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ABSTRAK 
 

 
Adi Waluyo. S850908101. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe STAD pada Materi Pokok Persamaan dan Fungsi Kuadrat Ditinjau dari 
Kemampuan Awal Siswa Kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tulungagung. 
Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2010. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui, mana yang lebih 
baik hasil belajar matematika siswa kelas X SMA Negeri di Kabupaten 
Tulungagung yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD atau  dengan model pembelajaran langsung pada materi 
pokok Persamaan dan Fungsi Kuadrat. (2) Untuk mengetahui, apakah hasil belajar 
matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal lebih tinggi lebih baik dari 
siswa yang mempunyai kemampuan awal lebih rendah. (3) Untuk mengetahui, 
adakah interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan tingkat kemampuan 
awal siswa terhadap hasil belajar matemátika. 
 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri  di Kabupaten Tulungagung 
pada bulan Mei 2009 sampai dengan Desember 2009 dengan populasi siswa kelas 
X SMA Negeri di Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 2009-2010  sebanyak 
2945 siswa terdiri atas 10 SMA Negeri.  Sampel penelitian ini terdiri dari SMAN 
1 Kedungwaru, SMAN 1 Gondang dan SMAN 1 Pakel Kabupaten Tulungagung.  
Dari masing-masing sekolah sampel diambil 2 (dua) kelas yang terbagi menjadi 1 
(satu) kelas kelompok eksperimen dan 1 (satu) kelas kelompok kontrol. Sampel 
penelitian ini diperoleh dengan cara kombinasi sampling random stratifikasi 
(stratified random sampling) dan sampling random kluster (cluster random 
sampling).   
 Pengumpulan data dilakukan dengan  tes dan dokumentasi.  Validitas 
instrumen tes  menggunakan validitas isi, reliabilitas tes digunakan uji KR-20 dan 
dilakukan analisis butir soal. Analisis data menggunakan analisis variansi (Anava) 
dua jalan dengan sel tak sama. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah:  (1) hasil belajar siswa  pada materi 
pokok persamaan dan fungsi kuadrat yang mendapat pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari pada yang mendapat 
pembelajaran dengan model pembelajaran langsung, (2)  hasil belajar pada materi 
pokok persamaan dan fungsi kuadrat siswa yang mempunyai kemampuan awal 
tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, (3) tidak 
terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan  kemampuan awal 
siswa terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok persamaan dan fungsi 
kuadrat.  
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ABSTRACT 
 
Adi Waluyo. S850908101. An Experimentation of STAD Type of Cooperative 
Learning Model in the Subject Matter of Equation and Quadratic Function 
Viewed from the Students’ Prior Competence in Tenth grade of Public 
Senior High School (SMA Negeri) in Regency Tulungagung. Thesis, 
Mathematics Education Program Study of Postgraduate Program of  Sebelas 
Maret University Surakarta. 2010. 

The objectives of research are: (1) To find out which one is the better, the 
mathematics learning achievement of tenth grader of SMA Negeri in Regency 
Tulungagung using the STAD type of cooperative learning model or using direct 
learning model in the subject matter of Equation and Quadratic Function. (2) To 
find out whether or not the mathematics learning achievement of the students with 
high prior competence is better than the ones with low prior competence. (3) To 
find out whether or not there is an interaction between the use of learning model 
and the student’s prior competence level on the mathematics learning 
achievement. 

This study was taken place in SMA Negeri in Regency Tulungagung 
during May – December 2009 period with the population of tenth grader of SMA 
Negeri in Regency Tulungagung in the school year of 2009-2010 of 2945 students 
consisting of 10 SMA Negeri. The sample of research consisted of SMAN 1 
Kedungwaru, SMAN 1 Gondang and SMAN 1 Pakel of Regency Tulungagung. of 
each school 2 (two) classes were taken as the sample divided into 1 (one) class as 
experiment group and 1 (one) class as the control group. The research sample was 
obtained by combining the stratified random sampling and the cluster random 
sampling. 

The data collection was done using test and documentation technique. The 
test instrument validation was done using content validity, while the test reliability 
was tested using KR-20 and item analysis. The data analysis employed was a two-
way variance analysis (Anava) with different cells. 

The conclusions of research are: (1) the student’s mathematics learning 
achievement using the STAD type of cooperative learning model is better than 
that using direct learning model in the subject matter of Equation and Quadratic 
Function, (2) the mathematics learning achievement of Equation and Quadratic 
Function subject matters of the students with high prior competence is better than 
that of the students with low prior competence, and (3) there is no interaction 
between the use of learning model and the student’s prior competence level on the 
mathematics learning achievement in the subject matter of Equation and 
Quadratic Function. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan 
manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana 
untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung 
jawab, produktif dan berbudi pekerti luhur. Adapun fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional disebutkan : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 Tahun 2003). 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu. Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang 
bermutu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

Pada tataran operasional, peningkatan mutu pendidikan nasional 
diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada 
masyarakat. Dengan demikian, pendidikan pada satuan pendidikan harus 
dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan sesuai 
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara 
dinamis dengan memperdayakan pendidik dan tenaga kependidikan. 

 Sekolah merupakan tempat yang digunakan untuk proses pembelajaran 

yang merupakan sebuah alat sebagai perwujudan dari pendidikan. Selain 

sekolah, guru sebagai seorang pengajar dan pendidik juga sangat penting 

perannya. Guru adalah pilar pendidikan, meskipun bukan satu-satunya faktor 

yang menjamin kualitas pendidikan, peran guru cukup dominan.  

Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
diharapkan satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dapat 
mengembangkan KTSP  sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi satuan 
pendidikan atau sekolah  yang bersangkutan agar kurikulum yang dibuat oleh 
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sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di daerah dimana sekolah 
tersebut berada.  Dengan KTSP diharapkan ada perubahan paradigma baru di 
bidang pendidikan yang mengharuskan adanya perubahan pola pikir bagi guru 
dalam mengelola kelas dan melaksanakan proses pembelajaran. Guru harus 
mengantisipasi dan  mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
yang berbasis kompetensi, reorientasi pembelajaran dari teaching menjadi 
learning.  

Perubahan pola pikir bagi guru dalam mengelola kelas dan 
melaksanakan proses pembelajaran, guru dituntut untuk lebih kreatif dan 
inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan 
mutu layanan pendidikan khususnya layanan proses pembelajaran. Tuntutan 
ini merupakan implikasi dari perubahan reorientasi pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru mata pelajaran, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Setelah diberlakukannya KTSP mulai tahun pelajaran 2007/2008, pada 
umumnya kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah pada saat sekarang ini 
dalam pembelajaran matematika masih menggunakan model  pembelajaran 
langsung, dengan menggunakan diskusi biasa.  Belum banyak guru yang 
melakukan perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan mutu layanan 
dalam proses pembelajaran, dan juga belum banyak guru dalam proses 
pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran yang melibatkan siswa 
aktif di dalam kelas.  Walaupun ada guru yang mencoba menerapkan 
pembelajaran aktif di dalam kelas, namun masih banyak dilakukan secara 
klasikal atau dengan diskusi biasa.  Pada kenyataannya efektifitas 
pembelajaran aktif yang dilakukan belum dapat optimal dan hasil belajar 
siswa kurang memuaskan.  

Di sekolah, guru merasa kesulitan menerapkan model pembelajaran yang 
menjadikan siswa aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal 
ini dapat dilihat dari praktek pembelajaran di kelas, seringkali di dalam proses 
pembelajaran guru bertanya tentang konsep matematika yang sedang dibahas, 
banyak siswa yang diam sambil menundukkan kepala dan hanya beberapa 
siswa tertentu yang berani mencoba menjawab, kemudian jika ditanya untuk 
menanyakan hal yang menjadi kesulitannya, keadaan kelas menjadi sunyi 
(siswa diam). Terlebih lagi jika siswa diberi tugas di kelas maupun di rumah 
untuk mengerjakan soal, banyak siswa yang hanya menyalin pekerjaan 
temannya dan jarang ditemukan ide-ide baru dari siswa dalam menyelesaikan 
masalah matematika.  Sampai saat ini masih banyak siswa yang memandang 
guru sebagai satu-satunya sumber belajar dan pemegang otoritas tertinggi di 
kelas, jadi siswa sangat tergantung pada guru dan kurang mempunyai inisiatif 
untuk mempelajari materi yang akan diajarkan guru di kelas.  

Kenyataan ini tentu saja tidak terlalu  mengejutkan karena hasil belajar 
anak-anak Indonesia tergolong relatif rendah terutama pada mata pelajaran 
matematika. Rendahnya prestasi matematika siswa  disebabkan oleh faktor 
siswa yaitu mengalami masalah secara komprehensif atau secara parsial dalam 
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matematika. Selain itu, belajar matematika siswa belum bermakna, sehingga 
pengertian siswa tentang konsep sangat rendah.  

Rendahnya hasil belajar matematika siswa SMA kelas X, salah satu 
penyebabnya adalah karena penguasaan konsep matematika di SMP para 
siswa  pada umumnya lemah,  ini terlihat saat akan melakukan pembelajaran 
yang menggunakan prasyarat materi sebelumnya, saat  ditanyakan konsep-
konsep dasar yang pernah diterima di SMP, hanya beberapa siswa saja yang 
menjawab.   Namun di sisi lain, pada kenyataannya para guru SMA tidak 
mengikuti perkembangan materi matematika yang diajarkan di SMP, sehingga 
tidak mengetahui dengan pasti materi dasar apa yang telah diterima saat 
belajar matematika di SMP.  

Banyak model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru dalam 
upaya untuk meningkatkan peran aktif siswa, dimana siswa membangun 
sendiri pengetahuannya dan mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari.    
Model   pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran  yang  
melibatkan peran aktif siswa, dimana siswa dapat membangun sendiri 
pengetahuan dan mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari dalam proses 
pembelajaran di kelas. Model pembelajaran kooperatif  tipe STAD (Student 
Team Achievement Division) adalah satu dari sekian banyak model 
pembelajaran kooperatif  yang dapat dikembangkan oleh guru dalam proses 
pembelajaran  dalam upaya meningkatkan perat aktif siswa dalam  
mengkonstruksi pengetahuan dan mencari arti sendiri dari yang mereka 
pelajari selama proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan  
hasil belajar siswa.  

Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat 
dilihat dari prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik. Adapun 
keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 
faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor  internal antara lain minat, 
intelengensi, motivasi, bakat, aktivitas belajar dan sebagainya, sedangkan 
yang termasuk faktor eksternal misalnya pendidik, bahan pembelajaran, 
fasilitas belajar, model pembelajaran dan sebagainya.  

Persamaan dan fungsi kuadrat adalah salah satu materi pokok yang 
diberikan di SMA pada semester 1 (satu), dimana konsep-konsep pada materi  
persamaan dan fungsi kuadrat banyak digunakan sebagai materi prasyarat 
untuk mempelajari materi pokok matematika yang lain. Mengingat pentingnya 
memahami materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat di SMA kelas X 
semester 1 (satu) sebagai dasar untuk proses pembelajaran selanjutnya, maka 
perlu diadakan penelitian tentang model pembelajaran yang dapat melibatkan 
siswa secara aktif dalam membangun sendiri pengetahuannya dan mencari arti 
sendiri dari yang mereka pelajari selama proses pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman terhadap materi tersebut. 

B. Identifikasi  Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai 
berikut : 

1. Masih rendahnya hasil belajar matematika,  mungkin disebabkan  oleh 

model pembelajaran  yang kurang melibatkan peran aktif siswa dalam 

proses pembelajaran di kelas. Terkait dengan ini,  apakah hasil belajar 

matematika siswa SMA Negeri Kelas X di Tulungagung dapat meningkat  

jika model pembelajaran diubah,  untuk itu perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas X  SMA Negeri di Kabupaten Tulungagung.    

2. Masih rendahnya hasil belajar matematika, mungkin disebabkan  masih 

lemahnya penguasaan materi-materi di SMP, mengingat penguasaan 

materi prasyarat (kemampuan awal) mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam belajar matematika.  Sehingga perlu dilakukan penelitian 

apakah rendahnya hasil belajar matematika siswa SMA Negeri kelas X 

semester 1 (satu) tergantung pada kemampuan awal yang dimiliki siswa.     

