca anava. Dari rataan marginalnya, yaitu rataan 

kelompok eksperimen 65,71 dan rataan kelompok kontrol 61,41, menunjukkan bahwa 

rataan kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rataan kelompok kontrol. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode PPR menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada 

siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada 

materi pokok luas segitiga. 

b. Uji Komparasi Rataan Antar Kolom 

                 Dari  anava  dua  jalan  sel  tak  sama  yang  terangkum  dalam  Tabel 9 

 diperoleh H0B ditolak. Ini berarti aktivitas belajar siswa memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap prestasi belajar matematika pada pokok materi luas segitiga. Dengan 

kata lain, terdapat dua rataan yang tidak sama. Karena variabel aktivitas belajar 

mempunyai tiga nilai (b1, b2, dan b3), maka uji komparasi ganda perlu dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan kolom. 

 Setelah dilakukan perhitungan dengan metode Scheffe diperoleh : 

Tabel 11. Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

Komparasi F.i-.j 2Ftabel Keputusan Uji 

µ1 vs  µ2 10,6085 6,00 Ho ditolak 

µ1 vs  µ3 22,7314 6,00 Ho ditolak 

µ2 vs  µ3 3,4729 6,00 Ho diterima 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

 Dari rangkuman Tabel 11 di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

1). Ho ditolak karena F.1-.2 = 10,6085 > 6,00 = 2Ftabel. Hal ini berarti siswa dengan 

aktivitas belajar tinggi memberikan prestasi belajar yang tidak sama dengan siswa 

dengan aktivitas belajar sedang. Dari rataan marginalnya yaitu rataan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas  belajar tinggi 69,75 dan rataan prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar sedang 63,07, menunjukkan bahwa rataan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada rataan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas belajar sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

siswa dengan aktivitas belajar tinggi memberikan prestasi 

      belajar yang lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar sedang. 

2). Ho ditolak karena F.1-.3 = 22,7314 > 6,00 = 2Ftabel. Hal ini berarti siswa dengan 

aktivitas belajar tinggi memberikan prestasi relajar yang tidak sama dengan siswa 

dengan aktivitas belajar rendah. Dari rataan marginalnya yaitu rataan prestasi 

belajar siswa  dengan aktivitas tinggi 69,75 dan rataan prestasi belajar siswa 

dengan aktivitas belajar rendah 59,57, menunjukkan bahwa rataan prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada rataan prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa 

dengan aktivitas belajar tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih baik 

daripada siswa dengan aktivitas belajar rendah. 

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



168 

  

3). Ho diterima karena F.2-.3 = 3,4729 < 6,00 = 2Ftabel. Hal ini berarti siswa dengan 

aktivitas belajar sedang memberikan prestasi belajar yang tidak sama dengan 

siswa dengan aktivitas belajar rendah. Dari rataan marginalnya yaitu rataan 

prestasi belajar siswa  dengan aktivitas sedang 63,07 dan rataan prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar rendah 59,57, menunjukkan bahwa rataan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas belajar sedang lebih baik daripada rataan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas belajar rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

siswa dengan aktivitas belajar sedang memberikan prestasi belajar yang lebih baik 

daripada siswa dengan aktivitas belajar rendah. 

 

 

E. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama adalah siswa yang diberi pembelajaran matematika dengan 

metode PPR mempunyai prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

diberi pembelajaran matematika dengan menggunakan metode konvensional pada 

materi pokok luas segitiga. 

 Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh FA = 7,16 > 3,84 = Fα, 

sehingga FA anggota daerah kritik, FADK maka H0A ditolak. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan prestasi belajar antara siswa yang diberi pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode PPR dengan siswa yang diberi pembelajaran matematika 

dengan metode konvensional pada materi pokok luas segitiga. 

 Dari rataan marginal baris 1X  = 65,71 > 61,41 = 2X  menunjukkan bahwa 

rataan prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan metode PPR lebih 

tinggi daripada rataan prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran matematika 
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dengan metode konvensional. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian ini, dan 

mungkin disebabkan oleh banyak faktor yang diantaranya siswa lebih tertarik 

pembelajaran matematika dengan metode PPR, siswa lebih mudah memahami 

pembelajaran matematika pada kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih sungguh-

sungguh dalam belajar. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa yang diberi pembelajaran 

matematika dengan metode PPR menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada 

siswa yang diberi pembelajaran matematika dengan metode konvensional pada materi 

pokok luas segitiga. 

2. Hipotesis kedua 

Hipotesis kedua adalah siswa yang aktivitas belajarnya tinggi lebih baik 

prestasi belajarnya dibandingkan dengan siswa yang aktivitas belajarnya sedang atau 

rendah, dan siswa yang aktivitas belajarnya sedang lebih baik prestasi belajarnya  

dibandingkan dengan siswa yang aktivitas belajarnya rendah pada materi pokok luas 

segitiga. 

 Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh FB = 12,36 > 3,00 = Fα, 

sehingga FB anggota daerah kritik. Karena FB   DK maka H0B ditolak. Hal ini berarti 

perlu uji lanjut anava yaitu uji komparasi ganda. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 20. 

 Berdasarkan uji komparasi ganda antara kolom 1 dan kolom 2 seperti tampak 

pada Tabel 11 diperoleh F.1-.2 = 10,6085 > 6,00 = 2Ftabel, sehingga Ho ditolak. Artinya 

siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dan siswa yang mempunyai aktivitas 

belajar sedang secara signifikan memiliki prestasi belajar yang berbeda. 

 Perbedaan rataan marginalnya dimana siswa dengan aktivitas belajar tinggi 

(rataan prestasi belajar 69,75) lebih tinggi daripada siswa dengan aktivitas belajar 
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sedang (rataan prestasi belajarnya 63,07) secara signifikan memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi pokok luas segitiga. Hal 

tersebut mungkin dikarenakan siswa dengan aktivitas belajar tinggi atau juga karena 

sering berlatih soal dalam belajar sehingga otaknya lebih terasah meskipun tingkat 

kecerdasan rendah. Sedangkan siswa dengan aktivitas belajar sedang mungkin karena 

tingkat kecerdasan lebih rendah atau juga otaknya tidak sering dilatih sehingga lebih 

lambat berpikir meskipun tingkat kecerdasan lebih tinggi. Dengan demikian 

menyebabkan tingkat kecerdasan siswa dengan aktivitas belajar lebih tinggi lebih baik 

daripada prestasi belajar siswa dengan aktivitas belajar sedang. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan aktivitas belajar tinggi memberikan prestasi belajar 

matematika yang lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar sedang pada 

materi pokok luas segitiga. 

 Bedasarkan uji komparasi ganda antara kolom 1 dan kolom 3 seperti yang 

tampak pada Tabel 11 diperoleh F.1-.3  = 22,7314 > 6,00 = 2Ftabel , sehingga Ho ditolak. 

Artinya siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dan siswa yang mempunyai 

aktivitas belajar rendah secara signifikan memiliki prestasi belajar yang berbeda. 

 Perbedaan rataan marginalnya dimana siswa dengan aktivitas belajar tinggi 

(rataan prestasi belajarnya 69,75) lebih tinggi daripada siswa dengan aktivitas belajar 

rendah (rataan prestasi belajarnya 59,57) secara signifikan memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi pokok luas segitiga. Hal 

tersebut mungkin dikarenakan siswa dengan aktivitas belajar tinggi memang tingkat 

kecerdasannya lebih tinggi atau juga seringnya berlatih soal dalam belajar sehingga 

otaknya lebih terasah meskipun tingkat kecerdasannya lebih rendah. Sedangkan siswa 

dengan aktivitas belajar rendah mungkin karena tingkat kecerdasannya lebih rendah 

atau otaknya tidak sering dilatih sehingga lambat berpikir meskipun tingkat 
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kecerdasannya lebih tinggi. Dengan demikiaan menyebabkan prestasi belajar siswa 

dengan motivasi belajar tinggi lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan 

aktivitas belajar rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa dengan aktivitas belajar 

tinggi memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 

aktivitas belajar rendah pada  materi pokok luas segitiga. 

 Bedasarkan uji komparasi ganda antara kolom 2 dan kolom 3 seperti yang 

tampak pada Tabel 11 diperoleh F.2-.3  = 3,4729 < 6,00 = 2Ftabel , sehingga Ho 

diterima. Artinya siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang dan siswa yang 

mempunyai aktivitas belajar rendah memiliki prestasi belajar yang sama. 

 Perbedaan rataan marginal dimana siswa dengan aktivitas belajar sedang 

(rataan prestasi belajarnya 63,07) lebih tinggi daripada siswa dengan aktivitas belajar 

rendah (rataan prestasi belajar 59,57) secara signifikan memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi pokok luas segitiga. Hal 

tersebut mungkin dikarenakan siswa dengan aktivitas belajar sedang memang tingkat 

kecerdasannya lebih tinggi atau juga seringnya berlatih soal dalam belajar sehingga 

otaknya lebih terasah meskipun tingkat kecerdasannya lebih rendah. Sedangkan siswa 

dengan aktivitas balajar rendah mungkin karena tinggkat kecerdasannya lebih rendah 

atau juga otaknya tidak sering dilatih sehingga lebih lambat berpikir meskipun 

tinggkat kecerdasannya lebih tinggi. Dengan demikian menyebabkan prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa 

dengan aktivitas belajar rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa dengan aktivitas 

belajar sedang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 

siswa dengan aktivitas belajar rendah pada materi pokok luas segitiga. 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil anava dua jalan sel tak sama diperoleh FAB =1,96 < 3,00= Fα , 
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sehingga FAB bukan anggota daerah kritik. Karena FAB   DK maka H0AB diterima. 

