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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut Imam Prasojo, pendidikan di Indonesia memasuki keadaan gawat 

darurat, ini dipicu oleh mutu pendidikan dasar dan menengah yang terbilang 

rendah dan sistem pendidikan yang tidak juga berkembang. (Imam Prasojo, 

kompas 16 april 2004). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan-perbaikan baik dalam sarana 

maupun prasarana pendidikan.  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah 

pendidikan adalah dengan adanya penyempurnaan kurikulum yang sekarang 

berjalan yang berorientasi pada tujuan dan proses agar sejalan dengan 

perkembangan nasional dan global. Penyempurnaan kurikulum itu menyangkut 

tujuan dan kompetensi struktur dan isi mata pelajaran pokok yang dikenal dengan 

kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil 

belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan 

pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir 

yang diperlukan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum yang baru, yaitu 

kurikulum berbasis kompetensi. Salah satu karakteristik kurukulum berbasis 
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kompetensi adalah adanya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. 

Penerapan metode pembelajaran yang bervariasi berupaya untuk meningkatkan 

keberhasilan siswa dalam belajar sekaligus sebagai salah satu indikator 

peningkatan kualitas pendidikan.  

Metode mengajar yang baik adalah metode yang disesuaikan dengan 

materi yang akan disampaikan, kondisi siswa, sarana yang tersedia serta 

penguasaan kompetensi. Suatu metode mengajar mempunyai spesifikasi 

tersendiri, artinya suatu metode yang cocok untuk suatu materi belum tentu cocok 

untuk materi yang lainnya. 

Salah satu materi yang harus dikuasai oleh siswa kelas III SMA IPA 

adalah materi dimensi tiga. Menurut data selama tiga tahun terakhir 

yang diperoleh di beberapa SMA di kabupaten Wonogiri, siswa-siswa 

tidak memahami konsep dimensi tiga. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai 

yang mereka peroleh untuk pokok bahasan dimensi tiga. Misalnya untuk tahun 

ajaran 2004/2005 di SMA Negeri I Jatisrono Kabupaten Wonogiri tidak ada 50% 

siswa yang mendapatkan nilai diatas 6.00 pada pokok bahasan dimensi tiga. 

Keadaan yang sama terjadi di SMA Negeri I Slogohimo Kabupaten Wonogiri, 

siswa yang mendapatkan nilai diatas 6.00 hanya sekitar 30% saja. Hal yang sama 

juga terjadi di SMA-SMA yang lain baik negeri maupun swasta. 

Masalah tidak memahaminya siswa dalam mempelajari konsep-konsep 

pada pokok bahasan dimensi tiga, ada kemungkinan disebabkan oleh metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika selama ini kurang tepat. Saat 

ini masih banyak guru matematika yang menggunakan metode pembelajaran yang 

belum menjadikan pengetahuan menjadi pengalaman yang lebih relevan dan 

berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan 

dalam kehidupannya (metode ekspositori). 

Dalam metode tersebut, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber ilmu 

dimana guru mempunyai peranan penting dalam mengelola kelas dan dalam 

mengajar guru hanya menyampaikan materi serta memberi contoh soal; 

sedangkan siswa cukup memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru, 

kemudian mengerjakan soal seperti contoh yang diberikan oleh guru. Dalam hal 
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ini siswa tidak diberi kesempatan untuk mengaitkan materi pelajaran yang 

diajarkan dengan situasi nyata sehingga siswa hanya mengetahui apa yang 

dipelajarinya bukan mengalaminya sehingga menyebabkan belajar menjadi tidak 

bermakna. Akibatnya siswa akan sulit memahami konsep-konsep yang ada dan 

dalam jangka waktu tertentu siswa mudah melupakan materi yang disampaikan. 

Untuk mengatasi masalah di atas maka diperlukan suatu alternatif metode 

pembelajaran yang menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran 

yang dipelajari siswa dengan konteks dimana materi tersebut digunakan, sehingga 

materi pelajaran akan semakin berarti dan menyenangkan karena siswa 

mempelajari materi pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, 

dan menemukan arti di dalam proses pembelajarannya.  

Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning 

(CTL) merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi pelajaran 

dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. (Blanchard dalam Mochamad Enoh 

2004). CTL merupakan suatu perpaduan dari banyak praktik pengajaran yang 

baik, dan beberapa pendekatan reformasi pendidikan yang dimaksudkan untuk 

memperkaya relevansi dan fungsionalisasi pendidikan untuk semua siswa.  

Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning  

(CTL) adalah pengajaran yang memungkinkan para siswa mampu menguatkan, 

memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan ketrampilan akademik mereka 

dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah maupun luar sekolah, agar dapat 

memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah yang disimulasikan. 

Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning 

(CTL) menekankan pada cara berfikir tingkat lebih tinggi, transfer pengetahuan 

lintas disiplin, serta pengumpulan, penganalisisan dan pensintesisan informasi dan 

data dari berbagai sumber dan pandangan. Nur dalam (Mochamad Enoh, 2004) 

menyebutkan bahwa didalam metode pembelajaran CTL terdapat tujuh unsur 

kunci, antara lain: menemukan (inquiry), bertanya (questioning), konstruktivisme 

(contructivism), masyarakat belajar (learning community), dan penilaian 
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sebenarnya (Authentic Assessment), refleksi (reflection), pemodelan (modelling). 

Dengan tujuh unsur tersebut diharapkan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa 

sehingga konsep yang diperoleh oleh siswa lebih mudah dipahami.  

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah 

laku, jadi melakukan kegiatan tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah 

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Menurut Rousseau dalam (Sardiman: 2004: 96):  

“Segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman 

sendiri, penyelidikan sendiri, dengan fasilitas sendiri yang diciptakan sendiri, baik 

secara rohani maupun teknis”. Setiap orang yang belajar harus aktif sendiri tanpa 

aktivitas proses belajar tidak mungkin terjadi. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual atau contextual 

teaching and learning (CTL) pada pokok bahasan Dimensi Tiga, siswa diberi 

kesempatan untuk aktif dalam kegiatan menemukan dan membentuk konsep. 

Sehingga dengan aktivitas belajar yang tinggi diharapkan menghasilkan prestasi 

yang optimal. 

.

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Dari prasurvey yang dilakukan, kebanyakan guru-guru di SMA tidak 

menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Masih banyak 

ditemukan guru yang menggunakan metode ekspositori. Hal ini 

dikarenakan bahan ajar yang disampaikan terlalu banyak dan dibatasi oleh 

waktu, sehingga guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang lain 

karena akan memakan banyak waktu dan tenaga. Ada kemungkinan 

jeleknya prestasi siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga dikarenakan 

oleh metode pembelajaran yang kurang memadai. Terkait dengan ini, 

dapat diteliti apakah jika metode pembelajaran para guru diubah, prestasi 

siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga menjadi lebih baik.  

2. Adanya kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa-siswa 

pada pokok bahasan Dimensi Tiga di Kabupaten Wonogiri disebabkan 

oleh rendahnya aktivitas belajar siswa baik di rumah maupun di sekolah. 
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Terkait dengan ini dapat diteliti apakah benar bahwa aktivitas belajar 

siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

3. Ada kemungkinan rendahnya prestasi belajar matematika siswa-siswa 

pada pokok bahasan Dimensi Tiga di Kabupaten Wonogiri tidak saja 

dipengaruhi oleh metode pembelajaran maupun aktivitas belajar siswa, 

tetapi dapat saja disebabkan karena faktor guru yang tidak menguasai 

konsep pada pokok bahasan Dimensi Tiga. Terkait dengan ini dapat diteliti 

apakah jika penguasaan guru dalam konsep pokok bahasan Dimensi Tiga 

ditingkatkan menjadi lebih baik maka prestasi belajar siswa menjadi lebih 

baik. 

 

C. PEMILIHAN MASALAH 

Adalah tidak mungkin untuk melakukan penelitian dengan banyak 

pertanyaan penelitian dalam waktu yang yang sama. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini hanya akan dicoba pecahkan masalah penelitian yang pertama dan 

kedua dari tiga masalah yang diidentifikasi di atas, yaitu yang menyangkut 

perbaikan metode pembelajaran dan aktivitas siswa. Masalah ketiga tidak diteliti 

karena peneliti kurang tertarik dengan masalah tersebut. 

 

D. PEMBATASAN MASALAH 

Ada dua hal yang dipersoalkan pada masalah yang dipilih. Hal pertama 

adalah metode pembelajaran dan yang kedua adalah aktivitas siswa. Untuk 

penelitian ini dicoba untuk diteliti pengaruh metode pembelajaran dan aktivitas 

siswa terhadap prestasi Dimensi Tiga. Untuk dapat dilakukan dengan baik, 

dilakukan pembatasan-pembatasan sebagai berikut: 

1. Ada dua metode yang akan dicoba diteliti efeknya terhadap prestasi  

belajar siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga yaitu (a) metode 

ekspositori. (b) metode pembelajaran yang membantu guru mengaitkan 

materi pelajaran dengan keadaan yang sebenarnya, yang untuk selanjutnya 

metode ini dinamakan metode pembelajaran kontekstual atau contextual 

teaching and learning (CTL). 
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2. Aktivitas belajar siswa diartikan sebagai aktivitas yang bersifat fisik 

maupun mental untuk mencapai hasil belajar yang optimal (Sardiman, 

2004: 100). Aktivitas dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu aktivitas 

tinggi, aktivitas sedang dan aktivitas rendah. 

3. Penelitian dilakukan di SMA Negeri I Jatisrono Kabupaten Wonogiri pada 

tahun ajaran 2005/2006, pada kelas 3 IPA semester genap. 