3. Masih rendahnya hasil belajar matematika, mungkin disebabkan oleh  

karakteristik sosial siswa di dalam kelas. Seperti diketahui bahwa              

siswa-siswa SMA kelas X berasal dari berbagai SMP yang berbeda, 

sehingga siswa yang satu dengan siswa yang lain dimungkinkan belum 

saling mengenal, akibatnya antar siswa di dalam kelas belum terjalin 

dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan penelitian, apakah  karakteristik 

sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X 

semester 1 (satu).   

C. Pembatasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah, agar penelitian dapat terarah dan 
mendalam serta tidak terlalu luas jangkauannya, maka penelitian ini 
difokuskan  pada : 

1. Model pembelajaran  yang dieksperimenkan dalam penelitian dibatasi 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

2. Kemampuan awal siswa yang akan diteliti dibatasi pada nilai ujian 

nasional (NUN) matematika SMP dari siswa kelas X SMA Negeri 

Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 2009/2010.  

3. Hasil belajar matematika siswa adalah hasil belajar siswa setelah proses  

pembelajaran  dengan materi pokok Persamaan dan Fungsi Kuadrat kelas 

X semester pertama. 

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Tulungagung kelas X semester pertama dengan model  pembelajaran 

kooperatif   tipe STAD  dan pembelajaran langsung pada tahun pelajaran 

2009/2010.    

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi, pemilihan dan pembatasan masalah maka 
masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah hasil belajar matematika siswa pada materi pokok  Persamaan dan 

Fungsi Kuadrat dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

baik dari pada hasil belajar siswa dengan model  pembelajaran langsung? 

2. Apakah hasil belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal  

lebih tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai kemampuan awal lebih 

rendah? 
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3. Manakah yang lebih baik hasil belajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD atau model pembelajaran langsung untuk siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah pada materi 

pokok persamaan dan fungsi kuadrat? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui, mana yang lebih baik hasil belajar matematika siswa 

kelas X SMA Negeri di Kabupaten Tulungagung dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD atau  dengan model pembelajaran 

langsung pada materi pokok Persamaan dan Fungsi Kuadrat. 

2. Untuk mengetahui, apakah hasil belajar matematika siswa yang 

mempunyai kemampuan awal lebih tinggi lebih baik dari siswa yang 

mempunyai kemampuan awal lebih rendah. 

3. Untuk mengetahui, mana yang lebih baik hasil belajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD atau model pembelajaran langsung 

pada siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah 

pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Melengkapi khasanah pada proses pembelajaran  matematika terutama 

yang berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan  

kemampuan awal siswa.  
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2. Memberikan masukan bagi guru dalam menentukan alternatif model  

pembelajaran  matematika dalam rangka meningkatkan hasil  belajar 

siswa. 

3. Memberi masukan kepada kepala sekolah yang dapat digunakan  sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar matematika.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar Matematika 

1. Belajar 

Menurut Sardiman (2007:98) belajar adalah berbuat dan sekaligus 

proses yang membuat anak didik aktif. Aktivitas belajar merupakan 

prinsip atau azas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. 

Menurut Sardiman (2007:100) aktivitas belajar dapat dibagi menjadi 

aktifitas fisik dan aktivitas mental. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat 

aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia 

tidak hanya duduk, mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik 

yang memiliki aktivitas mental adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau berfungsi dalam pembelajaran. Sedangkan Fontana (dalam 

Erman Suherman dkk, 2003:7) menyatakan bahwa pengertian belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai 

hasil dari pengalaman.  

Belajar adalah suatu aktivitas mental yang dilakukan seseorang, 

yang tidak dapat dilihat dari luar. Terhadap seseorang yang sedang belajar 

tidak dapat diketahui apa yang terjadi dalam diri seseorang tersebut hanya 

dengan mengamatinya. Menurut Winkel (1996:53) belajar adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang 

dengan lingkungannya, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
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pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap yang relatif konstan dan 

berbekas.  

Menurut Paul Suparno (1997:61) belajar merupakan suatu proses 

aktif pelajar mengkonstruksi arti, baik teks, dialog, pengalaman fisik, dan 

lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan 

mengakomodasi dalam rangka menghubungkan pengalaman atau bahan 

yang sedang dipelajari dengan pengertian yang telah dipunyai, sehingga 

pengetahuan itu dikembangkan. Proses tersebut bercirikan antara lain: 

1) Belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan sendiri oleh 

siswa dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan, dan 

mereka alami. Proses konstruksi dipengaruhi oleh pengertian yang 

telah ia punyai. 

2) Belajar merupakan proses mengkonstruksi arti yang berlangsung 

secara terus menerus setiap kali berhadapan dengan fenomena atau 

persoalan yang baru. Proses konstruksi itu terus berlangsung, baik 

secara kuat atau lemah. 

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih ke 

suatu pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang 

dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Situasi 

ketidakseimbangan (disequilibrium) adalah situasi yang baik untuk 

memacu belajar. 
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5) Pengalaman belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya dapat 

mempengaruhi hasil belajar. 

6) Kemampuan awal siswa, tujuan pembelajaran, dan motivasi belajar 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

aktivitas fisik dan mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 

seseorang dengan lingkungannya dan aktivitas tersebut merupakan proses 

aktif dalam mengkonstruksi arti, baik dari teks, dialog, pengalaman fisik, 

dan lain-lain sehingga terjadi perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai sikap yang relatif konstan dan berbekas.  

2. Hasil Belajar Matematika 

Proses pembelajaran sebagai sistem yang terdiri dari komponen 

guru, siswa, materi pembelajaran dan lingkungan belajar yang saling 

berinteraksi satu sama lain dalam usaha untuk mencapai tujuan. Fontana 

(dalam Erman Suherman, dkk, 2003:7) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan upaya penataan lingkungan yang memberikan nuansa agar 

program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan 

demikian proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. Gagne dan Briggs (1978:3) 

mengemukakan bahwa pembelajaran juga dapat digambarkan sebagai 

usaha mencapai tujuan untuk mendorong orang lain dalam belajar.  

Dalam arti sempit, proses pembelajaran adalah proses pendidikan 

dalam lingkup persekolahan, sehingga arti dari proses pembelajaran adalah 
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proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, seperti guru, 

sumber atau fasilitas, dan teman sesama siswa.  

Pembelajaran matematika adalah suatu penanaman konsep 

matematika yang terjadi sebuah proses transformasi dari konsep 

pengetahuan dan tindakan kepada seseorang. Sedangkan Simon (2004:36) 

mengatakan bahwa: 

“Learning mathematics is a process of transforming ones ways of knowing 

(conceptions) and acting”.   

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar matematika 

adalah sebuah proses transformasi, cara seseorang dari konsep 

pengetahuan dan tindakan.  

Hasil dari proses pembelajaran disebut sebagai hasil belajar yang 

dapat dilihat dan diukur. Keberhasilan seseorang di dalam mengikuti suatu 

proses pembelajaran pada satu jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat 

dari hasil pembelajarannya. Bloom (1976:3) membagi hasil belajar ke 

dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotor.  

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual  yang terdiri dari 

enam aspek, yakni ingatan atau pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotor, yakni (a) gerakan reflek, (b) keterampilan gerakan dasar,          
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(c) kemampuan perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan 

keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Sedangkan Gagne (dalam Nana Sudjana, 1989: 22)  membagi lima 

kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan 

intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.   

Pembelajaran matematika  lebih mengutamakan pada proses 
dengan tidak melupakan pencapaian tujuan. Proses ini lebih ditekankan 
pada proses belajar matematika seseorang. Tujuan paling utama dalam 
pembelajaran matematika adalah mengukur jalan pikiran untuk 
memecahkan masalah bukan hanya menguasai konsep dan perhitungan 
walaupun sebagian besar belajar matematika adalah belajar konsep 
struktur ketrampilan menghitung dan menghubungkan konsep-konsep 
tersebut.  

Bedasarkan pandangan-pandangan dari para ahli tersebut di atas 
maka yang dimaksud dengan hasil belajar matematika dalam penelitian ini 
adalah hasil  belajar matematika dari seorang siswa setelah mengikuti 
proses pembelajaran matematika yang diukur dari kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk  tes hasil 
belajar.   

 

 

 

B. Model Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Helen M. Doerr (2003:110-136) mengatakan:  

“A modelling approach to the teaching and learning of mathematica shifts 
the focus of the learning activity from finding a solution to apasticular 
problem to creating a system of relationships that is generalizable and 
reusable”.   

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa model pendekatan 
dalam  mengajar dan belajar matematika difokuskan pada aktivitas belajar 
dengan menemukan pemecahan masalah secara khusus untuk 
menggabungkan sistem gabungan secara umum dan menyatu. 
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Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah mencakup 
suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sama sebagai sebuah tim untuk 
menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau 
mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya (Erman 
Suherman,dkk, 2003: 260). Sedangkan menurut Eggen dan Kauchak 
(1996: 279)  pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok 
strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi 
untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Erman Suherman, dkk (2003:260) bukan pembelajaran 
kooperatif jika para siswa duduk bersama dalam kelompok-kelompok 
kecil dan mempersilakan salah seorang diantaranya untuk menyelesaikan 
seluruh pekerjaan kelompok. Pembelajaran kooperatif menekankan pada 
kehadiran teman sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah 
tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas. 

Roger dan David Johnson (dalam Anita Lie, 2008: 31) mengatakan 
bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. 
Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran 
gotong royong harus diterapkan, yaitu (1) saling ketergantungan positif; 
(2) tanggung jawab perseorangan; (3) tatap muka; (4) komunikasi 
antaranggota; dan (5) evaluasi proses kelompok.  Sedangkan Johnson 
Johnson dan Holubee (1994) dalam Effandi Zakaria dan Zanaton Iksan 
(2006: 36)  mengemukakan lima pokok unsur dasar dalam pembelajaran 
kooperatif yaitu  (a) saling ketergantungan positif, (b) mengenalkan 
pengaruh timbal balik, (c) tanggung jawab perseorangan, (d) perseorangan 
dan kelompok kemampuan kecil, dan (e) proses kelompok.   

Menurut Muslimin Ibrahim (2000: 6) ciri-ciri model pembelajaran 
kooperatif adalah  sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin berbeda-beda. 

d. Penghargaan lebih berorientasi kepada  kelompok ketimbang individu. 

Sedangkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut 
Muslimin Ibrahim, dkk (2000: 10), terdapat enam langkah utama atau 
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tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajaran kooperatif. 
Langkah-langkah itu ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel  2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan 
dan motivasi siswa 

 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran 
tersebut dan memotivasi siswa belajar 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 
bacaan  

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa 
ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka  mengerjakan 
tugas mereka 

Fase-5 

Evaluasi 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya 

Fase-6 

Memberikan 
penghargaan 

 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 
baik upaya maupun hasil belajar individu 
dan kelompok 

Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  ciri-ciri 
pembelajaran kooperatif adalah : 

a. Siswa bekerja dalam kelompok, aktif mengemukakan pendapat, 

mendengarkan pendapat anggota lain,  dan membuat keputusan secara 

bersama untuk menuntaskan materi belajarnya. 

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



 
 
 

xxix 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

c. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras,   

budaya, suku, jenis kelamin maka dalam kelompokpun diupayakan 

terdiri dari  ras, budaya, suku, jenis kelamin  yang berbeda pula. 

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada 

perorangan. 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe dari 
model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok 
kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara 
heterogen. Slavin (2008:143-146) menyatakan bahwa STAD merupakan 
salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas lima 
komponen  utama, yaitu : 

a. Presentasi kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam 
presentasi di dalam kelas.  Ini merupakan pengajaran langsung seperti 
yang sering kali dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh 
guru, tetapi bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. Bedanya  
presentasi kelas dengan pengajaran biasa hanyalah presentasi tersebut 
haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD.   

b. Tim 

Tim terdiri dari  4-5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari 
kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas.  
Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota 
tim benar-benar belajar, dan lebih khusus adalah untuk mempersiapkan 
anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. Setelah guru 
menyampaikan materinya., tim berkumpul untuk mempelajari lembar 
kegiatan atau materi lainnya.  Dalam pembelajaran ini melibatkan 
pembahasan permasalahan bersama, membandingkan jawaban, dan 
mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila anggota tim ada yang 
membuat kesalahan.   

c. Kuis 
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Setelah satu atau dua periode setelah  guru memberikan 
presentasi dan sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa 
akan mengerjakan kuis individual. Pada kegiatan ini para siswa tidak 
diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis, 
sehingga tiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk 
memahami materinya. 

d. Skor kemajuan individu 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk 
memberikan kepada siswa tujuan  kinerja yang akan dapat dicapai 
apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih 
baik daripada sebelumnya.  Tiap siswa diberi skor awal, yang 
diperoleh dari rata-rata kinerja siswa tersebut  sebelumnya dalam 
mengerjakan kuis yang sama.  Siswa selanjutnya akan mengumpulkan 
poin untuk  tim mereka berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka 
dibandingkan dengan skor awal.    

e. Rekognisi tim.  