Karena H0AB diterima maka tidak diperlukan uji lanjut anava. Dengan diterimanya 

H0AB  berarti tidak terdapat interaksi maka dapat disimpulkan bahwa untuk perbedaan 

prestasi belajar matematika dari masing-masing cara penyajian materi konsisten pada 

masing-masing kategori aktivitas belajar dan aktivitas belajar dan prestasi belajar dari 

masing-masing kategori aktivitas belajar konsisten pada cara penyajian materi. 

Artinya siswa diberi pembelajaran matematika dengan menggunakan PPR 

mempunyai prestasi belajar lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran 

matematika dengan metode konvensional baik secara umum maupun kalau ditinjau 

dari masing-masing kategori aktivitas belajar siswa. 

F. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang tidak diperhitungkan dan 

ini merupakan keterbatasan dalam penelitian, sehingga diharapkan tidak terjadi 

persepsi yang salah dalam penggunaan hasilnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Populasi pada penelitian ini hanya mengambil siswa kelas X SMA –SMA Se 

Kab. Semarang. Di samping itu pengambilan sampel juga masih kurang baik 

sehingga kurang bisa mewakili populasinya.  

2. Dalam pengerjaan tes kemungkinan sekali masih ada kerja sama, sehingga 

akan berakibat data untuk nilai prestasi belajar pada penelitian ini menjadi 

kurang murni. Demikian juga dalam pengisian angket kurang jujur, sehingga 

berakibat pembagian kelompok aktivitas belajar tinggi, sedang, dan rendah 

kurang akurat.   

 

BAB V 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian seperti yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan utama penelitian 

ini sebagai jawab dari hipotesis penelitian, bahwa : 

1. Cara penyajian materi menggunakan metode PPR lebih baik daripada 

menggunakan pembelajaran Konvensional. 

2.  Prestasi belajar siswa dengan aktivitas tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar 

siswa dengan aktivitas belajar sedang, sedangkan siswa dengan aktivitas tinggi 

lebih baik dari pada prestasi belajar siswa dengan aktivitas rendah, dan prestasi 

belajar siswa dengan aktivitas sedang lebih baik daripada prestasi siswa dengan 

aktivitas rendah pada materi pokok luas segitiga. 

3.  Prestasi belajar matematika dari masing-masing cara penyajian materi berlaku 

konsisten/sama pada masing-masing kategori aktivitas siswa dan prestasi belajar 

matematika dari masing-masing kategori aktivitas belajar berlaku 

konsisten/sama pada masing-masing cara penyajian materi. 

B. Implikasi 

  Dengan diterimanya hipotesis sebagai kesimpulan penelitian ini, maka 

penulis akan menyampaikan implikasi baik secara praktis maupun secara teoritis 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika sebagai berikut: 

1. Implikasi praktis 

a. Dengan diterimanya hipotesis bahwa pembelajaran dengan metode PPR 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional, maka guru hendaknya 

memberi kesempatan yang seluas – luasnya kepada siswa agar dapat 

mengembangkan ketrampilan berkomunikasi matematika. Khususnya, 
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pembelajaran yang bersifat satu arah atau ceramah hendaknya dihindari, dan 

membiasakan pembelajaran yang bersifat dialogis atau diskusi, salah satunya 

dengan cara pembelajaran kelompok. 

a. Kesimpulan di atas juga semakin menguatkan bahwa guru perlu membangun 

kelas sebagai komunitas matematika. Tidak saja pada pengajar matematika, 

tetapi di dalam kelas tersebut hendaknya terjadi komunikasi yang aktif 

(terutama) antar siswa. Dengan demikian diharapkan pemahaman matematika 

ditangkap siswa sebagai hasil dari proses negosiasi sosial dan negosiasi 

individu. Kesadaran bahwa konstruksi matematika oleh siswa merupakan hasil 

konstruksi sosial perlu diperhatikan agar guru tidak terjebak pada sifat 

individualitas pembelajaran. Selain itu, guru harus juga semakin membiasakan 

hal-hal atau strategi yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi 

matematika siswa, misalnya dengan selalu meminta justifikasi jawaban, 

membiasakan percakapan menggunakan pernyataan matematis maupun simbol-

simbol matematika, lebih banyak bertanya ”mengapa” atau ”bagaimana” 

daripada bertanya ”apa”, dan lain-lain. 