4. Pokok bahasan yang dipilih adalah pokok bahasan Dimensi Tiga. 

 

Berdasarkan hal-hal di atas dalam penelitian ini diambil judul 

“EKSPERIMENTASI METODE PEMBELAJARAN (CTL) TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN DIMENSI 

TIGA DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA KELAS III IPA 

SEMESTER GENAP SMAN I JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN AJARAN 2005/2006”. 

 

E. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika pada pokok bahasan Dimensi Tiga 

dengan metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibanding 

metode ekspositori. 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa-siswa yang 

memiliki aktivitas tinggi, sedang, rendah dalam mempelajari pokok 

bahasan Dimensi Tiga. 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan aktivitas 

belajar siswa dalam mempelajari pokok bahasan Dimensi Tiga. 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika pada pokok bahasan 

Dimensi Tiga dengan metode pembelajaran kontekstual atau contextual 
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teaching and learning (CTL) menghasilkan prestasi belajar yang lebih 

baik daripada metode ekspositori. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara 

siswa-siswa yang memiliki aktivitas tinggi, sedang, rendah dalam 

mempelajari pokok bahasan Dimensi Tiga. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran 

dan aktivitas belajar siswa dalam mempelajari pokok bahasan Dimensi 

Tiga. 

G. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk: 

1. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru matematika tentang 

penggunaan metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching 

and learning (CTL) pada pokok bahasan Dimensi Tiga dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

2. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru matematika tentang 

pentingnya aktivitas belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Prestasi Belajar Matematika 

a. Prestasi 

Zainal Arifin (1990: 3) mengemukakan bahwa: “Prestasi adalah hasil dari 

kemampuan, ketrampilan, dan sikap seseorang dalam mengerjakan suatu hal”. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895) prestasi 

mempunyai pengertian: “Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan dan lain sebagainya). Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa: prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari kemampuan, 

ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. 

b. Belajar 

Menurut Nana Sujana (1996: 5): “Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang”. Perubahan dalam proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.  Winkel juga 

mengatakan bahwa: ”Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai 

sikap. Perubahan ini bersifat relatif konstan dan berbekas. (Winkel, 1996: 53). 

Sedangkan menurut Sardiman (2004: 20), belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya: dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

Ada beberapa teori tentang belajar yaitu: 

1) Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Daya 

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari bermacam-macam daya. 

Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka memenuhi fungsinya. Yang 

penting dalam hal ini bukan penguasaan bahan atau materinya, melainkan hasil 

dari pembentukan daya-daya itu. Kalau sudah demikian belajar akan berhasil. 

8
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2) Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Gestalt 

Menurut aliran teori belajar ini, seseorang belajar jika mendapatkan 

insight. Insight ini diperoleh kalau seseorang melihat hubungan tertentu antara 

berbagai unsur dalam situasi tertentu. Adapun timbulnya insight itu tergantung 

pada kesanggupan, pengalaman, taraf kompleksitas dari suatu situasi, latihan, dan 

trial and eror. Dari aliran ilmu jiwa Gestalt (dalam Sardiman, 2004: 31-32), 

memberikan beberapa prinsip belajar yang penting, antara lain: 

a) Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan, tidak hanya 
secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, sosial dan 
sebagainya; 

b) Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan; 
c) Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak kecil sampai dewasa, 

lengkap dengan segala aspek-aspeknya; 
d) Belajar adalah perkembangan ke arah deferensiasi yang lebih luas; 
e) Belajar hanya berhasil, apabila tercapai kematangan untuk memperoleh 

insight;
f) Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar, motivasi 

memberi dorongan yang menggerakkan seluruh organisme; 
g) Belajar akan berhasil kalau ada tujuan 
h) Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat suatu 

bejana diisi. 
 

3) Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Asosiasi 

Ilmu Jiwa Asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri 

dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsur. Dari aliran ini ada dua teori 

yang sangat terkenal yaitu:  

a) Teori Konektionisme dari Thorndike  

Menurut Thorndike (dalam Sardiman, 2004: 33), dasar dari belajar itu 
adalah asosiasi antara kesan panca indra (sense impresion) dengan impuls untuk 
bertindak (impuls to action). Asosiasi yang demikian ini dinamakan “connecting”. 
Dengan kata lain belajar adalah pembentukan pembentukan hubungan antara 
stimulus dan respon, antara aksi dan reaksi. Antara stimulus dan respons ini akan 
terjadi suatu hubungan yang erat kalau sering dilatih. Berkat latihan yang terus 
menerus, hubungan antara stimulus dan respons itu akan menjadi terbiasa, 
otomatis. 

 
b) Teori Conditioning dari Pavlov. 

Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu 

kebiasaan karena adanya suatu tanda. 
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4) Teori Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan). Menurut Von 

Glasersfeld (dalam Sardiman: 2004: 37), pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari 

kenyataan. Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. 

Tetapi pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif 

keyataan melalui kegiatan seseorang. 

Menurut pandangan dan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses 

aktif dari si subyek belajar untuk mengkonstruksi makna, sesuatu entah teks, 

kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang 

dipelajarinya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga pengertiannya 

menjadi berkembang. 

Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar 

menurut Paul Suparno (dalam Sardiman: 2004: 38): 

a) Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa 
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b) Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. 
c) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Belajar 
bukanlah hasil perkembangan, teteapi perkembangan itu sendiri. 

d) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subyek belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungan. 

e) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si 
subyek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi 
dengan bahan yang sedang dipelajari. 

Jadi menurut teori konstruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif di 

mana subyek belajar membangun sendiri pengetahuannya. Subyek belajar juga 

mencari sendiri makna dari sesuatu yang mereka pelajari. Teori belajar yang 

sesuai dengan metode kontekstual adalah teori  konstruktivisme. 

d. Prestasi Belajar 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 895): “Prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan 

melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru”. Sedangkan Suratinah Tirtonegoro (1994: 43) 
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berpendapat bahwa: “Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar 

yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

d. Matematika  

Ada banyak ahli yang mengemukakan definisi matematika, salah satunya 

adalah Soejadi (2000: 11) yang mengemukakan beberapa definisi matematika 

sebagai berikut: 

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

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

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

masalah tentang ruang dan bentuk. 
5) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 723), matematika adalah 

ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang 

digunakan di penyelesaian masalah mengenai bilangan.  

 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka prestasi prestasi belajar 

matematika adalah hasil dari kegiatan kegiatan belajar yang dicapai siswa dalam 

pelajaran matematika yang dapat berupa angka atau huruf yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai siswa. 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika 

Menurut Ngalim Purwanto (1990: 102) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Faktor intern yaitu faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri. Faktor 
dari dalam ini meliputi: 

a) Faktor fisiologis, meliputi kesehatan dan keadaan siswa. 
b) Faktor psikologis, antara lain: minat, kecerdasan atau intelegensi, 

bakat dan motivasi, serta cara belajar. 
2) Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor yang ada diluar individu. Faktor 

ekstern ini meliputi faktor keluarga, keadaan awal, metode mengajar 
yang digunakan guru, alat-alat yang digunakan dalam mengajar, dan 
lingkungan sekolah. 



12

2. Metode Pembelajaran 

Menurut Nur (dalam Enoh: 2004): “Pembelajaran adalah pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan”.Sedangkan TIM IKIP Surabaya 

(dalam Enoh: 2004) mendefinisikan: “Pembelajaran merupakan upaya untuk 

membelajarkan siswa, yang secara implisit terlihat bahwa di dalamnya ada 

kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembankan metode untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

merupakan upaya untuk membelajarkan siswa yang meliputi kegiatan memilih, 

menetapkan dan mengembangkan metode dan media untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

Metode berarti ‘cara’, yakni cara mencapai sesuatu tujuan. Metode 

mengajar berarti cara mencapai tujuan mengajar, yaitu tujuan yang diharapkan 

dicapai oleh murid dalam kegiatan belajar (Oemar Hamalik, 1989: 98). Sedangkan 

Tardif dalam Muhibbin Syah (1995: 202) mengemukakan bahwa, metode 

mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan 

kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. 

Menurut Ulih Bukit Karo-karo (1981: 5), “Metode mengajar adalah suatu cara 

atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam menyajikan bahan 

pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran”.  

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan metode mengajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang teratur dan terpikir 

oleh guru atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membimbing 

perkembangan untuk menuju kedewasaan siswa. 

a. Metode Ekspositori 

Menurut Purwoto (1997: 74): “Metode ekspositori sama seperti metode 
ceramah (suatu cara penyampaian bahan pelajaran dengan lisan dari guru kepada 
sejumlah siswa di suatu ruangan kelas) dalam hal terpusatnya kegiatan interaksi 
kepada guru sebagai pemberi informasi. Tetapi pada metode ekspositori dominasi 
guru banyak berkurang, karena tidak terus bicara saja. Pada metode ekspositori 
guru berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal, murid 
tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Dibuatnya juga soal latihan dan 
bertanya kalau tidak mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan murid secara 
individual atau klasikal. Siswa belajar lebih efektif pada metode ekspositori 
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daripada metode ceramah. Murid mengerjakan latihan soal sendiri, mungkin 
saling tanya dan mengerjakannya bersama temannya, atau mungkin disuruh 
mengerjakannya di papan tulis. Karena karakteristik matematika pada umumnya 
lebih bisa dipahami oleh siswa setelah diberi latihan soal, maka metode ceramah 
pada pelajaran non eksakta hanya merupakan penyampaian materi, pada 
pembelajaran matematika sedikit berubah bentuknya menjadi metode ekspositori. 

 
Kelebihan metode ekspositori: 

1. Dapat menampung kelas besar, tiap siswa mempunyai kesempatan 
yang sama untuk mendengarkan, karena biaya yang diperlukan 
menjadi relatif lebih murah. 

2. Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut 
oleh guru. 

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

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

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

 
Kekurangan metode ekspositori: 
1. Pelajaran berjalan membosankan siswa dan siswa menjadi pasif, 

karena tidak berkesempatan untuk menemukan konsep yang 
diajarkan. 

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

3. Pengetahuan yang didapatkan melalui metode ini lebih cepat 
terlupakan. 

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

 
b. Metode Pembelajaran Kontekstual atau contextual teaching and learning 

(CTL) 

1) Definisi Metode Pembelajaran Kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) 

Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning 
(CTL) adalah suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi pelajaran 
dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara 
pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 
keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. (U S Department of Education and the 
national School to Work Office dalam Blanchard, 2001:1). Sedangkan menurut 
Enoh (2004) CTL adalah pembelajaran yang memungkinkan para siswa mampu 
menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 
akademik mereka dalam berbagai macam tatanan dalam sekolah dan luar sekolah, 
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agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah yang 
disimulasikan. Sedangkan menurut Nur (dalam Enoh, 2004) :”CTL menekankan 
pada berfikir tingkat lebih tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, serta 
pengumpulan, penganalisisan dan pensintesisan informasi dan data dari berbagai 
sumber dan pandangan”. 

Sedangkan menurut Kasihani dan Astini dalam widia AF(2005: 12), metode 
pembelajaran CTL mempunyai tiga definisi yaitu: 
a) Pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan 

situasi dunia nyata dan yang memotivasi siswa agar menghubungkan mata 
pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai anggota 
keluarga dan masyarakat. 

b) Pembelajaran yang erat kaitannya dengan pengalaman nyata. 
c) Pembelajaran yang harus situasion and content-specific dan memberi 

kesempatan dilakukannya pemecahan masalah secara riil dan autentik, serta 
latihan melakukan tugas. 

 
Jadi CTL adalah pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan yang memotivasi siswa agar 

menghubungkan mata pengetahuan dan terapannya dengan kehidupan sehari-hari 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

2) Komponen Metode Pembelajaran Kontekstual atau contextual teaching 

and learning (CTL) 

Menurut Bern dalam (Widia A. F: 2005): Metode pembelajaran 
kontekstual melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran produktif, yaitu: 
konsruktivisme (contructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), 
pemodelan (modelling), refleksi (reflection), masyarakat belajar (learning 
community), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment). 
a) Konstruktivisme (contructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) metode 

pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas 

(sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat 

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

mengkontruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Siswa harus 

mengkontruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. Esensi dari teori 

kontrukvitisme adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan 
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mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila 

dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Dengan dasar itu pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

‘mengkonstruksi’ bukan ‘menerima’ pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses belajar mengajar. Siswa menjadi pusat kegiatan bukan guru. 

Landasan berfikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum 

obyektivitas, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan 

konstruktivisme, “strategi memperoleh“ lebih diutamakan dibandingkan seberapa 

banyak memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas guru adalah 

memfasilitasi proses tersebut dengan: 

(1) Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 

(2) Memberikan kesempatan bagi siswa menemukan dan menerapkan idenya 

sendiri, dan 

(3) Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar 

Pengetahuan tumbuh kembang melalui pengalaman. Pemahaman 

berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila selalu diuji dengan 

pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam 

otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing berisi informasi bermakna yang 

berbeda-beda. Setiap pengalaman baru dihubungkan dengan kotak- kotak (struktur 

pengetahuan) dalam otak manusia tersebut. Struktur pengetahuan dikembangkan 

dalam otak manusia melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 

maksudnya struktur pengetahuan baru dibuat atau dibangun atas dasar struktur 

yang sudah ada. Akomodasi maksudnya struktur yang sudah ada dimodifikasikan 

untuk menampung dan menyesuaikan dengan lahirnya pengalaman baru. 

Pada umumnya kita sudah menerapkan filosofi ini dalam pembelajaran 

dalam bentuk siswa bekerja, praktek mengerjakan sesuatu, berlatih secara fisik, 

menulis karangan mendemonstrasikan, menciptakan ide dan sebagainya. 

b) Bertanya (questioning)

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang selalu bermula dari ”bertanya”. 

Sebelum tahu tentang bangun dimensi tiga, seseorang bertanya “Seperti apakah 
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bangun dimensi tiga itu?”. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran 

berbasis CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi 

siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa 

yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 

diketahui. 

Dalam pembelajaran bertanya bermanfaat untuk: 

(1) Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis 

(2) Mengecek pemahaman siswa 

(3) Membangkitkan respon siswa 

(4) Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa 

(5) Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa 

(6) Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru 

(7) Untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa 

(8) Untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

Hampir pada semua aktivitas belajar, bertanya dapat diterapkan: antara 

siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan orang lain 

yang didatangkan ke kelas, dan sebagainya. 

Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam 

kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan itu menumbuhkan dorongan untuk “bertanya”. 

c) Menemukan (inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi dari menemukan sendiri. Guru harus 

selalu merancang kegiatan yang menunjuk pada kegiatan menemukan, apapun 

materi yang diajarkan. Topik mengenai jarak pada dimensi tiga misalnya, sudah 

seharusnya ditemukan sendiri oleh siswa, bukan “menurut buku”. 

Siklus Inkuiri adalah: 

(1). Observasi (observation)
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(2). Bertanya (questioning)

(3). Mengajukan dugaan (hypothesis)

(4). Mengumpulkan data (data gathering)

(5). Menyimpulkan (conclussion)

Kata kunci dari strategi inkuiri adalah “siswa menemukan sendiri” 

Langkah-langkah kegiatan menemukan (inquiry): 

(1) Merumuskan masalah 

(2) Mengamati atau observasi 

(3) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk tulisan, gambar, laporan, 

bagan, tabel dan karya lain. 

(4) Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman 

sekelas, guru, atau audien yang lain. 

d) Masyarakat Belajar (learning community)

Konsep dari learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Ketika seorang anak belum tahu cara 

menggambar irisan bangun ruang maka Ia bertanya pada temannya “Bagaimana 

cara menggambar irisan pada bangun ruang? Tolong beri tahu aku!”. Lalu 

temannya yang sudah tahu menunjukkan cara menggambar. Maka dua anak itu 

sudah membentuk masyarakat belajar (learning community). 

Hasil belajar yang diperoleh dari “sharing” antara teman, antara 

kelompok dan antara yang tahu ke yang belum tahu, di ruang kelas, juga orang-

orang yang ada di luar kelas yaitu anggota masyarakat belajar. 

Di kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok masyarakat belajar. Siswa dibagi dalam kelompok yang 

anggotanya heterogen. 

“Masyarakat belajar” bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah 

dalam masyarakat belajar. Dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam 

komunikasi pembelajaran saling belajar. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan 

masyarakat belajar, informasi yang diperoleh dari teman berbicaranya dan 

sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 
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Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang 

domain dalam komunikasi, tidak ada yang merasa segan dalam bertanya, atau 

hanya mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki 

pengetahuan, ketrampilan atau pengalaman yang berbeda yang perlu dipelajari. 

Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain 

bisa menjadi sumber belajar, dan ini berarti bahwa setiap orang lain akan sangat 

kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Metode pembelajaran dengan teknik 

“learning community” ini sangat membantu proses pembelajaran di kelas. 

Prakteknya terwujud dalam: 

(1). Pembentukan kelompok kecil 

(2). Pembentukan kelompok besar 

(3). Mendapatkan ahli di kelas (tokoh, dokter, petani, tukang, dll) 

(4). Bekerja dengan kelas sederajat 

(5). Bekerja kelompok dengan kelas diatasnya. 

(6). Bekerja dengan masyarakat. 

e) Pemodelan (modelling)

Pada saat pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu 

berlangsung, sebaiknya ada model yang dapat di contoh. Model itu bisa berupa 

cara mengoperasikan sesuatu, atau guru memberi contoh cara mengerjakan 

sesuatu. Dengan demikian guru memberi model tentang cara belajar. 

Dalam pembelajaran CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat 

dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa dapat ditunjuk untuk memberi 

contoh mendemonstrasikan keahliannya. Siswa “contoh” tersebut dikatakan 

sebagai model. Siswa lain dapat menggunakan model tersebut sebagai standar 

kompetensi yang harus dicapai, model juga dapat didatangkan dari luar. 

f) Refleksi (reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajarinya atau 

berfikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi 

merupakan respon terhadap suatu kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru 

diterima, dengan demikian siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi 

dirinya. Realisasi dalam pembelajaran berupa: rangkuman tentang apa yang 
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dipelajarinya, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran tentang 

pembelajaran dan lain-lain. 

g) Penilaian yang sebenarnya (authentic assesment)

Tes tetap dilaksanakan, sebagai salah satu sumber untuk melihat 

kemajuan siswa, termasuk ujian nasional. Tetapi untuk pengumpulan data 

kemajuan belajar siswa dalam CTL tidak hanya menggunakan tes. Nilai siswa 

yang utama diperoleh dari penampilan sehari-hari. Apakah dia sudah belajar 

dengan keras? Bagaimana hasil karyanya? Bagaimana cara menampilkan ide, 

berdiskusi, mengerjakan tugas-tugas? Bagaimana partisipasinya dalam kerja 

kelompok? Bagaimana hasil kerja kelompoknya? Bagaimana buku catatan 

sekolahnya? Semua itu adalah sumber penilaian yang autentik dan nyata. 