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang 
lain  apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Slavin (2008), 
adalah salah satu bentuk tipe pembelajaran kooperatif, yang tahap 
pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Penyajian Materi 

Pada tahap ini materi pembelajaran dilaksanakan secara 
klasikal, dengan penyajian materi secara langsung. Kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan guru pada tahap ini adalah : 

1) Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

2) Memberi motivasi kepada siswa tentang perlunya mempelajari 

materi  

3) Menyajikan materi pokok pembelajaran 

4) Memantau pemahaman tentang materi pokok yang diberikan 

 

 

b. Kegiatan Kelompok 
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Selama siswa berada dalam kegiatan kelompok, masing-
masing anggota kelompok bertugas mempelajari materi yang telah 
disajikan oleh guru dan membantu teman sekelompok untuk 
menguasai materi tersebut. Guru membagi lembar kegiatan, 
kemudian peserta didik mengerjakan lembar kegiatan yang 
dibagikan. Setiap peserta didik harus mengerjakan secara mandiri 
dan selanjutnya saling mencocokkan dengan teman 
sekelompoknya. 

Guru harus menekankan bahwa lembar kegiatan yang 
dikerjakan bukan dikumpulkan kepada guru tetapi untuk 
didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Jika ada pertanyaan 
masalah dalam lembar kegiatan tersebut, langkah pertama harus 
ditujukan kepada teman sekelompoknya baru kemudian kepada 
guru jika tidak terjawab. 

Kegiatan guru dalam tahap ini adalah : 

1) Melatih kooperatif siswa 

2) Menugaskan setiap kelompok untuk diskusi dan mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

3) Memonitor pelaksanaan kegiatan kelompok 

4) Memberi bantuan penjelasan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

 

Kegiatan siswa pada tahap ini adalah : 

1) Bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kegiatan siswa 

2) Saling membantu teman kelompoknya untuk memahami materi 

pokok pembelajaran dalam rangka mengerjakan lembar 

kegiatan siswa 

3) Menunjukkan aktivitas dalam kelompoknya 

c. Pelaksanaan Kuis Individual 
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Pelaksanaan kuis individual bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan siswa dan untuk mengetahui keberadaan seorang 
siswa dalam kelompoknya serta keberadaan suatu kelompok 
terhadap kelompok lainnya. 

d. Penilaian Perkembangan Individu 

Penilaian perkembangan individu bertujuan untuk 
memberikan hasil akhir setiap peserta didik. Nilai perkembangan 
individu didasarkan pada nilai awal yang diperoleh dari nilai tes 
sebelumnya. Adapun prosedur pelaksanaan penilaian 
perkembangan individu adalah sebagai berikut : 

1) Pertama :  Menetapkan skor awal 

                         Setiap siswa diberikan skor awal berdasarkan skor 
hasil kuis yang lalu 

 

 

2) Kedua :  Menghitung skor kuis terkini 

 Siswa memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan 
dengan pelajaran terkini 

3) Ketiga :  Menghitung skor perkembangan 

Tujuan dari dibuatnya skor awal dan poin/skor 
perkembangan adalah untuk memungkinkan semua siswa 
memberikan poin maksimum bagi kelompok mereka, berapa pun 
tingkat kinerja mereka sebelumnya. Siswa mendapatkan nilai 
perkembangan individu untuk tim mereka berdasarkan tingkat 
dimana skor kuis mereka (persentase yang benar) melampaui skor 
awal mereka, dengan perhitungan seperti yang disajikan dalam 
Tabel 2.2 berikut.      

Tabel 2.2     Nilai Kuis Terkini dan Nilai Perkembangan 

No Nilai Kuis Terkini 
Nilai 

Perkembangan 

1 Lebih 10 poin di bawah skor awal 5 

2 10 poin sampai dengan 1 di bawah skor 

awal 

10 

3 Sama atau 10 poin di atas skor awal 20 
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4 Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

5 Pekerjaan sempurna (tanpa 

memperhatikan skor awal) 

30 

            (Slavin, 2008:159) 

 

 

e. Penghargaan Kelompok   

Dalam Slavin, pembelajaran kooperatif mengidentifikasikan 
bahwa team reward dan pertanggungan jawab individual adalah 
esensi dari pada basic skill achievement. Setelah melakukan 
penilaian perkembangan individu tahap selanjutnya memberikan 
penghargaan kepada masing-masing kelompok berdasarkan 
perolehan rata-rata nilai perkembangan individu dalam kelompok 
tersebut. 

Berdasarkan nilai perkembangan yang diperoleh dari 
masing-masing kelompok ada tiga tingkatan penghargaan prestasi 
kelompok yaitu : 

1) Tim Super : diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai 

rata-rata  N³  25 

2) Tim hebat : diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai 

rat-rata 20 £  N < 25 

3) Tim baik : diberikan bagi kelompok yang memperoleh nilai 

rata-rata 15£  N < 20 

                (Marpaung, 2002: 26) 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD  didasarkan 
pada langkah-langkah pembelajaran kooperatif yang terdiri atas enam 
langkah atau fase (Trianto, 2007: 54). Fase-fase dalam pembelajaran 
kooperatif tipe STAD seperti disajikan dalam Tabel 2.3 berikut. 

 

Tabel 2.3 Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Kegiatan  Guru 
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Fase-1 

Menyampaikan tujuan 
dan memotivasi siswa 

 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai pada pembelajaran tersebut 
dan memotivasi siswa  

Fase-2 

Menyajikan materi 
pelajaran 

 

Menyajikan materi pembelajaran kepada 
siswa dengan jalan demonstrasi, melalui 
bahan ajar atau media pembelajaran 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa 
kedalam kelompok 

kooperatif 

 

Mengelompokkan siswa terdiri dari 4–5 
orang tiap kelompok berdasarkan 
kepandaian dan jenis kelamin 

Fase-4 

Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

 

Membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka  mengerjakan tugas 
mereka 

Fase-5 

Evaluasi 

 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari dengan kuis individual 
atau masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase-6 

Memberikan  
penghargaan 

 

Memberikan penghargaan kepada setiap 
kelompok berdasarkan dari prestasi                          
yang diperoleh masing-masing kelompok 

                                                                            

Dari beberapa pendapat di atas, maka langkah-langkah  
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan 

Pada tahap ini kegiatan guru adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

b. Memberi motivasi kepada siswa tentang perlunya mempelajari 

materi  pokok yang akan dipelajari 

2. Kegiatan Inti 
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Pada tahap ini kegiatan guru adalah sebagai berikut : 

a. Menyajikan Materi 

Penyajian materi pembelajaran dengan menginformasikan kepada 
siswa materi yang akan dipelajari dengan menugaskan siswa 
membaca buku  sumber atau bahan ajar.   

b. Mengorganisasi siswa kedalam kelompok-kelompok yang terdiri 

dari 4-5 siswa setiap kelompok dan pembentukan kelompok 

dilaksanakan sebelum proses pembelajaran berlangsung 

c. Kegiatan Kelompok 

· Kegiatan guru dalam tahap ini adalah : 

1) Melatih kooperatif siswa 

2) Menugaskan setiap kelompok untuk diskusi dan 

mengerjakan lembar kegiatan siswa 

3) Memonitor pelaksanaan kegiatan kelompok 

4) Memberi bantuan penjelasan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

· Kegiatan siswa pada tahap ini adalah : 

1) Bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan 

mengerjakan lembar kegiatan siswa 

2) Saling membantu teman kelompoknya untuk memahami 

materi pokok pembelajaran dalam rangka mengerjakan 

lembar kegiatan siswa 

3) Menunjukkan aktivitas dalam kelompoknya 

4) Presentasi hasil kerja kelompok  

3. Penutup    
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a. Membuat rangkuman  dari hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Evaluasi 

Pada tahap ini guru memberikan kuis secara individual bertujuan 
untuk mengetahui perkembangan siswa dan untuk mengetahui 
keberadaan seorang siswa dalam kelompoknya serta keberadaan 
suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. 

c. Pemberian tugas     

3. Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung  adalah pembelajaran secara klasikal 
dengan menggunakan metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh 
guru dalam menyampaikan materi pelajaran siswa.  Pembelajaran secara 
klasikal adalah pembelajaran yang disampaikan guru kepada sejumlah 
siswa secara serentak pada waktu yang sama. Dalam pembelajaran 
klasikal, siswa cenderung pasif, kurang mempunyai kesempatan untuk 
mengembangkan kreativitas dan inisiatif, karena proses pembelajaran 
lebih banyak didominasi oleh guru.  

Dalam pembelajaran langsung, pada awal pembelajaran digunakan 
metode ceramah untuk menjelaskan materi pembelajaran, kemudian 
dilanjutkan dengan metode tanya jawab dan pada akhir pembelajaran, guru 
memberi tugas untuk diselesaikan siswa.  

Gambaran pembelajaran matematika dengan menggunakan 
pendekatan ceramah adalah sebagai berikut: guru mendominasi kegiatan 
pembelajaran, definisi dan rumus diberikan oleh guru,  penurunan rumus 
dilakukan sendiri oleh guru, contoh soal diberikan dan dikerjakan sendiri 
oleh guru. Langkah-langkah yang dikerjakan oleh guru diikuti dengan 
teliti oleh siswa,  kemudian mereka  meniru cara kerja dan cara 
penyelesaian yang dilakukan oleh guru, sehingga siswa cenderung pasif, 
kurang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas dan 
inisiatifnya sendiri. 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2007: 29) model pembelajaran 
langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus 
untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 
deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang 
dapat diajarkan  dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi 
selangkah. Istilah lain model pembelajaran langsung menurut Arends,  
antara lain training model, active teaching model, mastery teaching, 
explicit instruction.  
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Pengajaran langsung, menurut Kardi (dalam Trianto, 2007: 30) 
dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja 
kelompok. Pengajaran langsung digunakan untuk menyampaikan pelajaran 
yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Menurut Kardi 
dan Nur (dalam Trianto, 2007 : 32) meskipun tujuan pembelajaran dapat 
direncanakan bersama oleh guru dan siswa, model pembelajaran langsung 
berpusat pada guru. Walaupun sistem pengelolaan pembelajaran yang  
dilakukan oleh guru menjamin terjadinya keterlibatan siswa, terutama 
hanya melalui memperhatikan, mendengarkan dan resitasi (tanya jawab) 
yang direncanakan.  

Pada model pembelajaran langsung terdapat lima fase. Pola 
keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran model pembelajaran langsung 
tersebut seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut (Kardi dan Nur dalam 
Trianto, 2007: 31). 

 Tabel 2.4  Fase-fase Model Pembelajaran Langsung 

Fase Peran  Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan  siswa 

 

Guru menjelaskan TPK, informasi latar 
belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, 
mempersiapkan siswa untuk belajar 

Fase-2 

Mendemonstrasikan 
pengetahuan dan 

keterampilan 

 

Guru mendemonstrasikan keterampilan 
dengan benar, atau menyajikan  informasi 
tahap demi tahap. 

Fase-3 

Membimbing pelatihan 

 

Guru merencanakan dan memberi 
bimbingan pelatihan awal 

Fase-4 

Mengecek pemahaman dan 
memberikan umpan balik 

 

Mencek apakah siswa telah berhasil 
melakukan tugas dengan baik, memberi 
umpan balik 

Fase-5 

Memberikan kesempatan 
untuk pelatihan lanjutan 

dan penerapan 

 

Guru mempersiapkan kesempatan 
melakukan pelatihan lanjutan, dengan 
perhatian khusus pada penerapan kepada 
situasi lebih kompleks dan kehidupan 
sehari-hari 
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Dari pendapat di atas, maka langkah-langkah  pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan 

Pada tahap ini kegiatan guru adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

b. Memberi motivasi kepada siswa tentang perlunya mempelajari 

materi  

2. Kegiatan Inti 

Pada tahap ini kegiatan guru adalah sebagai berikut : 

a. Menyajikan Materi 

Guru menyajikan materi dengan  mendemontrasikan keterampilan 
atau menyajikan materi tahap demi tahap dengan menggunakan 
lembar kerja siswa.   

b. Memberikan bimbingan pelatihan awal dengan menugaskan siswa 

mengerjakan lembar kegiatan siswa  

c. Memonitor pelaksanaan kegiatan siswa, apakah siswa telah 

melakukan tugas dengan baik untuk mengetahui pemahaman siswa 

d. Memberi bantuan penjelasan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Kegiatan siswa pada tahap ini adalah : 

1) Memperhatikan dan menyimak penyajian materi   

2) Melaksanakan  pelatihan awal dari soal-soal yang diberikan  

 

3. Penutup    

a. Membuat rangkuman  dari hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b. Evaluasi 

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



 
 
 

xxxix 

Pada tahap ini guru memberikan kuis secara individual bertujuan 
untuk mengetahui perkembangan siswa. 

c. Pemberian tugas     

C. Kemampuan Awal 

Hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah kemampuan 
awal yaitu kemampuan prasarat yang dimiliki peserta didik sebelum proses 
pembelajaran. Dick, Walter and Reiser (1989:32), menyatakan bahwa 
kemampuan awal (entry behaviour) adalah merupakan kecakapan atau 
ketrampilan yang telah dikuasai siswa  sebelum proses pembelajaran dimulai.    