b. Masih terkait dengan perubahan pandangan/persepsi matematika, maka siswa 

harus dibiasakan untuk menyelesaikan masalah secara beragam dalam hal cara 

dan representasi. Bahkan guru perlu pula memberi soal-soal yang tidak memiliki 

jawaban, atau bahkan soal-soal yang tidak lengkap. Karena itu kembangkan soal 

cerita yang benar-benar membutuhkan analisis dan investigasi siswa. Selain itu, 

perlu pula dikembangkan pembelajaran yang berbasis penemuan atau inquiri, 

misalnya pembelajaran realistik. Hal ini perlu agar siswa memiliki pandangan 

yang moderat terhadap matematika, bahwa matematika dapat ia temukan 

sendiri, atau bahwa matematika itu dapat berubah-ubah atau berkembang. 
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2. Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

PPR dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan  metode 

konvensional. Hal ini menunjukkan secara teoritis hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan cara penyajian pada 

materi pokok  luas segitiga pada khususnya dan materi pokok yang lain pada 

umumnya. Dengan kata lain hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahankajian secara teoritik untuk memilih dan mempersiapkan cara penyajian 

matematika yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran atau 

materi pokok, sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik guru dan 

karakteristik siswa. 

 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar 

siswa pada materi pokok luas segitiga antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika dengan metode PPR dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran matematika dengan metode konvensional. 

 Ditinjau dari nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada materi pokok luas 

segitiga, ternyata siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan 

metode PPR mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran matematika dengan metode konvensional. Dengan kata 

lain siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode PPR mempunyai 

prestasi yang lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

metode konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa secara teoritis hasil 

penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan atau 
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mengoptimalkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

 Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar terbukti siswa aktif bertanya dan aktif memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang ditujukan padanya pada saat berlangsungnya pembelajaran 

dengan metode PPR. 

 Secara umum siswa yang aktivitas belajarnya tinggi memiliki prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang aktivitas belajarnya 

rendah. Hal ini dikarenakan jika seorang siswa yang mempunyai aktivitas 

belajar yang tinggi maka akan lebih optimal dalam belajar baik kualitas maupun 

kuantitas yang pada akhirnya akan menunjang  optimalitas hasil prestasi 

belajarnya. Jadi aktivitas belajar siswa merupakan merupakan salah satu faktor 

yang penting yang berpengarug pada proses belajar matematika sehingga dapat 

memberikan perlakuan yang tepat untuk siswa yang mempunyai aktivitas belajar 

tinggi, sedang maupun rendah 

C. Saran 

 Dari kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan termasuk 

pembahasan hasil analisis yang juga telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 

berikut ini beberapa saran dari penelitian ini. 

1. Bagi para peneliti 

Penulis menyadari adanya beberapa kelemahan dalam penelitian ini yang 

terkait dengan keterbatasan penelitian. Saran bagi peneliti yang mengambil 

penelitian ini sebagai pembanding atau mengambil tema sejenis untuk 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Terbatasnya 
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sampel dalam penelitian ini. Jika memungkinkan dapat mengambil sampel 

yang lebih banyak dan lebih representatif mewakili beragam strata. 

2. Bagi para guru matematika (dan calon guru matematika) 

a.  Berkaitan dengan hasil penelitian ini, guru hendaknya lebih 

memperhatikan proses pembelajaran matematika yang lebih memberi 

ruang kepada siswa untuk melakukan percakapan matematis. Karena itu 

perlu dihindari pembelajaran satu arah dan mekanistik. Perlu 

dikembangkan sikap empati yang baik agar siswa lebih percaya diri dalam 

melakukan komunikasi matematis. 

b. Dalam pembelajaran di kelas, guru hendaknya membina siswa agar 

memiliki pandangan atau persepsi yang menyeluruh. Perlu dikembangkan  

pemahaman dan ketrampilan siswa untuk melihat berbagai cara 

penyelesaian terhadap suatu masalah. Bina sikap siswa untuk berani 

mengembangkan cara penyelesaiannya sendiri. 

c.  Guru hendaknya lebih menitikberatkan pada model pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran matematika ketimbang sekedar melatih 

penggunaan prinsip atau prosedur matematika melalui latihan rutin. Soal-

soal yang dapat diselesaikan dengan beragam cara serta soal-soal terbuka 

dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah. 

3. Bagi pihak sekolah dan stake holder pendidikan  

Pihak sekolah dan stake holder pendidikan perlu mendorong guru agar terus 

menerus mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan aktivitas siswa. Perlu perhatian untuk menitikberatkan 

penggunaan metode atau strategi pembelajaran berupa cooperative learning, 
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discovery learning, contextual learning, guided-invention atau realistic mathematics 

education dan lain-lain yang memberi ruang kepada siswa untuk 

mengembangkan beragam cara penyelesaian, mengembangkan komunikasi 

matematika, serta kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika. 
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