Dalam CTL, kemampuan berfikir kritis harus diutamakan. Di jaman 

informasi dewasa ini sangat diperlukan kemampuan berfikir kritis dan imajinatif, 

kemampuan menganalisis data, menilai logika, dan melahirkan kemungkinan- 

kemungkinan imajinatif atas ide-ide tradisional. Untuk itu, siswa perlu dilatih agar 

mampu membedakan apa yang disebut berfikir yang baik dan tidak baik, mana 

yang benar dan mana yang salah. Mereka perlu mengetahui bagaimana berfikir 

kritis dan kreatif. 

Berfikir kritis dan kreatif memungkinkan siswa mengkaji masalah-

masalah secara sistematis, ditantang untuk mencari cara-cara terorganisasi dengan 

baik dalam memecahkan suatu masalah, dapat merumuskan pertanyaan- 

pertanyaan yang inovatif dan dapat merancang pemecahan masalah secara tepat. 

Berfikir kritis bertujuan untuk mendapatkan pengalaman yang paling lengkap. 

Berfikir kritis membantu siswa memahami bagaimana mereka melihat mereka 

sendiri, bagaimana mereka melihat dunia seluas ini, dan bagaimana mereka 

berhubungan dengan orang lain. Berfikir kritis membantu siswa menguji sikap 

mereka sendiri dan menghargai nilai-nilai yang harus mereka pelajari. Itu 

sebabnya, berfikir kritis menjadi salah satu prinsip mendasar dalam pembelajaran 

kontektual. 

3) Penerapan Metode Pembelajaran Kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) 
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Sebuah kelas dikatakan menggunakan metode pembelajaran kontekstual 

atau contextual teaching and learning (CTL) apabila menerapkan  ketujuh 

komponen pembelajaran CTL. Metode pembelajaran kontekstual atau contextual 

teaching and learning (CTL) dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja dan kelas 

yang bagaimanapun keadaannya. 

Penerapan metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

b) Melaksanakan kegiatan inkuiri sejauh mungkin untuk semua topik 

c) Mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya 

d) Menciptakan “masyarakat belajar” (belajar dalam kelompok-kelompok) 

e) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

f) Melakukan refleksi di akhir pertemuan 

g) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Berdasarkan tujuh unsur CTL di atas, dapat disimpulkan bahwa CTL dapat 

dikatakan sebagai sebuah metode pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan 

kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar kelas, 

CTL menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam 

membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya. 

Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) 

menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang dipelajari siswa 

dengan konteks dimana materi tersebut digunakan, serta berhubungan dengan 

bagaimana seseorang belajar atau gaya/cara siswa belajar. 

Materi pelajaran akan semakin berarti jika siswa mempelajari materi 

pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka dan menemukan arti 

dari proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berarti 

dan menyenangkan. Siswa akan bekerja keras untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, dan selanjutnya siswa akan memanfaatkan kembali pemahaman 
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pengetahuan dan kemampuannya itu dalam konteks di luar sekolah untuk 

menyelesaikan permasalahan dunia nyata, baik secara mandiri maupun secara 

kelompok. 

Jadi, metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) membutuhkan ruang kelas yang didalamnya para siswa akan lebih 

aktif dan bertanggung jawab terhadap belajarnya. Metode pembelajaran 

kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) membantu guru 

menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa untuk 

menghubungkan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan kehidupan mereka. 

 

3. Aktivitas Belajar Siswa  

Aktivitas sangat diperlukan dalam belajar, karena pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat sesuatu untuk mengubah tingkah laku. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2002: 23), “Aktivitas berarti keaktifan, kegiatan ”. Pendapat 

yang dikemukakan oleh Rousseau dalam (Sardiman. A.M, 2004: 97) memberikan 

penjelasan bahwa: “Dalam kegiatan belajar mengajar segala pengetahuan itu harus 

diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri 

dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara 

rohani, maupun teknis“. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang belajar 

harus aktif sendiri. Tanpa adanya aktivitas maka proses belajar tidak mungkin 

terjadi. Pendapat serupa diungkapkan oleh Dewey.J dalam (Sardiman. A.M, 2004: 

97) yang mengatakan “Belajar adalah berbuat, learning by doing”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

aktivitas belajar siswa adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa dengan cara 

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

yang diciptakan sendiri untuk dikembangkan sendiri dengan bimbingan dan 

pengamatan dari guru. 

Banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas tersebut 

tidak hanya cukup mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di 

sekolah-sekolah tradisional. Paul. B. Diedrich dalam (Sardiman. A.M, 2004: 101) 

membuat daftar aktivitas siswa dapat digolongkan sebagai berikut: 
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1) Visual Activities, yang termasuk di dalamnya adalah membaca, 
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral Activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 
mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi. 

3) Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan; uraian, percakapan, musik, 
pidato. 

4) Writing Activities, seperti menulis; cerita, kerangka laporan, angket, menyalin. 
5) Drawing Activities, seperti menggambar, membuat grafik, membuat peta, 

membuat diagram. 
6) Motor Activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, membuat model, mereparasi, bermain, 
berkebun, beternak. 

7) Mental Activities, seperti menganggap, mengingat, memecahkan soal, 
menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional Activities, seperti menarik minat, merasa bosan, gembira, 
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 
Klasifikasi aktivitas seperti yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa 

aktivitas di sekolah bermacam-macam. Kalau berbagai kegiatan tersebut dapat 

diciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah itu akan lebih dinamis, tidak 

membosankan, dan menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. 

Dalam penelitian ini aktivitas belajar yang dimaksud meliputi aktivitas 

bertanya, mendengarkan, mencatat, mengerjakan soal, dan mempelajari kembali 

catatan matematika. 

 

4. Tinjauan Materi Tentang Pokok Bahasan Dimensi Tiga 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Irisan 

i. Irisan antara bidang dan bangun ruang adalah suatu bangun datar yang 

dibatasi oleh garis-garis potong bidang itu dengan bidang-bidang sisi dari 

bangun ruang, sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi dua bagian. 

ii. Sumbu afinitas (garis dasar atau garis koliniasi) adalah garis potong antara 

bidang irisan dengan bidang alas bangun ruang yang diirisnya. Sumbu afinitas 

terletak pada bidang irisan dan bidang alas. 

Secara umum, irisan antara bidang dengan bangun ruang digambar 

melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Gambarlah sumbu afinitasnya. 
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2) Dengan menggunakan pertolongan sumbu afinitas (1), gambarlah garis-garis 

potong bidang irisan dengan bidang-bidang sisi bangun ruang. 

b. Garis Tegak Lurus Bidang 

1) Garis x tegak lurus pada semua garis yang terletak pada bidang α jika hanya 

jika garis x tegak lurus bidang α

2) Jika garis x tegak lurus pada dua buah garis yang berpotongan maka dikatakan 

garis x tegak lurus pada bidang yang melalui kedua garis yang berpotongan 

itu. 

c. Jarak 

Jarak antara titik (x1, y1, z1) dan titik (x2, y2, z2) ditentukan dengan 

rumus: ( ) ( ) ( )2
12

2
12

2
12 zzyyxxAB −+−+−=

Jarak antara dua garis yang sejajar  

Misalkan garis g sejajar garis h, maka jarak antara keduanya dapat dicari 

dengan membuat bidang α yang memuat garis g dan garis h lalu membuat garis k 

yang memotong tegak lurus terhadap garis g dan h di titik A dan B maka AB 

adalah jarak antara garis g dan garis h yang diminta 

Jarak antara garis dan bidang yang sejajar 

Kalau sebuah garis sejajar terhadap sebuah bidang maka terdapat jarak 

antara garis dan bidang itu. Jarak antara garis g dan bidang α (garis g dan sejajar 

bidang α ) dapat dicari dengan cara sebagai berikut: 

1) Tetapkan sembarang titik P pada garis g 

2) Buat garis h yang melalui titik P dan tegak lurus bidang α . Garis h 

menembus bidang α di titik Q 

3) PQ adalah jarak antara garis dan bidang α yang diminta. 

Jarak antara dua garis yang bersilangan 

Jarak antara garis g dan h yang bersilangan dapat ditetapkan sebagai berikut: 

1) Jarak antara garis g dan bidangα (bidangα melalui h dan sejajar terhadap 

garis g), atau 

2) Jarak antara bidangα dan bidang β yang sejajar ( β melalui g dan α melalui 

h) 
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d. Proyeksi  

Proyeksi sebuah titik P pada sebuah garis g dapat diperoleh dengan cara menarik 

garis tegak lurus dari titik P terhadap garis g 

e. Sudut-sudut dalam Ruang 

Sudut antara dua garis bersilangan 

Besar sudut antara garis g dan garis h yang bersilangan adalah sudut lancip yang 

dibentuk garis g dan garis  h yang dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Tetapkan sembarang titik P di dalam ruang. 

2) Buatlah garis g’ melalui P dan sejajar garis g serta garis h’ melalui P dan 

sejajar garis h. 

3) Besar sudut yang dibentuk oleh garis g’ dan garis h’ adalah besar sudut antara 

garis g dan garis h yang diminta. 

Sudut antara garis dan bidang 

Sudut antara garis g dan bidang α adalah sudut lancip yang dibentuk oleh 

garis g dengan proyeksinya pada bidang α .

Sudut antara dua bidang 

Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk 

oleh dua garis yang berpotongan (sebuah garis pada bidang yang pertama dan 

sebuah garis lagi pada bidang yang kedua), serta masing-masing garis itu tegak 

lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat dibuat suatu kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Prestasi belajar matematika 

menunjukkan penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan 

oleh mata pelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

menguasai mata pelajaran, diantaranya metode mengajar dan cara belajar siswa 

dalam hal ini aktivitas belajar siswa. 



25

Pembelajaran matematika yang baik yaitu yang melibatkan intelektual dan 

emosional siswa secara optimal dan melibatkan beberapa faktor salah satunya 

adalah pemilihan metode pembelajaran yang harus mampu menimbulkan aktivitas 

belajar siswa. Metode pembelajaran memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pemilihan metode 

pembelajaran yang tidak tepat, justru akan menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran yang di harapkan. 

Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah materi Dimensi Tiga. 

Jika dilihat dari tinjauan materinya, pokok bahasan ini menuntut penguasaan 

konsep yang mendalam dari siswa. Penguasaan konsep ini akan lebih mengena 

dan tertanam dalam diri siswa jika mereka mampu mengkonstruksi dan 

menemukan sendiri konsepnya. Proses ini akan lebih cepat jika siswa melakukan 

kerjasama dengan orang lain (guru dan siswa lain) disertai dengan adanya model 

dalam kehidupan sehari-hari dan siswa memikirkan kembali apa yang telah 

dipelajarinya. 

Penggunaan metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching 

and learning (CTL) pada pokok bahasan dimensi tiga dimungkinkan dapat 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik daripada menggunakan metode 

ekspositori. Metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada berfikir 

tingkat lebih tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, serta pengumpulan, 

penganalisisan dan pensintesisan informasi dan data dari berbagai sumber dan 

pandangan yang terdiri dari tujuh komponen pembelajaran produktif yaitu (1) 

inquiri (inquiry) diawali dengan kegiatan pengamatan dalam rangka memahami 

suatu konsep, (2) bertanya (questioning) digunakan oleh guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa, (3) konstruktivisme 

membangun pemahanan oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru 

berdasarkan pada pengalaman awal, (4) masyarakat belajar (learning community), 

berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain (5) penilaian autentik, 

mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa (6) refleksi (reflection), berpikir 

tentang apa yang baru dipelajari (7) pemodelan (modeling) berfikir tentang proses 
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pembelajaran diri sendiri, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan 

para siswa untuk belajar, melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa 

melakukan.       

Keberhasilan belajar selain dipengaruhi oleh penggunaan metode 

pembelajaran juga dipengaruhi oleh aktivitas belajar siswa. Siswa yang memiliki 

aktivitas tinggi akan lebih giat untuk belajar, sehingga mereka akan berprestasi 

lebih baik bila dibandingkan dengan siswa yang aktivitas belajarnya sedang. 

Demikian pula untuk siswa yang aktivitas belajarnya sedang akan lebih baik 

prestasi belajarnya apabila dibandingkan dengan siswa yang aktivitasnya rendah. 

Berbeda dengan metode ekspositori, penggunaan metode pembelajaran 

kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika menitikberatkan pada keaktifan siswa. Jadi dengan metode ini 

dimungkinkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa yang aktivitasnya tinggi, 

sedangkan siswa yang aktivitasnya sedang atau rendah mungkin tidak 

berpengaruh, bahkan dapat menurunkan prestasi belajar matematika semula atau 

dengan kata lain, ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan 

aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

Sehingga penggunaan metode pembelajaran kontekstual atau contextual 

teaching and learning (CTL) didukung dengan aktivitas siswa yang tinggi akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat digambarkan paradigma 

penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

Metode Pembelajaran 
Kontekstual (CTL) 

Aktivitas Belajar Siswa 

Prestasi 
Belajar 
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C. PERUMUSAN HIPOTESIS 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika pada pokok bahasan Dimensi Tiga dengan metode 

pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL) 

menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada dengan 

menggunakan metode ekspositori. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa-siswa yang memiliki 

aktivitas belajar tinggi, sedang, maupun rendah dalam mempelajari pokok 

bahasan Dimensi Tiga. 

3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa 

dalam mempelajari pokok bahasan dimensi Tiga.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Jatisrono 

kelas III IPA semester genap tahun pelajaran 2005/ 2006. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian yang peneliti laksanakan adalah pada bulan 

Maret sampai dengan bulan April 2006. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis eksperimental semu 

(Quasi experimental research), karena peneliti tidak mungkin mengontrol semua 

variabel yang relevan. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah 

membandingkan prestasi belajar dari kelompok eksperimen yang dikenai 

perlakuan dengan metode kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) 

dengan kelompok kontrol yang pengajarannya menggunakan metode ekspositori. 

Sebelum dilakukan eksperimen, terlebih dahulu dicek keadaan 

kemampuan (prestasi belajar) dari sampel, baik dari kelompok eksperimen  

maupun dari kelompok kontrol. Tujuannya untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok itu seimbang. Data yang digunakan untuk menguji keseimbangan 

adalah nilai Ulangan Umum Bersama (UUB) matematika  kelas III semester I 

tahun pelajaran 2005/2006.  

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 3. Faktor pertama  

adalah pemberian metode pembelajaran dan faktor kedua adalah aktivitas belajar 

siswa. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas III SMA IPA di Kabupaten 

Wonogiri sektor tahun ajaran 2005/ 2006 yang terdiri dari SMAN I Purwantoro 

sebanyak 2 kelas, SMAN I Slogohimo sebanyak 2 kelas, SMAN I Jatisrono 

sebanyak 2 kelas, SMAN I Girimarto sebanyak 2 kelas.. 

28 
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2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah kelas III IPA SMA Negeri I Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

random sampling dengan cara undian (lotere) untuk memilih kelas eksperimen 

dan kelas pembanding. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu: 

a. Variabel Bebas 

1) Metode Pembelajaran 

(a) Definisi operasional: Metode pembelajaran adalah suatu cara penyampaian 

bahan pelajaran kepada siswa melalui metode pembelajaran kontektual atau 

contextual teaching learning (CTL) dan metode pembelajaran ekspositori. 

(b) Skala pengukuran: Skala nominal 

(c) Indikator            :  Pemberian perlakuan metode pembelajaran kontekstual atau 

contextual teaching learning (CTL) untuk kelas eksperimen, metode 

pembelajaran ekspositori untuk kelas pembanding. 

(d) Variabel             : ai, i = 1,2 

2) Aktivitas Belajar Siswa 

(a) Definisi operasional: Aktivitas belajar siswa adalah kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa dengan cara mengamati sendiri, menyelidiki sendiri, dan 

bekerja secara aktif dengan fasilitas yang diciptakan sendiri untuk 

dikembangkan sendiri dengan bimbingan dan pengamatan guru. 

(b) Skala pengukuran   : Skala interval yang diubah ke dalam skala ordinal yang 

terdiri dari tiga kategori yaitu kelompok tinggi dengan skor lebih dari atau 

sama dengan s,X 50+ kelompok sedang dengan skor antara s,X 50+ dan 

s,X 50− sedangkan kelompok rendah dengan skor kurang dari atau sama 

dengan s,X 50− .

(c) Indikator                  : Skor angket aktivitas siswa. 

(d) Variabel                   : bj, j = 1, 2, 3. 
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b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. 

1) Definisi operasional: Prestasi belajar matematika adalah nilai tes yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pokok 

bahasan Dimensi Tiga. 

2) Indikator              : nilai tes prestasi belajar pada pokok bahasan Dimensi Tiga. 

3) Skal pengukuran        : Skala interval. 

4) Variabel: aibj, i= 1, 2; j = 1, 2, 3. 

a. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengambilan data 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Dokumentasi 

Fungsi dari metode dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan nilai Ulangan Umum Bersama (UUB) matematika  kelas III 

semester I tahun pelajaran 2005/2006 yang digunakan untuk menguji 

keseimbangan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan kepada subyek penelitian. Tes ini dibuat oleh peneliti dan 

berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari tiga puluh soal. Setiap soal tersedia 

empat alternatif jawaban. Dalam penelitian ini metode tes digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai prestasi belajar siswa. 

c. Metode Angket 

Metode angket adalah cara pengumpulan data melalui pengajuan item 

pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden atau sumber 

data yang lain dan jawabannya diberikan secara tertulis. 

Dalam penelitian ini angket dibuat oleh peneliti dan digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aktivitas belajar siswa. 

2. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar 

dan angket. Sebelum membuat instrumen, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi tes dan 
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kisi-kisi angket. Sebelum instrumen penelitian digunakan dalam penelitian 

terlebih dahulu dilakukan uji coba tes. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang telah disusun benar-benar valid, memiliki 

konsistensi internal (angket) dan daya pembeda (untuk tes), derajat kesukaran, 

reliabel atau tidak. Untuk itu akan dijelaskan tentang uji konsistensi internal 

(angket) dan uji daya pembeda (untuk tes), uji derajat kesukaran, dan uji 

reliabilitas sebagai berikut: 

a. Metode Tes 

1) Uji Validitas Isi (Content Validity)

Berdasarkan tujuan diadakannya tes hasil belajar yaitu untuk mengetahui 

apakah prestasi belajar yang ditampakkan pada keseluruhan (universe) situasi, 

maka validitas yang dilakukan pada metode tes ini adalah uji validitas isi dengan 

langkah-langkah seperti yang dikemukakan Crocker dan Algina dalam Budiyono 

(2003: 60) sebagai berikut:  

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

berupa serangkaian tujuan pembelajaran atau pokok-pokok bahasan yang 

diwujudkan dalam kisi-kisi), 

(b) Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domain-domain 

tersebut, 

(c) Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan butir-butir soal 

dengan domain perfomans yang terkait, dan 

(d) Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh dari 

proses pencocokan pada langkah (c). 

Adapun validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah validitas isi 

dengan langkah-langkah: 

(a) Merumuskan pokok bahasan dan indikator yang diwujudkan dalam kisi-

kisi. 

(b) Menunjuk sebuah tim untuk memvalidasi. 

(c) Menyediakan lembar validasi. 