Seorang siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran, telah mimiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari proses pembelajaran 

sebelumnya (kemampuan awal). Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa 

akan mencoba mencocokkan materi pembelajaran yang diterimanya dengan 

materi  yang telah mereka miliki, seperti yang diungkapkan Ausebel (1971, 

dalam Herman Hudoyo, 2005: 72),  bahwa bahan pelajaran yang dipelajari 

haruslah “bermakna” (meaningful) artinya bahan pelajaran itu cocok dengan 

kemampuan awal siswa dan harus relevan  dengan struktur kognitif yang 

dimiliki siswa.  Dengan perkataan lain, pelajaran baru haruslah dikaitkan 

dengan konsep-konsep yang sudah ada sedemikian hingga konsep-konsep 

baru benar-benar terserap.  Dengan demikian intelektual dan emosional siswa 

terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa akan cenderung aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 Dienes (dalam Herman Hudoyo, 1979:98) menyatakan bahwa belajar 

matematika melibatkan suatu struktur hirarki dari konsep-konsep tingkat lebih 

tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang telah terbentuk sebelumnya. 
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Sehingga belajar konsep-konsep matematika tingkat yang lebih tinggi tidak 

mungkin bila prasarat yang mendahului konsep-konsep itu belum dipelajari. 

Herman Hudoyo (2005: 60) menyatakan di dalam matematika bila 

konsep A dan konsep B mendasari konsep C, maka konsep C tidak mungkin 

dipelajari sebelum konsep A dan B dipelajari terlebih dahulu. Demikian pula 

konsep D baru dapat dipelajari bila konsep C sudah dipahami, demikian 

seterusnya.  Ini berarti pengalaman belajar yang lalu memegang peranan untuk 

memahami konsep-konsep baru. Jelas bahwa pengalaman belajar matematika 

di SMP misalnya, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan 

materi matematika di SMA.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal  

siswa merupakan  penghubung antara kemampuan yang telah dimiliki dengan 

kemampuan baru yang akan dipelajari, sehingga kemampuan awal siswa  

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran.    

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kemampuan awal  nilai 

Ujian Nasional SMP tahun pelajaran 2008/2009 untuk mata pelajaran 

matematika.  Mengingat Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak dan 

menggunakan bobot soal yang sama untuk semua siswa.   

 

D.  Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian  yang dilakukan oleh Ira Kurniawati dalam tesisnya yang 

berjudul “Pengaruh metode Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari Aktivitas belajar Siswa Kelas II 

SLTP Negeri 15 Surakarta” tahun 2003. 
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Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh  peneliti di atas 
dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menyoroti 
tentang model  pembelajaran kooperatif. 

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan  peneliti di atas, 
adalah pada tipe pembelajaran kooperatif, subyek dan pokok bahasan yang 
diteliti, penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD,  subyek yang akan diteliti peneliti adalah siswa 
kelas X SMA Negeri Kabupaten Tulungagung dengan materi pokok 
persamaan dan fungsi kuadrat, selain itu peneliti mengambil aspek 
pendukung yaitu kemampuan awal siswa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suhamto dalam tesisnya yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD)  terhadap Prestasi belajar matematika 

Ditinjau dari Motivasi belajar Siswa MA Swasta se Kabupaten Grobogan” 

tahun 2006. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh  peneliti di atas 
dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menyoroti 
tentang model  pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan  peneliti di 
atas, adalah subyek dan materi pokok yang diteliti, subyek yang diteliti 
peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri Kabupaten Tulungagung 
dengan materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat, selain itu peneliti 
mengambil aspek pendukung yaitu kemampuan awal siswa.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Harminingsih dalam tesisnya yang berjudul 

“Keefektifan Strategi Pembelajaran Aktif pada Kelompok Kecil dan 

Kelompok Besar ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas X SMA 

Negeri di Surakarta” tahun 2008. 

Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh  peneliti di atas 
dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menyoroti 
tentang kemampuan awal pada siswa kelas X SMA Negeri. 

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan  peneliti di 
atas adalah model pembelajaran,  subyek dan materi pokok yang diteliti,   
penelitian yang dilakukan peneliti mengunakan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD,  subyek yang akan diteliti peneliti adalah siswa kelas X SMA 
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Negeri Kabupaten Tulungagung dengan materi pokok persamaan dan 
fungsi kuadrat.  

` 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran untuk dapat sampai 
pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. 
Kerangka berpikir berguna untuk mewadahi teori-teori yang seolah-olah 
terlepas menjadi satu rangkaian yang utuh untuk menentukan jawaban 
sementara. 

1. Pengaruh Model Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran  dalam mencapai tujuan 
pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar siswa.  Banyak faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran, diantaranya 
adalah metode pembelajaran  dan kemampuan awal siswa.   

Penggunaan metode pembelajaran oleh guru cukup besar 
pengaruhnya terhadap keberhasilan guru dalam proses pembelajaran.  
Pemilihan metode pembelajaran yang tidak tepat justru dapat menghambat  
tercapainya tujuan pembelajaran.  Agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai, guru harus dapat memilih metode pembelajaran  dengan tepat dan 
mengetahui pula metode pembalajaran yang sesuai dengan materi pada  
kompetensi dasarnya, disamping itu dalam proses pembalajaran guru tidak 
banyak mendominasi kegiatan pembelajaran tetapi harus melibatkan siswa 
secara aktif sehingga siswa lebih kreatif dalam menyampaikan ide-idenya.  

Model Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk 
pembelajaran  yang dapat memberi kesempatan pada siswa  untuk belajar 
secara aktif  mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Siswa akan 
lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep  yang sulit 
dipelajari, apabila mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan 
temannya.  

STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 
terdiri  dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung 
jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian 
tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. STAD adalah suatu 
sistem pembelajaran yang berorientasi pada proses, sehingga pembelajaran 
lebih bermakna dan dapat lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
suatu materi pelajaran.  Pada akhirnya, diharapkan dapat meningkatkan 
hasil  belajarnya sehingga akan diperoleh hasil belajar yang optimal.   

Sedangkan model pembelajaran langsung berbentuk ceramah, 
demonstrasi, pelatihan atau praktek, dan kerja kelompok. Pengajaran 
langsung digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang 
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ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Meskipun tujuan 
pembelajaran dapat direncanakan bersama oleh guru dan siswa, model 
pembelajaran langsung berpusat pada guru. Walaupun sistem pengelolaan 
pembelajaran yang  dilakukan oleh guru menjamin terjadinya keterlibatan 
siswa, tetapi hanya melalui memperhatikan, mendengarkan dan resitasi 
(tanya jawab) yang direncanakan.  

2. Pengaruh Kemampuan Awal terhadap Prestasi Belajar Matematika   

Seorang siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran telah 
memiliki pengetahuan atau keterampilan dari proses pembelajaran 
sebelumnya, yang disebut dengan kemampuan awal.  Kemampuan awal 
yang relevan merupakan hal yang sangat penting untuk mengikuti proses 
pembelajaran berikutnya.  Matematika merupakan ilmu  yang 
berkesinambungan atau matematika memiliki struktur perilaku yang 
bersifat hirarki atau keterampilan yang satu merupakan prasarat untuk 
dapat belajar keterampilan berikutnya. Kemampuan awal ini penting untuk 
diketahui guru sebelum memulai proses pembelajaran, ini dimaksudkan 
agar guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan 
kemampuan awal yang dimiliki siswa. Dengan demikian kemampuan awal 
sangat menentukan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran 
berikutnya, sehingga siswa yang berkemampuan awal tinggi akan 
memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. 

3. Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran dan Kemampuan Awal 

terhadap Prestasi Belajar Matematika  

Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD, perlu keaktifan dari masing-masing siswa  dalam 
kelompoknya, sehingga terjadi interaksi yang baik dalam kelompok 
tersebut, dalam hal ini bagi siswa yang berkemampuan awal tinggi akan 
lebih mudah untuk berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompoknya. 
Demikian juga untuk siswa yang berkemampuan awal sedang akan  mudah 
untuk berkomunikasi dan berdiskusi dalam kelompoknya.  Lain halnya 
dengan siswa yang berkemampuan awal  rendah, mereka membutuhkan 
waktu yang lebih banyak dalam berinteraksi dan berdiskusi.  Namun  ada 
juga kemungkinan, mereka yang mempunyai kemampuan awal  rendah 
akan nyaman dalam kelompoknya dan dapat berdiskusi secara aktif 
sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Walaupun 
demikian bagi siswa yang berkemampuan awal rendah akan lebih  mudah  
memahami materi pembelajaran jika materi pembelajaran  
ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa atau guru menyajikan 
materi pembelajaran tahap demi tahap.       

F. Perumusan Hipotesis 
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir  serta perumusan 
masalah yang diajukan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

1. Hasil belajar  matematika siswa yang mendapat pembelajaran  dengan  

model pembelajaran kooperatif tipe STAD  lebih baik  dari pada  dengan  

model pembelajaran langsung. 

2. Hasil belajar  matematika siswa yang  mempunyai kemampuan awal lebih 

tinggi  lebih baik  dari  siswa  yang  mempunyai kemampuan awal lebih 

rendah.   

3. Hasil belajar matematika siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

dan kemampuan awal sedang dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD lebih baik daripada model pembelajaran langsung, sedangkan hasil 

belajar siswa  yang mempunyai kemampuan awal rendah dengan model 

pembelajaran langsung lebih baik daripada dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat, Subyek  dan Waktu Penelitian 

1. Tempat dan subyek penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung pada siswa 
SMA Negeri kelas X tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester pertama tahun pelajaran 
2009-2010. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi: pengajuan judul, penyusunan proposal, 
penyusunan instrumen penelitian, penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, serta pengajuan ijin penelitian.  Tahap ini dilaksanakan 
pada bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi: uji coba instrumen, eksperimen, 
pengumpulan data dan konsultasi dengan pembimbing. Tahap ini 
dilaksanakan pada bulan September 2009 sampai dengan bulan 
Nopember 2009. 

c. Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan pada bulan  Nopember 2009 sampai dengan 
bulan Desember 2009. 

d. Tahap penyusunan laporan 

Tahap ini dimulai bersamaan dengan pelaksanaan eksperimen yaitu 
pada bulan  September 2009 dan selesai pada bulan Januari 2010.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksperimen semu, karena peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua 
variabel yang relevan. Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi 
dua bagian. Kelompok pertama adalah kelompok eksperimen yaitu kelompok 
siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan model  pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD dan  kelompok kedua adalah kelompok kontrol yaitu 
kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan model 
pembelajaran langsung.  Dari masing–masing kelompok di atas yaitu 
eksperimen dan kontrol terdiri dari  tiga kelompok siswa yaitu, siswa dengan 
kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Desain penelitian ini adalah 
desain faktorial 2 x 3 yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1  Desain Penelitian  Faktorial 2 x 3  

  Kemampuan Awal (b) 

  Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 

Pembelajaran 

Kooperatif tipe 

STAD (a1 ) 

(ab)11 (ab)12 (ab)13  

Model 

Pembelajaran   

(a) Pembelajaran 

Langsung  (a2 ) 

(ab)21 (ab)22 (ab)23 

 

C. Populasi dan  Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  SMA 
Negeri di Kabupaten Tulungagung  tahun pelajaran 2009-2010 sebanyak 
2945 siswa dari 10  SMA Negeri yang ada di Kabupaten Tulungagung 
(dapat dilihat pada Tabel 3.2).  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara kombinasi 
sampling random stratifikasi (stratified random sampling) dan sampling 
random kluster (cluster random sampling), dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

 (1)  populasi dibuat peringkat sekolah berdasarkan sistem penerimaan 
siswa baru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tahun 
pelajaran 2009-2010 (dapat dilihat pada Tabel 3.2).  

(2)  dari masing-masing peringkat diambil secara acak satu sekolah, yang 
merupakan unit-unit populasi (kluster-kluster).  
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(3)  melakukan sampling random kluster lagi dari kluster-kluster yang 
ada yaitu dengan mengambil secara acak masing-masing dua kelas, 
satu kelas kelompok eksperimen dan satu kelas kelompok kontrol. 

 

 

 

Tabel  3.2  Rincian Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Sampel  

No  

Nama Sekolah 

Jml 
Siswa 

Kelas 
Ekspe 

rimen 

Kelas 
Kontrol 

Kelas 
Uji 

Coba 

 

Predikat  

Sekolah 

1 SMAN 1 
Boyolangu 

288    Tinggi 

2 SMAN 1 
Kedungwaru 

354 40 39  Tinggi 

3 SMAN 1 Ngunut 290    Sedang 

4 SMAN 1 Kauman 389   81 Sedang 

5 SMAN 1 
Gondang 

330 41 42  Sedang 

6 SMAN 1 
Campurdarat 

300    Rendah 

7 SMAN 1 Pakel 247 42 40  Rendah 

8 SMAN 1 
Rejontangan 

324    Rendah 

9 SMAN 1 
Karangrejo 

224    Rendah 

10 SMAN 1 
Kalidawir 

199    Rendah 

 Jumlah 2945 123 121 81  

Sumber data di atas diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten 

Tulungagung   (2010) 

 

D. Variabel Penelitian  

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



 
 
 

xlviii 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas dan 
satu variabel terikat. Sebagai variabel bebas adalah model pembelajaran dan 
kemampuan awal, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
matematika peserta didik.  

1. Variabel Bebas  

a. Model  Pembelajaran  (a) 

1) Definisi Operasional 

Model  pembelajaran adalah suatu pendekatan atau cara 
yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD ( 1a ) adalah   
merupakan  model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan 
kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 
4-5 orang siswa secara heterogen.  

Pembelajaran langsung ( 2a )  adalah pembelajaran secara 
klasikal dengan menggunakan metode pembelajaran yang biasa 
digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran, yaitu  
pada awal pembelajaran digunakan metode ceramah untuk 
menjelaskan materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan 
metode tanya jawab dan pada akhir pembelajaran, guru memberi 
tugas untuk diselesaikan siswa.  

2) Indikator 

Penerapan dua model pembelajaran yang berbeda pada dua 
kelompok 

3) Skala pengukuran 

Skala pengukuran adalah nominal, dengan simbol a1 dan a2 

 

b. Kemampuan Awal (b) 

1) Definisi Operasional 

Kemampuan awal adalah suatu kemampuan yang dimiliki siswa 
sebelum proses pembelajaran berlangsung. 

2) Indikator 

Nilai Ujian Nasional (NUN) SMP pada mata pelajaran Matematika 

3) Skala Pengukuran 
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Dari interval diubah  menjadi ordinal yaitu tinggi, sedang, dan 
rendah, dengan simbol  berturut-turut tinggi (b1), sedang (b2) dan 
rendah (b3). Dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

a) Siswa berkemampuan awal tinggi    : X > sX 5,0+   

b) Siswa berkemampuan  awal sedang :                                 

sX 5,0- sXX 5,0+££  

c) Siswa berkemampuan awal rendah : X < sX 5,0-  

Dengan X  rerata nilai ujian nasional (NUN) dan s  standar deviasi  
nilai ujian nasional (NUN) dari  kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol.  

2. Variabel terikat 

Hasil Belajar Siswa 

a. Definisi Operasinal 

Hasil belajar siswa yang dimaksud adalah skor yang diperoleh siswa 
dari  tes  setelah   mengikuti   proses     pembelajaran    dengan   model  

pembelajaran  kooperatif tipe STAD dan model pembelajarn langsung. 

b. Indikator 

Nilai  tes siswa pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat. 

c. Skala Pengukuran  

Skala pengukurannya adalah interval. 

E. Teknik Pengumpulan Data, Instrumen dan Uji Instrumen 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data  
ada dua yaitu metode tes dan metode dokumentasi. 

a. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui nilai kemampuan siswa setelah 
mengikuti proses pembelajaran  kooperatif tipe STAD dan model 
pembelajaran langsung.  Tes dalam penelitian ini berbentuk pilihan 
ganda dengan 5 pilihan jawaban. Jika jawaban benar mendapat skor 1 
dan jika jawaban salah mendapat skor 0.    
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b. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk: (1) 
mengetahui kemampuan awal siswa berupa nilai Ujian Nasional mata 
pelajaran matematika  SMP tahun pelajaran 2008-2009; (2) uji 
keseimbangan berupa nilai ulangan harian (UH) materi pokok bentuk 
akar, pangkat dan logaritma.  

 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes yang digunakan untuk 
mengukur hasil belajar siswa yang dilihat pada nilai kemampuan siswa 
pada mata pelajaran matematika pada materi pokok persamaan dan fungsi 
kuadrat setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD  dan model pembelajaran langsung.  

3. Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk 
memperoleh data tentang hasil belajar matematika.  Sebelum instrumen tes 
ini digunakan terlebih dahulu diadakan uji coba di luar sampel tetapi masih 
dalam populasi untuk mengetahui validitas isi dan reliabilitas instrumen 
tes tersebut.  

a. Uji validitas isi 

Agar tes mempunyai validitas isi, menurut Budiyono (2003:58) 
harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1) Tes harus dapat mengukur sampai seberapa jauh tujuan 

pembelajaran tercapai ditinjau dari materi yang diajarkan 

2) Penekanan materi yang akan diujikan seimbang dengan penekanan 

materi yang diajarkan 

3) Materi pelajaran untuk menjawab soal-soal tes mudah dipelajari 

dan dapat dipahami oleh tester 

Untuk memenuhi uji validitas isi, peneliti melakukan prosedur 
dalam penyusunan tes sebagai berikut: (a) menentukan kompetensi 
dasar dan indikator yang akan diukur sesuai dengan materi yang 
diajarkan berdasarkan kurikulum yang berlaku; (b) menyusun kisi-kisi 
soal tes berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang dipilih;                          
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(c) menyusun butir-butir soal tes berdasarkan kisi-kisi yang telah 
dibuat.  

 Setelah instrumen tes hasil belajar disusun kemudian dilakukan 
telaah terhadap butir-butir soal tes oleh tim dari MGMP matematika 
Kabupaten Tulungagung, yang teridiri dari Pembina MGMP 
Matematika, Ketua MGMP Matematika dan satu anggota MGMP 
Matematika Kabupaten Tulungagung untuk menentukan validitas isi 
instrumen tes hasil belajar.  Pengujian validitas isi dapat dilakukan 
menggunakan satu dari tiga metode yaitu menelaah butir instrumen, 
meminta pertimbangan ahli dan analisis korelasi butir-total (Purwanto, 
2008: 120). Dalam penelitian ini untuk uji validitas isi menggunakan 
metode menelaah instrumen tes hasil belajar. 

Telaah instrumen tes hasil belajar oleh tim MGMP matematika 
Kabupaten Tulungagung dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Apakah butir soal sesuai dengan kisi-kisi tes? 

2. Apakah materi pada butir soal sesuai dengan tujuan pembelajaran? 

3. Apakah materi pada butir soal tidak memberikan interprestasi 

ganda? 

4. Apakah materi pada butir soal dapat dipahami oleh siswa? 

5. Apakah materi pada butir soal sudah pernah dipelajari  oleh siswa? 

6. Apakah butir soal tidak termasuk kategori yang terlalu mudah atau 

terlalu sulit?   

Jika tim MGMP matematika Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 
3 (tiga) orang, dua dari tiga menyatakan bahwa instrumen tes hasil 
belajar menyatakan sudah sesuai dengan kriteria telaah instrumen tes 
hasil belajar, maka  instrumen tes tersebut dinyatakan valid.  

b. Konsistensi internal 

Untuk menentukan butir soal yang tepat untuk digunakan pada 
penelitian, haruslah diketahui soal tersebut mempunyai konsistensi 
internal yang baik terhadap siswa yang berbeda, waktu yang berbeda 
dan tempat yang berbeda. Pada penelitian ini, untuk mengetahui 
konsistensi internal setiap butir soal menggunakan rumus korelasi 
momen produk dari Karl Pearson sebagai berikut : 
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))()()((

))((
2222 YYnXXn

YXXYn
rxy

å-åå-å

åå-å
=  

dengan : 

rxy = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i 

n    = banyak subyek yang dikenai tes 

X   = skor untuk butir ke-i 

Y   = skor total 

dengan ketentuan rxy ³  0, 3. 

                                                                                (Budiyono, 2003:65) 

Butir ke-i dikatakan konsisten apabila mempunyai indeks konsistensi 
internal lebih dari atau sama dengan 0,3. Butir soal akan tidak 
digunakan sebagai alat ukur prestasi pada penelitian ini apabila indeks 
konsistensi internalnya kurang dari 0,3. 

c. Tingkat kesukaran butir soal 

Tingkat kesukaran butir soal pada penelitian ini dilakukan dengan 
melihat nilai tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh dengan 
menggunakan rumus yang dikemukakan  oleh Purwanto (2008: 99), 
yaitu :  

å
å=

P

B
TK  

dimana : 

TK = tingkat kesukaran  

åB = jumlah siswa yang menjawab benar      

åP = jumlah  siswa peserta tes 

Sedangkan pembagian kategori TK menurut Purwanto (2008: 101) 
meliputi sukar, sedang dan mudah, sebagaimana disajikan dalam tabel 
berikut berikut : 

Tabel  3.3  Pembagian Kategori Tingkat Kesukaran 

Rentang TK Kategori 

0,00 - 0,32 Sukar 

0,33 – 0,66 Sedang 
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0,67 – 1,00 Mudah 

Untuk menentukan butir soal yang dipakai untuk instrumen tes dalam 
penelitian ini,  mengambil butir tes yang mempunyai kategori tingkat  
kesukaran sedang,  yaitu yang memiliki  rentang TK 0,33 – 0,66.   

d. Uji reliabilitas 

Dalam penelitian ini tes prestasi belajar yang digunakan adalah tes 
obyektif dengan setiap jawaban benar diberi skor 1, dan setiap jawaban 
salah diberi skor 0, sehingga untuk menghitung tingkat reliabilitas tes 
ini digunakan rumus Kuder Richardson KR-20, yaitu : 

÷
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ç
ç
è
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÷
ø
ö
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è
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-
= å

2

2

11 1 t

iit

s

qps

n
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r  

dengan: 

r11  = indeks reliabilitas instrumen 

n = banyaknya butir instrumen 

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

qi = 1 - pi  
2
ts  = variansi total 

Soal dikatakan reliabel jika  r11 > 0,7. 

                    (Budiyono, 2003:69) 

F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Keseimbangan  

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

tersebut (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol)  dalam keadaan 

seimbang atau tidak.   Uji keseimbangan dilakukan pada data hasil ulangan 

harian pada materi pokok bentuk akar, pangkat dan logaritma.  Statistik uji 

yang digunakan adalah uji-t yaitu : 

a. Hipotesis 
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H0 :  1 = 2 (kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai rataan   

yang sama atau seimbang) 

H1 : 1¹ 2 (kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak mempunyai 

rataan yang sama atau seimbang) 

b. Tingkat signifikansi : α = 0,05 

c. Statistik uji  

t = 

21

021

11

)(

nn
s

dXX

p +

--
 ~ t(n1 + n2 – 2) 

dengan  
2

)1()1(

21

2
22

2
112

-+
-+-

=
nn

snsn
s p  

1X  = rata – rata nilai ulangan harian kelas eksperimen  

2X = rata – rata nilai ulangan harian kelas kontrol 

d0   = selisih rataan = 0 (sebab tidak dibicarakan selisih rataan)   

1  = jumlah sampel kelas eksperimen 

2  = jumlah sampel kelas kontrol 

2
1s  = variansi sampel kelas eksperimen 

2
2s  = variansi sampel kelas kontrol 

2
ps  = variansi gabungan 

ps = deviasi baku gabungan 

d. Daerah kritik  

 DK= {t |t  < - 
2;

2 21 -+nn
ta   atau  t  > 

2;
2 21 -+nn

ta } 
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e. Keputusan uji 

H0 diterima jika -
2;

2 21 -+nn
ta £  t £

2;
2 21 -+nn

ta , maka populasi mempunyai 

rataan yang sama dan H0   ditolak jika  t > 
2;

2 21 -+nn
ta  atau                        

t < - 
2;

2 21 -+nn
ta , maka populasi tidak mempunyai rataan yang sama.                                  