(d) Dalam penelitian ini instrumen tes dikatakan valid apabila validator 

memberikan tanda centang (V) pada setiap kolom lembar validasi. 
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2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan suatu alat ukur. Untuk 

menentukan reliabilitas tes digunakan rumus KR-20 yaitu: 
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dengan:  

11r = indeks reliabilitas instrumen 

n = cacah butir instrumen 

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

qi = 1-pi , i= 1,2,...n 
2

ts = variansi total 

Hasil skor tes disebut reliabel apabila indeks reliabilitas yang diperoleh 

telah melebihi 0.70. 

(Budiyono, 2003: 69) 

3) Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah ukuran sejauh mana suatu soal mampu 

membedakan anak yang pandai dan anak yang kurang pandai berdasarkan kriteria 

tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda untuk butir ke-i 

adalah rumus korelasi momen produk dari Karl Pearson sebagai berikut: 

( )( )
( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
−−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
rxy  

dengan:  

xyr : indeks pembeda untuk butir ke-i 

n : cacah subyek yang dikenai tes (instrumen) 

x : skor butir ke-i ( dari subyek uji coba) 

y : skor total ( dari subyek uji coba) 

Jika indeks daya pembeda untuk butir ke-i kurang dari 0.3 maka butir tersebut 

harus dibuang. 

(Budiyono, 2003: 65) 

Dalam penelitian ini soal dipakai apabila indeks daya pembedanya lebih dari 0,3. 
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4) Derajat Kesukaran 

Derajat kesukaran suatu soal dapat diperoleh dengan membagi banyaknya 

siswa yang menjawab benar soal tersebut dengan banyak seluruh siswa. Dengan 

demikian semakin tinggi derajat kesukaran suatu soal sebenarnya soal itu semakin 

mudah. Sebaliknya semakin rendah derajat kesukaran suatu soal semakin sukar 

soal tersebut. Oleh karena itu, ada yang menyebut derajat kesukaran ini sebagai 

derajat kemudahan. derajat kesukaran dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

n
XDK = (dinyatakan dalam persen) 

dengan :  DK= derajat kesukaran soal yang dicari 

X = banyak siswa yang menjawab benar soal 

n = banyaknya siswa yang mengikuti tes 

Penggolongan derajat kesukaran  suatu soal biasanya  sebagai berikut: 

10-30 : sukar 

30-70 : sedang 

70-90 : mudah 

Suatu soal dianggap mempunyai derajat kesukaran yang memadai apabila derajat 

kesukaran terletak antara 10-90. 

(Maryana. W, 2003: 78) 

b. Metode Angket 

1) Uji Validitas Isi 

Berdasarkan tujuan diadakannya angket yaitu untuk mengetahui apakah 

aktivitas belajar siswa yang ditampakkan secara individual dapat pula 

ditampakkan pada keseluruhan (universe) situasi, maka uji validitas yang 

dilakukan pada metode angket ini adalah uji validitas isi dengan langkah-langkah 

seperti yang dikemukakan Crocker dan Algina dalam Budiyono (2003: 60) 

sebagai berikut:  

(a) Mendefinisikan domain kerja yang akan diukur (pada tes angket aktivitas 

berupa aktivitas dalam mempersiapkan pelajaran, menerima pelajaran, 

mengerjakan tugas, aktivitas bertanya. 
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(b) Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domain-domain 

tersebut, 

(c) Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan butir-butir soal 

dengan domain perfomans yang terkait, dan 

(d) Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh dari 

proses pencocokan pada langkah (c). 

Dalam penelitian ini angket divalidasi oleh sebuah tim. Dan angket dikatakan 

memenuhi validitas isi apabila validator memberi tanda centang (V) pada setiap 

kolom lembar validasi. 

2) Uji Konsistensi Internal 

Dalam penelitian ini, untuk menguji konsistensi internal butir ke-i dalam 

instrumen angket digunakan rumus korelasi momen produk Karl Pearson sebagai 

berikut: 

( )( )
( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
−−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
rxy  

dengan: 

xyr : koefisien korelasi suatu butir (item). 

n : cacah subyek yang dikenai tes (instrumen) 

x : skor butir ke-i 

y : skor total 

Jika indeks konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0.3 maka butir 

tersebut dibuang. 

(Budiyono, 2003: 65) 

 Soal angket yang dipakai dalam penelitian ini adalah soal angket yang 

mempunyai indeks konsistensi internal telah melebihi 0,3. 

3) Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas angket digunakan rumus 

Alpha sebagai berikut: 
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dengan : 

11r : indeks reliabilitas instrumen 

n : cacah butir instrumen 
2

is : variansi belahan ke-i,i= 1,2,...,k ( )nk ≤

: variansi butir ke-i,i= 1,2,...,n 
2

ts : variansi skor –skor yang diperoleh subyek uji coba. 

(Budiyono, 2003: 70) 

Dalam penelitian ini angket dipakai apabila indeks reliabilitasnya lebih dari 0,7. 

 

E. Teknik Analisa Data 

1. Uji Keseimbangan sampel  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan 

kelompok pembanding dalam keadaan seimbang atau tidak (apakah terdapat 

perbedaan mean yang berarti antara kedua sampel atau tidak). Untuk menguji 

keseimbangan sampel digunakan uji t. Langkah- langkahnya sebagai berikut: 

2) Hipotesis 

210 µµ ==H (Kedua kelompok berasal dari populasi yang seimbang) 

211 µµ ≠=H (Kedua kelompok tidak berasal dari populasi yang seimbang ) 

3) Taraf Signifikansi ( )α = 0,05

4) Statistik uji yang digunakan 

( ) ( )2~
11 21

21

21 −+
+

−= nnt

nn
s

XXt

p

dengan  

t : t hitung, t~(n1+n2-2) 

1X : rata-rata nilai UAS bidang studi matematika semester 1 kelompok 

eksperimen 

2X : rata-rata  nilai UAS bidang studi matematika semester 1 kelompok kontrol 
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( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−=

nn
snsnsp dengan 2

1s = variansi kelompok eksperimen 

2
2s = variansi kelompok pembanding 

n1 : banyaknya siswa kelompok eksperimen 

n2 : banyaknya siswa kelompok pembanding 

5) 






 >−< αα

22
ttatauttt:DK

6) H0ditolak jika tobs ∈ DK 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan metode 

Lilliefors dengan prosedur: 

1) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak  berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Statistik Uji 

( ) ( )ii zSzFL −= max  

dengan:  

( ) ( ) ( )1,0~;: NZzZPzF ii ≤

zi : skor standar 

( )
s

XXz i
i

−=

s : standar deviasi 

( )izS : proporsi cacah z<zi terhadap seluruh cacah zi

iX : skor item 

3) Taraf Signifikansi ( )α = 0,05 
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4) { };:/ nLLLDK α>= n adalah ukuran sampel, nilai nL :α diperoleh dari tabel 

Lilliefors pada tingkat signifikansi ( )α dan derajat kebebasan n. 

5) Keputusan Uji H0 ditolak jika L∈ DK 

6) Kesimpulan  

Ho tidak ditolak berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal, Ho ditolak berarti sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini 

digunakan uji Bartlett dengan statistik uji di kuadrat dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1) Hipotesis 
2

2
2

10 : σσ =H (variansi populasi homogen) 

2
2

2
11 : σσ ≠H tidak semua variansi sama (variansi populasi tidak homogen) 

2) Taraf Signifikansi ( )α = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan: 









−= ∑

=

k

j
jj SfRKGf

c 1

22 loglog303,2
χ

dengan: 

k : cacah populasi = cacah sampel 

f : derajat kebebasan untuk RKG : N-k 

N : cacah semua pengukuran 

fj : derajat kebebasan untuk Sj

: nj-1 

j :1,2,...,k 

nj : cacah pengukuran sampel pada  sampel ke-j 

∑
∑

j

j

f
SS

RKG :
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( )
∑ ∑−

j

j
jj n

SS
2

2:
χ

χ

j

j
j f

SS
S :2

4) Daerah Kritik (DK): { }1;/ 222 −>= kDK αχχχ

Nilai 2
αχ diperoleh dari tabel Bartlett pada tingkat signifikansi ( )α dan derajat 

kebebasan k-1. 

5) Keputusan Uji : H0 ditolak jika DK∈2χ

6) Kesimpulan : 

Ho tidak ditolak berarti sampel mempunyai variansi yang sama, Ho

ditolak berarti sampel mempunyai variansi yang tidak sama. 

 

2. Pengujian Hipoteseis 

Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis variansi 2 jalan dengan sel 

tak sama, dengan model data sebagai berikut: 

( ) ijkijjiijk εαββαµχ ++++=

dengan: 

ijkχ : Data (nilai) amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

µ : Rerata dari seluruh data (rerata besar, gran mean)

iα : Efek baris ke-i pada variabel terikat 

jβ : Efek kolom ke-j pada variabel terikat 

( )ijαβ : Kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

ijkε : Deviasi data amatan terhadap rataan populasinya ( )ijµ yang didistribusi 

normal dengan rataan 0  

i : 1,2,...,p; p: cacah baris (A) 

j : 1,2,...,q; q: cacah kolom (B) 

k : 1,2,...,nij; nij: cacah data amatan pada setiap sel ij 

(Budiyono, 2003:109) 
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Prosedur dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama, yaitu: 

a. Hipotesis 

1) H0A : iα = 0 untuk setiap i=1,2 (metode pembelajaran tidak menghasilkan 

perbedaan  prestasi belajar) 

 H1A : paling sedikit ada satu iα yang tidak nol (metode pembelajaran 

menghasilkan perbedaan prestasi belajar) 

2)  H0B : jβ = 0 untuk setiap i=1,2,3 (aktivitas tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar artinya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa-

siswa yang memiliki aktivitas tinggi, sedang, maupun rendah dalam 

mempelajari pokok bahasan dimensi tiga) 