                                                                              (Budiyono 2004:151) 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel  berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji 

normalitas digunakan uji Lilliefors. 

Langkah-langkah pengujian normalitas adalah : 

1. Hipotesis  

H0 : sampel  berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikan : α = 0,05 

 

3. Statistik uji 

L = Maks )()( ii zSzF -  

dengan : 
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zi = 
s

XX i - , s = standar deviasi 

F(zi) = P(Z ≤ zi ) 

Z ~ N (0,1) 

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

4. Daerah kritik : 

DK = {L | L > Lα:n } dengan n adalah ukuran sampel 

5. Keputusan uji  

H0 diterima jika harga statistik uji  tidak terletak pada daerah  kritik 

                                                            

(Budiyono,2004:170-171) 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas 

digunakan uji Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

H0  : 
2

1s  = 2
2s  = … = 2

ks            

H1 :  tidak semua variansi sama   

2. Tingkat signifikan : α = 0,05 

 

3. Statistik uji  

2c   = 
c
303,2

 ( f log RKG-å 2log jj sf ) 

dengan    
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2c  ~ 2c  (k-l) 

k  = banyaknya sampel 

N  = banyaknya seluruh nilai 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j  

fj = nj – 1 = derajat kebebasan untuk 2
js dengan j = 1,2, ..., k 

f = N – k = å
=

k

j
jf

1

 = derajat kebebasan untuk RKG  

c          = ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

-
+ å ffk j

11
)1(3

1
1  

RKG   = rataan kuadrat galat = 
å
å

j

j

f

SS
  

SSj = å å -=- 2
2

2 )1(
)(

jj
j

j
j sn

n

X
X  

4. Daerah kritik 

DK = { }2
1;

22
-> kaccc  

5. Keputusan uji 

H0 diterima jika harga statistik uji tidak terletak pada daerah kritik  

                                                                 (Budiyono, 2004:176-178) 

 

3.  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian diuji dengan teknik  analisis variansi dua jalan (2 x 3) 

dengan sel tidak sama dengan model sebagai berikut : 

Xijk =  + i + b j + (ab )ij + e ijk   
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dengan : 

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

          = rataan dari seluruh data amatan (rataan besar) 

i = efek baris ke-i pada variabel terikat 

b j = efek kolom ke-j pada variabel terikat 

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

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

berdistribuasi normal dengan rataan 0 

          = 1,2 dengan  1 = model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

   2 = model pembelajaran langsung   

          = 1,2,3 dengan 1 =  kemampuan awal tinggi 

   2 =  kemampuan awal sedang 

   3 =  kemampuan awal rendah 

k = 1,2 3, ....n  dengan n banyaknya data amatan pada setiap sel     

                        (Budiyono, 2004:207) 

a. Hipotesis 

H0A  : ia  = 0 untuk setiap i = 1,2 (tidak ada perbedaan efek antar 

baris  terhadap variabel terikat) 

H1A : paling sedikit ada satu ia  yang tidak nol (ada perbedaan 

efek antar baris terhadap variabel terikat) 

H0B : b j = 0 untuk setiap j = 1,2,3 (tidak ada perbedaan efek 

antar kolom terhadap variabel terikat) 
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H1B : paling sedikit ada satu b j yang tidak nol ( ada perbedaan 

efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

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

interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H1AB : paling sedikit ada satu (ab )ij yang tidak nol (ada interaksi 

baris dan kolom terhadap variabel terikat)  

b. Komputasi 

1. Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama ini 

didefinisikan notasi-notasi sebagi berikut. 

nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

å
ji ijn

pq

,

1
 

å=
ji

ijnN
,

= banyaknya data seluruh amatan 

ij  = 
ijk

k
ijk

k
ijk n

X

X

2

2

÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å   

        = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB =  rataan pada sel ij 

i = å
j

ijAB  = jumlah rataan pada baris ke – i 

j = å
i

ijAB   = jumlah rataan pada kolom ke – j 

G = å
ji

ijAB
,

   = jumlah rataan semua sel  
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2. Komponen jumlah kuadrat  didefinisikan  sebagai berikut : 

(1) = 
pq
G 2

 

(2) = å
ij

ijSS  

(3) = å
i

i

q

A 2

 

(4) = å
j

j

p

B 2

 

(5) = å
ji

ijAB
,

2  

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) 
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RKA = 
dkA
JKA

 

RKB = 
dkB
JKB

 

RKAB = 
dkAB
JKAB

 

RKG = 
dkG
JKG

 

c. Statistik Uji 

1. Untuk H0A adalah  Fa = 
RKG
RKA

 yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p - 1 dan         

N - pq 

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 berdistribusi F dengan derajat kebebasan         

(p - 1)(q - 1) dan N - pq 

d. Daerah Kritik 

1. Daerah kritik untuk Fa  adalah  DK = { Fa | Fa > pqNpF -- ,1:a } 

2. Daerah kritik untuk Fb   adalah DK = {Fb | Fb > pqNqF -- ,1:a  } 

3. Daerah kritik untuk Fab adalah  DK = {Fab | Fab  > pqNqpF --- ),1)(1(:a } 
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e. Keputusan Uji 

       H0 ditolak bila Fobs Î  DK 

f. Rangkuman Analisis Variansi 

Tabel 3.4  Rangkuman Analisis Variansi 

Sumber  JK DK RK Fobs aF  p 

Baris  JKA p-1 RKA Fa F* 
<  

Kolom   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     

 Keterangan :  p adalah probabilitas amatan; F* adalah nilai F yang     

diperoleh dari  tabel 

                (Budiyono, 2004:213)  

4.  Uji Lanjut Anava 

Apabila H0 ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut anava (komparasi 

ganda). Metode komparasi ganda yang dipakai adalah metode Scheffe. 

Langkah-langkah  komparasi ganda dengan  metode Scheffe adalah : 

 

a. Komparasi Rataan Antar Kolom 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah :  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

ji

ji
ji

nn
RKG

XX
F

..

2
..

..
11

)(
 

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



 
 
 

lxiii 

dengan: 

F.i - .j = Nilai Fobs pada perbandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

iX .   = rataan pada kolom ke-i 

jX .  = rataan pada kolom ke-j 

RKG = rataan kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

n.i = ukuran sampel kolom ke-i 

n.j = ukuran sampel kolom ke-j 

sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah : 

DK = {F |F >(q-1) pqNqF -- ,1:a } 

b. Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang Sama 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama 

adalah :  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

kjij

kjij
kjij

nn
RKG

XX
F

11

)( 2

 

 

 

dengan : 

Fij - kj = nilai Fobs pada perbandingan rataan pada sel  ij dan rataan 

pada    sel kj 

ijX   = rataan pada sel ij 

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

analisis variansi 

nij = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah : 

DK = {F |F >(pq-1) pqNpqF -- ,1:a } 

c. Untuk komparasi rerata antar sel pada baris yang sama 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

adalah :  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-
=-

ikij

ikij
ikij

nn
RKG

XX
F

11

)( 2

 

sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah : 

DK = {F |F >(pq-1) pqNpqF -- ,1:a } 

      (Budiyono, 2004: 213-215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian yang berupa tes  hasil belajar matematika, sebelum 

digunakan untuk pengambilan data hasil belajar matematika terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas isi, kemudian diujicobakan kepada 81 siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kauman Tulungagung  yang selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas dan analisis butir soal. 

1. Uji Validitas Isi  

Dari uji validitas isi  diperoleh hasil bahwa berdasarkan penilaian 

dari Pembina  MGMP Matematika SMA Kabupaten Tulungagung yaitu 

Drs. Hendro Pilih Umantoro, M.Pd., dan pengurus MGMP Matematika 

SMA Kabupaten Tulungagung yaitu Drs. Sulani dan Dra. Sri Wahyuni 

menyatakan validitas isi dari instrumen penelitian yang berupa tes 

berbentuk pilihan ganda sejumlah 30 butir soal telah dipenuhi karena 

adanya kesesuaian antara kriteria telaah instrumen tes hasil belajar dan 

butir soal yang dipakai (Lampiran 3). Hasil telaah instrumen tes hasil 

belajar selengkapnya ditunjukkan pada Lampiran 8.    

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Uji Kuder 

Richardson  KR-20 yaitu untuk menghitung indeks reliabilitas instrumen 

tes. Dari hasil perhitungan diperoleh indeks reliabilitas instrumen adalah 
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0,774, nilai indeks reliabilitas  instrumen ini lebih besar dari 0,7 sehingga 

instrumen tes tersebut dikatakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 

3. Analisis Butir Soal  

Analisis butir soal untuk instrumen tes pada penelitian ini terdiri 

dari konsistensi internal dan tingkat kesukaran butir soal. Butir soal yang 

dipakai adalah butir soal yang memenuhi ketentuan indeks konsistensi 

internal setiap butir soal adalah 30,0³xyr  dan kategori tingkat kesukaran 

pada rentang 0,33 – 0,66. Hasil perhitungan dari 30 butir soal yang 

dianalisis terdapat 9 butir soal yang tidak terpakai (ditolak) yaitu butir soal 

nomor 2, 3, 5, 8, 14, 19, 22, 25 dan 28. Butir soal nomor 2, 3, 8, 14, 19, 22 

dan 25 ditolak karena tidak memenuhi ketentuan konsistensi internal  dan 

butir soal nomor 5 dan 28 ditolak karena tidak memenuhi kategori tingkat 

kesukaran,  jadi ada 21 butir soal yang diterima (perhitungan selengkapnya 

pada Lampiran 10).  Kemudian dari dua puluh satu butir soal yang 

diterima dipakai sebagai instrumen tes dalam pengambilan data hasil 

belajar matematika siswa.  Dua puluh satu butir soal yang diterima 

selanjutnya dihitung reliabilitasnya, diperoleh hasil indeks reliabilitasnya 

adalah 0,792 sehingga dikatakan instrumen tes tersebut reliabel 

(perhitungan selengkapnya pada Lampiran 11). 
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B. Deskripsi Data 

1. Data Kemampuan Awal Siswa 

Data kemampuan awal siswa adalah nilai Ujian Nasional 

Matematika SMP, yang diperoleh dari dokumen yang ada pada siswa dan 

atau sekolah. 

a. Data Kemampuan Awal Siswa untuk Kelompok Eksperimen 

Data kemampuan awal siswa untuk kelompok eksperimen (yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD) yaitu 40 siswa kelas X-D SMAN 1 Kedungwaru 

Tulungagung, 41 siswa kelas X-6 SMAN 1 Gondang Tulungagung dan 

42 siswa kelas X-3 SMAN 1 Pakel Tulungagung, masing-masing  

sebagai kelompok awal tinggi, sedang dan rendah secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 15. Dari data tersebut diperoleh banyaknya 

siswa 123, mean 9,63, modus, 10 nilai maksimum 10, nilai minimum 

7,50  dan standar deviasi 0,46. 

b. Data Kemampuan Awal Siswa untuk Kelompok Kontrol 

Data kemampuan awal siswa untuk kelompok kontrol (yang 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran langsung) yaitu 

39 siswa kelas X-E SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, 40 siswa 

kelas X-3 SMAN 1 Gondang Tulungagung dan 42 siswa kelas X-4 

SMAN 1 Pakel Tulungagung, masing-masing sebagai kelompok awal 

tinggi, sedang dan rendah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 

16. Dari data tersebut diperoleh banyaknya siswa 121, mean 9,64, 
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modus, 10 nilai maksimum 10, nilai minimum 8,00 dan standar deviasi 

0,47. 