H1B : paling sedikit ada satu jβ yang tidak nol (aktivitas berpengaruh 

terhadap prestasi belajar artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara 

siswa-siswa yang memiliki aktivitas tinggi, sedang, maupun rendah dalam 

mempelajari pokok bahasan dimensi tiga) 

3)  H0AB : ( )ijαβ  = 0 untuk i= 1,2,...,p dan j=1,2,...,q ( tidak ada interaksi antara 

metode pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika  

H1AB   : paling sedikit ada satu ( )ijαβ  yang tidak sama dengan nol (ada interaksi 

antara metode pembelajaran dan aktivitas belajar terhadap prestasi belajar 

matematika  

b. Komputasi 

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel yang tak sama didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut: 

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

 : cacah data amatan pada sel ij 

 : frekuensi sel ij 

hn : rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 
∑

ij ijn

pq
1
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N : ∑
ji

ijn
,

: banyaknya seluruh amatan 

ijk

k
ijk

k
ijkij n

X
XSS

2

2










−=
∑

∑ : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB  = rataan pada sel ij 

∑=
j

iji ABA : jumlah rataan pada baris ke-i 

∑=
i

iji ABB : jumlah rataan pada kolom ke-j 

∑=
ij

ijABG : jumlah rataan semua sel 

Untuk memudahkan perhitungan-perhitungan, didefinisikan besaran-

besaran (1), (2), (3), (4) dan (5) sebagai berikut: 

(1)=
pq
G2

; ( ) ∑=
ji

ijSS
,

2 ; ( ) ∑=
i

i

q
A2

3 ; ( ) ∑=
j

j

p
B2

4 ; ( ) ∑=
ji

ijAB
,

2
5

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel yang tak sama terdapat lima 

buah jumlah kuadrat yaitu jumlah kuadrat baris (JKA), jumlah kuadrat kolom 

(JKB), jumlah kuadrat interaksi (JKAB), jumlah kuadrat galat (JKG), dan jumlah 

kuadrat total (JKT). Berdasarkan sifat matematis tertentu dapat diturunkan 

formula-formula untuk JKA, JKB, JKAB, JKG, JKT sebagai berikut: 

JKA= ( ) ( ){ }13 −hn

JKB= ( ) ( ){ }14 −hn

JKAB= ( ) ( ) ( ) ( ){ }4351 −−+hn

JKG =(2) 

 JKT= JKA+JKB +JKAB+ JKG 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA    = p-1 

dkB    = q-1 

dkAB = (p-1)(q-1) 

dkT    = N-1 
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dkG   = N-pq 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing–masing, diperoleh 

rataan kuadrat sebagai berikut: 

dkAB
JKABRKAB

dkA
JKARKA

=

=

dkG
JKGRKG

dkB
JKBRKB

=

=

Letak data dalam tabel sebagai berikut: 

 Aktivitas (B) 

Metode   

pembelajaran (A) 

 

Tinggi 

 

Sedang 

 

Rendah 

Metode kontekstual (CTL)    

Metode ekspositori    

Tabel 1 Letak data 

c. Statistik Uji 

1) Untuk H0 A adalah 
RKG
RKAFa = yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p-1 dan N-pq 

2) Untuk H0 B adalah 
RKG
RKBFb = yang merupakan nilai dari variabel random 

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

3) Untuk H0 AB adalah 
RKG

RKABFab = yang merupakan nilai dari variabel random 

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

d. Daerah Kritik 

1) Daerah kritik untuk Fa adalah { }pqNpFFFDK −−>= ,1;/ α

2) Daerah kritik untuk Fb adalah { }pqNqFFFDK −−>= ,1;/ α

3) Daerah kritik untuk Fab adalah ( ){ }pqNqpFFFDK −−−>= ,1)1(;/ α

Apabila H0 ditolak maka dilakukan uji pasca anava (disebut dengan uji 

lanjut atau uji komparasi ganda). Uji lanjut yang digunakan adalah uji Scheffe’. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam uji Scheffe’ adalah: 
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1. Identifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada. Jika terdapat k 

perlakuan, maka ada ( )
2

1−kk pasangan yang bersesuaian dengan komparasi 

tersebut. 

2. Tentukan tingkat signifikani α (pada umumnya α ) yang dipilih sama 

dengan pada uji anava. 

3. Carilah statistik uji F dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Komparasi Rataan Antar Baris 

Uji scheffe’ untuk komparasi antar baris adalah: 

( )










+

−=−

..

2
..

..
11

ji

ji
ji

nn
RKG

XXF

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

.iX = rataan pada baris ke-i 

.jX = rataan pada baris ke-j 

RKG  = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi. 

.in = ukuran sampel baris ke-i 

.jn = ukuran sampel baris ke-j 

Daerah kritik untuk uji itu adalah ( ){ }pqNpFpFFDK −−−>= ,1;1/ α

Komparasi rataan Antar Kolom 

Uji Scheefe’ untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

( )










+

−=−

ji

ji
ji

nn
RKG

XXF

..

2
..

..
11

Daerah kritik untuk uji itu adalah ( ){ }pqNqFqFFDK −−−>= ,1;1/ α

Komparasi Rataan Antar Sel Pada Kolom yang sama 

Uji Scheefe’ untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama  adalah: 
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( )










+

−=−

kjij

kjij
kjij

nn
RKG

XXF
11

2

.

dengan: 

.jkijF − = nilai Fobs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan pada sel kj 

.ijX = rataan pada sel ij 

.kjX = rataan pada sel kj 

RKG  = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi. 

ijn = ukuran sel ij 

.kjn = ukuran sel kj 

Daerah kritik untuk uji itu adalah ( ){ }pqNpqFpqFFDK −−−>= ,1;1/ α

Komparasi Rataan Antar Sel Pada Baris yang Sama 

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

( )










+

−=−

ikij

ikij
ikij

nn
RKG

XXF
11

2

.

Daerah kritik untuk uji itu adalah ( ){ }pqNpqFpqFFDK −−−>= ,1;1/ α
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini berupa tes prestasi 

belajar matematika dan angket aktivitas belajar matematika. Tes prestasi belajar 

matematika yang digunakan adalah pada pokok bahasan Dimensi Tiga dengan 

subpokok bahasan irisan, garis tegak lurus pada bidang, proyeksi garis pada 

bidang, jarak, dan sudut. Data hasil uji coba tes prestasi belajar digunakan untuk 

mengetahui validitas, konsistensi internal, derajat kesukaran dan reabilitas soal 

tes. Sedangkan data hasil uji coba angket digunakan untuk mengetahui validitas, 

konsistensi internal dan reliabilitas soal angket.  

Dari hasil uji coba instrumen diperoleh data sebagai berikut: 

a. Validitas Tes Prestasi Belajar Matematika 

Tes prestasi belajar pada pokok bahasan dimensi tiga yang diujicobakan 

sebanyak 30 butir soal. Setelah dilakukan validasi isi oleh pakar atau validator, 

diperoleh 25 soal valid karena memenuhi semua kriteria penelaahan uji validitas 

isi, 5 butir lainnya yaitu no 1, 13, 17, 24, 26 tidak valid karena tidak memenuhi 

kriteria penelaahan uji validitas isi. Dengan memperhatikan kriteria penelaahan 

serta mempertimbangkan saran dari validator, kelima soal yang tidak valid 

tersebut direvisi dan dapat digunakan untuk penelitian.  

Uji validitas isi tes prestasi belajar matematika dapat dilihat dalam 

Lampiran 16   

b. Daya Pembeda Tes Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Dari uji daya pembeda tes prestasi belajar matematika diperoleh 24 butir 

soal tes yang mempunyai daya pembeda yang memadai ( )30.rxy ≥ sehingga 24 

butir tesebut dapat digunakan untuk penelitian. Enam butir soal lainnya, yaitu soal 

no 2, 7, 15, 17, 22, dan 30 tidak digunakan untuk penelitian karena daya 

pembedanya tidak memadai ( )30.rxy <

44 
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Berdasarkan hasil uji validitas isi dan uji daya pembeda tes prestasi belajar 

matematika diperoleh 24 butir soal yang digunakan untuk penelitian, sedangkan 

enam butir soal lainnya yaitu item soal no 2, 7, 15, 17, 22, dan 30 tidak digunakan 

dalam penelitian dan telah terwakili oleh item soal yang valid dan mempunyai 

daya pembeda yang memadai (1, 8, 16, 18, 21, 29), sehingga tidak mempengaruhi 

indikator yang diukur pada tes prestasi belajar matematika.  

Perhitungan uji daya pembeda tes prestasi belajar matematika dapat dilihat 

pada Lampiran 18. 

c. Derajat kesukaran Tes Prestasi Belajar siswa  

Dari butir soal yang valid dan mempunyai daya pembeda yang memadai 

ternyata telah mempunyai derajat kesukaran yang memadai (terletak antara 10-

90). Sehingga 24 butir soal yang valid dan mempunyai daya pembeda memadai 

tersebut di atas dapat digunakan untuk penelitian karena juga mempunyai derajat 

kesukaran yang memadai.  

Perhitungan derajat kesukaran tes prestasi belajar dapat dilihat pada 

Lampiran 18. 

d. Reliabilitas Tes Prestasi Belajar Siswa 

Butir soal yang valid, mempunyai daya pembeda yang memadai, derajat 

kesukaran memadai diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus KR-20 dan 

diperoleh hasil hasil perhitungan 700775011 ..r >= . Yang berarti soal tes reliabel. 

Berdasarkan indeks reliabilitas, tes tersebut mempunyai reliabilitas yang memadai 

karena telah melebihi 0.7, sehingga 24 soal tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian.  