2. Data Hasil Belajar Matematika Siswa 

Data hasil belajar matematika siswa kelas X semester 1 diperoleh dari 

tes hasil belajar matematika setelah berakhirnya eksperimen, baik untuk 

kelompok siswa yang medapat pembelajaran  dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD maupun siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

model pembelajaran langsung. 

a. Data Hasil Belajar Matematika untuk Siswa Kelompok 

Eksperimen 

Pengambilan data hasil belajar matematika siswa dengan 

menggunakan instrumen tes dilakukan setelah berakhirnya 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Data 

hasil belajar matematika siswa untuk kelompok eksperimen yaitu 40 

siswa kelas X-D SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, 41 siswa kelas 

X-6 SMAN 1 Gondang Tulungagung dan 42 siswa kelas X-3 SMAN 1 

Pakel Tulungagung, masing-masing merupakan kelompok dengan 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah, secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 20. Dari data tersebut diperoleh banyaknya 

siswa 123, mean 6,35 median 6,19, modus 6,67 nilai maksimum 8,57 

nilai minimum 3,33 dan standar deviasi 1,31.  
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b. Data Hasil Belajar Matematika untuk Siswa Kelompok Kontrol 

Pengambilan data hasil belajar matematika siswa dengan 

menggunakan instrumen tes dilakukan setelah berakhirnya 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. Data hasil belajar 

matematika siswa untuk kelompok kontrol yaitu 39 siswa kelas X-E 

SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, 42 siswa kelas X-3 SMAN 1 

Gondang Tulungagung dan 40 siswa kelas X-4 SMAN 1 Pakel 

Tulungagung, masing-masing merupakan kelompok dengan 

kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah, secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampiran 21. Dari data tersebut diperoleh banyaknya 

siswa 121, mean 6,05 median 6,19, modus 6,19 nilai maksimum 8,57 

nilai minimum 3,33 dan standar deviasi 1,40.  

 

C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan dilakukan pada data hasil ulangan harian (UH) 

materi pokok pangkat, akar dan logaritma untuk kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol, sebelum dilakukan uji keseimbangan terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas untuk masing-masing kelompok dengan 

menggunakan uji-t.  Rangkuman hasil uji normalitas  tersebut disajikan 

dalam Tabel 4.1  sebagai berikut : 
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Tabel 4.1  Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

No Nama Variabel Lhitung n Ltabel Keputusan Keterangan 

1 Nilai Ulangan 

Harian 

Kelompok 

Eksperimen 

0,0794 123 0,0799 Tidak 

ditolak  

Normal 

2 Nilai Ulangan 

Harian 

Kelompok 

Kontrol 

0,0785 121 0,0805 Tidak 

ditolak 

Normal 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.  

Dari hasil uji normalitas tersebut, ternyata kedua kelompok berasal 

dari populasi normal. Kemudian dilakukan uji keseimbangan dengan 

menggunakan  uji-t, diperoleh hasil perhitungan hitungt = 0,916 sedangkan 

tabelt = 1,960, dengan taraf signifikan 0,05. Dengan demikian hitungt Ï  DK, 

sehingga Ho diterima, yang berarti  kedua kelompok populasi mempunyai 

kemampuan seimbang (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19). 

2. Uji Prasyarat 

Uji  prasarat dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas menggunakan uji Lilliefors dan uji 

homogenitas menggunakan uji Chi Kuadrat 

a. Uji Normalitas 

Uji  normalitas hasil belajar matematika siswa kelas X semester 1 

meliputi uji normalitas untuk : 
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1) kelompok siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

2) kelompok siswa dengan model pembelajaran langsung 

3) kelompok siswa dengan kemampuan awal tinggi 

4) kelompok siswa dengan kemampuan awal sedang 

5) kelompok siswa dengan kemampuan awal rendah 

Rangkuman hasil uji normalitas dari kelima kelompok tersebut 

disajikan dalam Tabel 4.2  berikut : 

Tabel 4.2  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 

Siswa 
 

No Nama Variabel Lhitung n Ltabel Keputusan Keterangan 

1 kelompok 
siswa dengan 
model 
pembelajaran 
kooperatif tipe 
STAD 

0,0787 123 0,0799 Tidak 
ditolak 

Normal 

2 kelompok 
siswa dengan 
model 
pembelajaran 
langsung 

0,0744 121 0,0805 Tidak 
ditolak 

Normal 

3 kelompok 
siswa dengan 
kemampuan 
awal tinggi 

0,0721 117 0,0819 Tidak 
ditolak 

Normal 

4 kelompok 
siswa dengan 
kemampuan 
awal sedang 

0,1050 58 0,1163 Tidak 
ditolak 

Normal 

5 kelompok 
siswa dengan 
kemampuan 
awal rendah 

0,0971 69 0,1067 Tidak 
ditolak 

Normal 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22, 23, 24, 25 dan 

26.  
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas kelima kelompok tersebut berasal 

dari populasi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji  Homogenitas hasil belajar matematika materi pokok 

persamaan dan fungsi kuadrat siswa kelas X semester 1 meliputi uji 

homogenitas untuk : 

1) Kelompok model pembelajaran   

2) Kelompok kemampuan awal  

Untuk menguji homogenitas pada penelitian ini digunakan uji 

Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat,  hasil uji homogenitas adalah 

sebagai berikut : 

1) dari dua populasi yang ada dari kelompok model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan pembelajaran langsung memiliki 

variansi yang sama (homogen), ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan  2c  = 0,561 sedangkan harga  2
tabelc  = 3,841 dengan 

taraf signifikansi a = 0,05 dan derajat kebebasan 1.  Dengan 

demikian  2c  < 2
tabelc , sehingga hipotesis nol tidak ditolak, yang 

berarti sampel penelitian ini berasal dari populasi yang memiliki 

variansi yang sama (homogen), perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 27.  

2) dari tiga populasi yang ada dari kelompok kemampuan awal tinggi, 

sedang dan rendah memiliki variansi yang sama (homogen), ini 

dapat dilihat dari hasil perhitungan  2c  = 2,669 sedangkan harga  
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2
tabelc  = 5,991 dengan taraf signifikansi a = 0,05 dan derajat 

kebebasan 2.  Dengan demikian  2c  < 2
tabelc , sehingga hipotesis 

nol tidak ditolak, yang berarti sampel penelitian ini berasal dari 

populasi yang memiliki variansi yang sama (homogen), 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28.  

3. Uji Hipótesis 

Hasil  perhitungan uji hipotesis dengan analisis variansi dua jalan  

2 x 3 dengan frekuensi sel tidak sama dan taraf signifikansi  a  = 0,05 

disajikan pada Tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3  Rangkuman Hasil Analisis Variansi 

Sumber Varian JK Db RK Fhitung Ftabel Keputusan 
Uji 

Model 

Pembelajaran 

7,006 1 7,006 3,932 3,84 Ho ditolak 

Tingkat 

Kemampuan awal 

15,838 2 7,919 4,444 3,00 Ho ditolak 

Interaksi antara 

Model 

Pembelajaran dan 

Tingkat 

Kemampuan awal 

0,671 2 0,336 0,189 3,00 Ho diterima 

Galat 424,020 238 1,782    

Total 447,535 243     

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 4.3 

di atas tampak bahwa : 
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a. Pada efek utama A (Model Pembelajaran), harga statistik uji                

aF  = 3,932 dan tabelF  = 3,84 , ternyata aF > tabelF  dengan demikian 

AH 0  ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil belajar model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan model pembelajaran 

langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X semester 1. 

b.  Pada efek utama B (tingkat kemampuan awal siswa), harga statistik 

uji  bF  = 4,444 dan tabelF  = 3,00, ternyata bF > tabelF  dengan demikian 

BH 0  ditolak. Hal ini berarti tingkat kemampuan awal siswa yang 

tinggi, sedang dan rendah memberikan efek yang berbeda terhadap 

hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat 

siswa kelas X semester 1. 

c. Pada efek interaksi AB (Model Pembelajaran dan tingkat kemampuan 

awal siswa), harga statistik uji abF = 0,189 dan tabelF  = 3,00, ternyata 

abF  < tabelF  dengan demikian ABH 0  diterima. Hal ini berarti tidak 

terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

siswa terhadap hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan 

fungsi kuadrat siswa kelas X semester 1. 

4. Uji Komparasi Ganda 

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa 

ada perbedaan hasil belajar matematika pada materi pokok persamaan dan 

fungsi kuadrat yang signifikan ditinjau dari kemampuan awal siswa yang 

tinggi, sedang dan rendah. Ini berarti terdapat perbedaan rerata setiap 
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pasangan kolom. Sehingga untuk mengetahui perbedaan rerata siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah diperlukan uji 

lanjut  yaitu dengan uji komparasi ganda dengan menggunakan uji 

Scheffe. 

Sebelum melihat hasil komparasi rataan antar kolom, di bawah ini 

disajikan rangkuman rataan antara sel lengkap dengan rataan marginalnya. 

Tabel 4.4  Rangkuman Rataan antar Sel dan Rataan Marginal 

Kemampuan Awal   

Tinggi Sedang Rendah 

Rataan 

Marginal 

Eksperimen 6,58 6,26 6,05 6,35 

Control 6,38 5,81 5,64 6,05 

 

Model 

Pembelajaran Rataan 

Marginal 

6,48 6,03 5,85  

 

Rangkuman hasil uji komparasi rataan antar kolom seperti Tabel 4.5 

berikut: 

Tabel  4.5  Rangkuman Hasil Uji Komparasi Rataan antar Kolom 

Komparasi Fhitung Fkritik Keputusan Uji 

1.m vs 2.m  4,421 6,00 Ho diterima 

1.m vs 3.m  9,680 6,00 Ho ditolak 

2.m vs 3.m  0,5735 6,00 Ho diterima 

  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 4.5 

di atas tampak bahwa  setiap tingkatan kemampuan awal yang berbeda 
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tidak memberikan efek yang sama terhadap hasil belajar matematika pada 

materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat.  

 Hasil uji komparasi ganda pada pasangan tingkat kemampuan 

awal sebagai berikut : 

a. Antara tingkat kemampuan awal tinggi dan tingkat kemampuan awal 

sedang diperoleh 2.1. -F  < kritikF . Hal ini berarti tidak ada perbedaan 

rerata yang signifikan antara siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang. 

b. Antara tingkat kemampuan awal tinggi dan tingkat kemampuan awal 

rendah diperoleh 3.1. -F  > kritikF . Hal ini berarti ada perbedaan rerata 

yang signifikan antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

dan siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

c. Antara tingkat kemampuan awal sedang  dan tingkat kemampuan awal 

rendah diperoleh 3.2. -F  < kritikF . Hal ini berarti tidak ada perbedaan 

rerata yang signifikan antara siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang  dan siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Dengan memperhatikan hasil uji komparasi ganda di atas  dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Sedangkan hasil belajar matematika bagi siswa yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang serta siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang dan siswa 
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yang mempunyai kemampuan awal rendah memberikan hasil belajar yang 

sama. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran 

langsung memberikan efek yang berbeda terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X semester 1 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama 

untuk efek utama A (Model Pembelajaran), harga statistik uji   aF  = 3,932 

dan tabelF  = 3,84 , ternyata aF > tabelF  . Hal ini berarti bahwa  siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan model pembelajaran langsung terdapat perbedaan terhadap 

hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat. 

Demikian halnya, jika dilihat dari rataan hasil belajar siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yaitu  6,35 lebih baik dari rataan hasil belajar siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung yaitu 

6,05. Sehingga hasil belajar siswa pada materi pokok persamaan dan 

fungsi kuadrat siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dari siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat  Harste (1994) dalam 

Mau dan D’Ambrosio (2003:49) bahwa kolaborasi membantu kita 
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mengembangkan pengertian baru melalui  pengertian-pengertian yang lain, 

sehingga kolaborasi membantu kita memperluas kemampuan kita 

bersama-sama. Sedangkan Goos (2004:262) menyatakan bahwa 

berdasarkan Vygotsky definisi asli dari ZPD sebagai jarak antara 

kemampuan seorang anak dalam pemecahan suatu masalah ketika dia 

sedang mengerjakan sendirian dan dengan bantuan dari seorang  teman 

lebih baik, seperti dengan seorang guru atau tutor sebaya.  Sehingga 

aktivitas kolaboratif (perpaduan) di antara anak-anak akan mendukung dan 

membantu dalam pertumbuhan mereka, artinya proses muncul ketika ada 

ketertarikan antar sesama anggota kelompok. Jika anak nyaman dalam 

belajarnya maka akan diperoleh hasil belajar yang baik. Dalam hal ini 

sebagian besar aktivitas  pembelajaran berpusat pada siswa, yakni 

mempelajari, berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas. Dengan 

interaksi yang efektif dimungkinkan semua anggota kelompok dapat 

menguasai materi pada tingkat setara. 

Hasil penelitian ini senada dengan teori perkembangan kognitif 

Piaget, bahwa perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan 

datang dari tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik 

memanipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan 

perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, 

khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas 

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



 
 
 

lxxix 

pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih logis  

(Trianto, 2007: 14).   

2.  Terdapat perbedaan antara tingkat kemampuan awal  tinggi dan  

rendah  terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X semester 1 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 

pada efek B (kemampuan awal siswa)  diperoleh bF  = 4,444 dan         

tabelF  = 3,00, ternyata bF > tabelF  . Hal ini berarti terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat siswa 

kelas X semester 1 sebagai akibat dari perbedaan tingkat kemampuan awal 

siswa tersebut. Dari hasil dari uji komparasi ganda antar kolom diperoleh   

berturut-turut  2.1. -F  = 4,421; 3.1. -F = 9,680 dan 3.2. -F = 0,5735   dengan 

dari kritikF = 6,00, hal ini berarti hanya   siswa yang mempunyai 

kemampuan awal  tinggi dan  siswa yang mempunyai kemampuan awal 

rendah yang memiliki perbedaan rerata yang signifikan. Sedangkan siswa 

dengan kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal sedang serta siswa 

dengan kemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah tidak 

memiliki perbedaan rerata yang signifikan, ini berarti  bahwa siswa dengan 

kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal sedang serta siswa dengan 

kemampuan awal sedang dan kemampuan awal rendah memiliki rerata 

yang sama. 

Memperhatikan hasil analisis variansi di atas serta mengingat 

karakteristik dari matematika yang merupakan ilmu yang menganut 

hubungan yang bersifat hirarki artinya kemampuan yang satu menjadi  
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prasyarat kemampuan berikutnya dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan awal siswa merupakan 

sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran berikutnya.  Siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan mudah mengikuti proses 

pembelajaran berikutnya sehingga akan diperoleh hasil belajar yang lebih 

baik pula.   

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Piaget (dalam Paul Suparno, 1997: 20-21) bahwa setiap level keadaan 

dapat dimengerti sebagai akibat dari transformasi tertentu atau sebagai titik 

tolak bagi transformasi lain. Menurut Atwi Suparman (2001:120) 

menyatakan bahwa kemampuan awal adalah pengetahuan dan ketrampilan 

yang telah dimiliki siswa sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik.  

3. Tidak terdapat interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan 

tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X semester 1 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama diperoleh 

abF = 0,189 dan tabelF  = 3,00, ternyata abF  < tabelF . Hal ini berarti tidak 

terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

terhadap hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan fungsi 

kuadrat.  

Tidak ditolaknya hipotesis nol yang berarti tidak ada interaksi 

antara model pembelajaran dan  kemampuan awal siswa terhadap hasil 
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belajar, menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat tidak 

tergantung pada tingkat kemampuan awal siswa.  

Karena tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap hasil belajar matematika materi pokok 

persamaan dan fungsi kuadrat, maka untuk melihat mana yang lebih baik 

antara model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran 

langsung untuk setiap tingkat kemampuan awal, dengan memperhatikan 

rataan  masing-masing sel dan rataan marginalnya. 

Dengan memperhatikan rataan masing-masing sel dan rataan 

marginalnya dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika materi 

pokok persamaan dan fungsi kuadrat dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD  lebih baik  dibandingkan dengan model 

pembelajaran langsung untuk setiap tingkat kemampuan awal. 

Hal ini berarti aktivitas  kolaborasi antara anggota dalam satu 
kelompok  dan kehadiran tutor sebaya dalam kelompok dapat membantu 
pemahaman setiap anggota kelompok. Mengingat  model pembelajaran 
kooperatif tipe  STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif 
dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota 
tiap kelompok 4-5 siswa secara heterogen, yang bertanggung jawab atas 
penguasaan materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut 
kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD adalah suatu sistem pembelajaran yang berorientasi pada 
proses, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan dapat lebih 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran.     

 

E.  Keterbatasan Penelitian                                                                                                                                                      

Dalam penelitian pastilah dibatasi oleh beberapa kendala, demikian juga 

pada penelitian ini. Keterbatasan atau kendala yang ada dalam penelitian ini 
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dikemukakan dengan maksud agar tidak terjadi kesesatan dalam pemanfaatan 

hasil penelitian. Keterbatasan yang dimaksud berkaitan dengan beberapa 

aspek yaitu subyek penelitian, model pembelajaran, materi pembelajaran, 

pelaksanaan eksperimen dan pengambilan data hasil belajar. 

Penelitian ini hanya terbatas pada subyek penelitian yaitu siswa kelas X 

pada SMA Negeri saja, sudah barang tentu membawa keterbatasan kondisi 

SMA yang terwakili. Meskipun sampel yang diambil sudah mewakili dari 

kondisi siswa yaitu pada kemampuan awal tinggi, sedang dan rendah. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 

dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

model pembelajaran langsung, sehingga tidak dapat mendeteksi  kelebihan 

model pembelajaran yang lain. Ada kemungkinan model pembelajaran yang 

lain lebih baik dari model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, 

yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika khususnya siswa kelas X 

semester 1. 

Pengambilan materi pokok dari semua materi pokok yang ada pada 

materi pokok kelas X semester 1 yang hanya terbatas pada materi pokok 

persamaan dan fungsi kuadrat, ini dimungkinkan ada materi pokok lain yang  

lebih cocok untuk diambil sehingga dapat mewakili semua materi pokok kelas 

X semester 1. Meskipun pengambilan materi pokok pembelajaran ini 

bukannya tanpa alasan, materi ini dipilih dengan menyesuaikan waktu 

penelitian dan tingkat urgensi materi yang diambil. 
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Keterbatasan pelaksanaan eksperimen ini terjadi karena peneliti tidaklah 

mungkin melakukan sendiri di tiga sekolah sampel, sehingga peneliti meminta 

bantuan rekan guru yang kebetulan mengajar di sekolah dan di kelas yang 

dipilih sebagai sampel. Peran peneliti hanya terbatas (1) melaksanakan proses 

pembelajaran pada kelas eksperimen, (2) memberikan pemahaman dan arahan 

tentang rencana pelaksanaan  pembelajaran di kelas kontrol, yang sudah 

peneliti rancang,  sedangkan pelakasanaan proses pembelajaran untuk kelas 

kontrol meminta bantuan rekan guru yang kebetulan mengajar di sekolah dan 

di kelas yang dipilih sebagai sampel.  Peneliti tidaklah dapat memantau atau 

mengamati langsung pelaksanaan pembelajaran di kelas kontrol, sehingga  

perlu adanya kehati-hatian dalam pemanfaatan penelitian ini. 

Pengambilan data hasil belajar matematika pada materi pokok 

persamaan dan fungsi kuadrat hanya dilakukan dengan pengumpulan data 

hasil belajar berupa tes tertulis dengan bentuk pilihan ganda pada akhir 

pembelajaran, ini merupakan keterbatasan dalam bentuk evaluasi 

pembelajaran. Sebuah evaluasi atau penilaian seharusnya dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran, namun hal ini sulit dilakukan peneliti karena 

keterbatasan waktu dan tenaga. 
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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

B. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil belajar matematika pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat 

yang mendapatkan pembelajaran  dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD lebih baik dari pada yang mendapatkan pembelajaran  dengan 

model pembelajaran langsung. 

b. Hasil belajar matematika pada materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi lebih baik dari siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah. Sedangkan hasil belajar matematika 

bagi siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang serta siswa yang mempunyai 

kemampuan awal sedang dan siswa yang mempunyai kemampuan awal 

rendah memberikan hasil belajar yang sama. 

c. Hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  lebih baik  

dibandingkan dengan model pembelajaran langsung untuk setiap tingkat 

kemampuan awal. 
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C. Implikasi Hasil Penelitian 

Kesimpulan penelitian memberikan implikasi, sebagai berikut:  

a. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya siswa kelas X semester 1 perlu 

dioptimalkan dan persiapan yang matang. Hal ini dilakukan mengingat 

siswa kelas X SMA masih dalam taraf penyesuaian sehingga penggunaan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan membagi kelompok-

kelompok kecil, siswa akan lebih cepat mengenal teman-temannya, yang 

pada akhirnya para siswa akan dapat mengenal potensi temannya dan akan 

lebih nyaman bertanya tentang materi pembelajaran yang belum dikuasai. 

Dengan demikian proeses pembelajaran akan berjalan menyenangkan dan 

bermakna karena diantara siswa dapat saling menerima dan memberi 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  Disamping itu siswa terkadang 

kurang mengerti jika diberikan penjelasan oleh gurunya, tetapi lebih 

memahami dan dapat menerima jika temannya yang memberi penjelasan. 

Hal ini senada  dengan yang disampaikan oleh Suryanti, dkk. (2008: 14) 

bahwa hal yang penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah 

bahwa siswa dapat belajar dengan cara bekerja sama dengan teman. 

Bahwa teman lebih mampu dapat menolong teman yang lemah.  

b. Perlunya memperhatikan aspek kemampuan awal siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa seseorang siswa yang belajar matematika 

pada tingkat SMA akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan siswa 
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tersebut belajar matematika SMP  atau siswa yang belajar pada materi 

pokok tertentu akan sangat dipengaruhi oleh materi pokok sebelumnya 

yang menjadi prasyarat. Apalagi matematika adalah suatu ilmu yang 

menganut sistem hirarki sehingga proses pembelajaran selanjutnya akan 

tergantung pada kemampuan yang dimilki sebelumnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh  Herman Hudoyo (2005:60) menyatakan bahwa                   

di dalam matematika bila konsep A dan konsep B mendasari konsep C, 

maka konsep C tidak mungkin dipelajari sebelum konsep A dan B 

dipelajari terlebih dahulu. Demikian pula konsep D baru dapat dipelajari 

bila konsep C sudah dipahami, demikian seterusnya.  Ini berarti 

pengalaman belajar yang lalu memegang peranan untuk memahami 

konsep-konsep baru. Jelas bahwa pengalaman belajar matematika di SMP 

misalnya, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan 

materi matematika di SMA.  

c. Hasil belajar matematika materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD  lebih baik  

dibandingkan dengan model pembelajaran langsung untuk setiap tingkat 

kemampuan awal. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi, kemampuan awal sedang maupun 

kemampunan awal rendah pada materi pokok persamaan dan fungsi 

kuadrat. Namun demikian dalam penggunaan model pembelajaran dalam 

proses pembelajaran perlu memperhatikan tingkat kemampuan awal siswa 
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terlebih dahulu sebelum seorang guru memutuskan untuk menggunakan 

model pembelajaran tertentu.  Dengan kata lain model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan tingkat kemampuan awal siswa, proses 

pembelajaran akan berlangsung menyenangkan dan bermakna serta dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa, yang pada akhirnya akan 

diperoleh hasil belajar yang optimal. 

   

D. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan penelitian dan implikasi 

penelitian, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:   

a. Saran bagi para guru 

a. Dalam menyampaikan materi pokok persamaan dan fungsi kuadrat  

pada kelas X semester pertama disarankan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

b. Dalam penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD selama 

proses pembelajaran, guru disarankan lebih memperhatikan  bagi siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah dibandingkan dengan siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal 

sedang.    

c. Guru hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang dapat 

meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar, salah satu aspeknya 

adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa. Ada baiknya sebelum 

proses pembalajaran berlangsung guru mengetahui dulu kemampuan 
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awal yang telah dimiliki siswa dengan cara mengingatkan kembali   

materi yang telah diterima siswa sebelumnya. 

b. Saran bagi Kepala Sekolah 

Bagi Kepala  Sekolah diharapkan dapat lebih intensif  dan 

berkesinambungan dalam memantau dan mengarahkan guru dalam proses 

pembelajaran, mengingat guru sebagai ujung tombak keberhasilan 

pendidikan. Seorang guru perlu dimotivasi untuk senantiasa meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan proses pembelajaran, hal ini dapat 

dicapai jika Kepala Sekolah memberi kesempatan bagi guru untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan tentang 

model pembalajaran,  dan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui 

pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkesinambungan  serta 

.memperdayakan MGMP sekolah.  

c. Saran bagi para peneliti/calon peneliti 

Diharapkan dapat mengembangan hasil penelitian ini dalam lingkup yang 

lebih luas. Penulis berharap, para peneliti/calon peneliti dapat meneruskan 

atau mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel lain yang 

sejenis atau model-model pembelajaran lain yang lebih inovatif, sehingga 

dapat menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika khususnya dan pendidikan pada umumnya. 
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