Perhitungan uji reliabilitas tes prestasi belajar matematika dapat dilihat pada 

Lampiran 20. 

e. Validitas Angket Belajar Matematika Siswa 

Angket aktivitas belajar matematika siswa yang di ujicobakan sebanyak 37 

butir soal. Setelah dilakukan uji validitas isi oleh para pakar atau validator, 

diperoleh 31 butir soal angket yang memenuhi semua kriteria penelaahan uji 

validitas isi, 6 butir lainnya yaitu no 1, 7, 8, 12, 16, 24 tidak valid karena tidak 

memenuhi kriteria penelaahan uji validitas isi. Dengan mempertimbangkan 
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kriteria penelaahan dan saran dari validator maka ke enam soal tersebut direvisi, 

sehingga dapat digunakan untuk penelitian.  

Uji validitas isi butir soal angket dapat dilihat pada Lampiran 17.  

f. Konsistensi Internal Angket Belajar Matematika Siswa 

Dari uji konsistensi internal butir angket aktivitas belajar matematika 

siswa, diperoleh 33 butir soal yang konsisten ( )30.rxy ≥ sehingga 33 butir soal 

tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Empat butir soal lainnya yaitu soal no 

6, 15, 25, dan 29 tidak digunakan karena tidak konsisten ( )30.rxy < . Karena item 

soal no 6, 15, 25, dan 29 telah terwakili oleh item soal (7, 14, 24, 30) sehingga 

tidak mempengaruhi indikator yang akan diukur pada angket aktivitas belajar 

matematika siswa.  

Perhitungan uji konsistensi internal item soal angket aktivitas belajar 

matematika siswa dapat dilihat pada Lampiran 19. 

g. Reliabilitas Angket Belajar Matematika Siswa 

Butir soal angket yang valid dan mempunyai konsistensi internal yang 

memadai diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha dan diperoleh 

hasil perhitungan 700878011 ..r >= yang berarti angket tersebut reliabel. 

Berdasarkan kriteria indeks reliabilitas angket tersebut dapat digunakan.  

Perhitungan uji reliabilitas angket belajar matematika siswa dapat dilihat 

pada Lampiran 21. 

2. Data Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Data prestasi belajar matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai tes akhir pada pokok bahasan Dimensi Tiga dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 22. 

Data prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga 

dapat dicari ukuran tendensi sentralnya yang meliputi rataan ( )X , modus (Mo), 

median (Me) serta ukuran dispersinya yaitu jangkauan (J) dan standar deviasi (s) 

yang terangkum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Matematika 

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 
Kelompok 

 
maks min X Mo Me J s 

Eksperimen 8.75 5.00 6.93 7.50 7.08 3.75 1.0133 

Kontrol 8.33 3.75 6.25 6.67 6.67 4.58 1.0957 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 23. 
 

3. Data Aktivitas Belajar Matematika Siswa 

Data aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor angket 

aktivitas belajar matematika siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 22. 

Data aktivitas belajar matematika siswa dapat dicari ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rataan ( )X , modus (Mo), median (Me) serta ukuran 

dispersinya yaitu jangkauan (J) dan standar deviasi (s) yang terangkum dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 3. Deskripsi Data Skor Aktivitas Belajar Matematika 

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi 
Kelompok 

 
maks min X Mo Me J s 

Eksperimen 114 75 92.1316 97 91 39 8.3865 

Kontrol 118 77 91 88 88 41 8.1738 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam Lampiran 23. 
 

Aktivitas belajar siswa dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan 

rataan ( )gabX dan standar deviasi (sgab) skor angket aktivitas belajar matematika 

dari kedua kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok pembanding). 

Dari hasil perhitungan diperoleh gabX = 91.5658 dan gabs = 8.2451 sehingga 

gabs
2
1 =4.1226. Sedangkan untuk penentuan kategorinya adalah sebagai berikut : 

untuk skor yang lebih dari atau sama dengan 95.6884 ( gabX + gabs
2
1 )
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dikategorikan tinggi, skor yang terletak diantara 87.4432 dan 95.6884 ( gabX -

gabs
2
1 sampai gabX + gabs

2
1 ) dikategorikan sedang, dan skor yang kurang dari atau 

sama dengan 87.4432 dikategorikan rendah. 

Berdasarkan data yang terkumpul, pada kelompok eksperimen terdapat 10 

siswa yang termasuk kategori tinggi, 19 siswa yang termasuk kategori sedang, 9 

siswa yang termasuk kategori rendah. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 

10 siswa yang termasuk kategori tinggi, 14 siswa yang termasuk kategori sedang, 

14 siswa yang termasuk kategori rendah.  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22. 

 

B. ANALISA DATA 

1. Uji Keseimbangan 

Data yang digunakan untuk uji keseimbangan diambil dari nilai UUB 

matematika kelas III semester I tahun pelajaran 2005/2006. Untuk kelompok 

eksperimen dengan jumlah siswa 38 diperoleh rataan 4.7458 dan variansi 0.9357; 

sedangkan untuk kelompok pembanding dengan jumlah siswa 38 diperoleh rataan 

4.4853 dan variansi 0.4113. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24. 

Dari hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji t diperoleh obst =

1.38 dengan 0250.t = 1.96 dan - 0250.t = - 1.96. Karena obst bukan anggota daerah 

kritik maka H0 tidak ditolak. Ini berarti bahwa kedua kelompok (kelompok 

eksperimen dan kelompok pembanding) mempunyai kemampuan awal yang sama 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan kelompok 

pembanding dalam keadaan seimbang.  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25. 

2. Uji Persyaratan ANAVA 

a. Uji Normalitas 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi  sebelum melakukan uji analisi 

variansi adalah populasi-populasinya berdistribusi normal. Untuk mengetahui 

syarat tersebut dipenuhi atau tidak, dilakukan uji normalitas pada kelompok-
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kelompok dalam sampel penelitian, dengan menggunakan metode Liliefors. 

Sebelum melakukan uji normalitas pada kelompok-kelompok dalam sampel 

penelitian dilakukan uji normalitas pada kemampuan awal siswa agar dapat 

diketahui normal-tidaknya sampel sebelum dikenai perlakuan. Hasil perhitungan 

uji normalitas data awal dengan menggunakan metode Liliefors untuk tingkat 

signifikansi 0.05 dapat disajikan pada tabel berikut 

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Kelompok n Lobs L0.05; n Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen 38 0.1362 0.1437 H0 tidak ditolak Normal 

Pembanding 38 0.1277 0.1437 H0 tidak ditolak Normal 

Dari tabel di atas tampak bahwa harga statistik uji (Lobs) untuk masing-

masing kelompok kurang dari harga kritik (L0.05; n) sehingga H0 tidak ditolak. Ini 

berarti masing-masing kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26 dan 27. 

Hasil perhitungan uji normalitas pada kelompok-kelompok dalam sampel 

penelitian dengan menggunakan metode Liliefors untuk tingkat signifikansi 0.05 

dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas  

Kelompok n Lobs L0.05; n Keputusan Kesimpulan 

Metode Kontekstual 38 0.1385 0.1437 H0 tidak ditolak Normal 

Metode Ekspositori 38 0.1190 0.1437 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas Belajar Tinggi  20 0.1123 0.1900 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas Belajar Sedang 33 0.0686 0.1542 H0 tidak ditolak Normal 

Aktivitas Belajar Rendah 23 0.0966 0.1800 H0 tidak ditolak Normal 

Dari tabel di atas tampak bahwa harga statistik uji (Lobs) untuk masing-

masing kelompok kurang dari harga kritik (L0.05; n) sehingga H0 tidak ditolak. Ini 

berarti masing-masing kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28. 
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b. Uji Homogenitas 

Syarat lain yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji analisis variansi 

adalah populasinya homogen atau mempunyai variansi yang sama. Untuk 

mengetahui syarat tersebut dipenuhi atau tidak, dilakukan uji homogenitas dengan 

menggunakan metode Bartlett. Hasil perhitungan uji homogenitas dengan 

menggunakan metode Bartlett disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 6 Hasil Uji Homogenitas 

Sumber k obs
2χ 1050

2
−χ k;. Keputusan Kesimpulan 

Metode Pembelajaran (A) 2 0.2135 3.841 H0 tidak ditolak Homogen 
Aktivitas Belajar (B) 3 4.4310 5.991 H0 tidak ditolak Homogen 

Metode dan Aktivitas (AB) 6 9.028 11.07 H0 tidak ditolak Homogen 

Dari tabel di atas tampak bahwa harga statistik uji ( obs
2χ ) pada tiap 

sumber kurang dari harga kritik ( 1050
2

−χ k;. ). Sehingga H0 tidak ditolak. Ini berarti 

bahwa sampel pada tiap sumber berasal dari populasi-populasi homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29. 

 

C. PENGUJIAN HIPOTESIS (ANAVA) 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis variansi 

dengan sel tak sama. Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 7 Hasil Anava Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

 Sumber JK dK RK Fobs Fα Keputusan 
Metode (A) 7.9727 1 7.9727 6.9590 3.987 Ho ditolak 
Aktivitas Bel (B) 0.5147 2 0.2573 0.2246 3.137 Ho tidak ditolak 
Interaksi (AB) 1.4352 2 0.7176 0.6263 3.137 Ho tidak ditolak 
Galat 80.1973 70 1.1457      

Total 90.1198 75        
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa H0A ditolak, H0B tidak ditolak dan 

H0AB tidak ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. H0A ditolak berarti ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi 

belajar atau dengan kata lain kedua metode pembelajaran menghasilkan 



51

perbedaan prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan Dimensi 

Tiga. 

2. H0B tidak ditolak berarti tidak ada pengaruh aktivitas belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika atau dengan kata lain tidak ada 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kategori 

aktivitas belajar tinggi, sedang, maupun rendah. 

3. H0AB tidak ditolak berarti tidak ada interaksi antara metode pembelajaran 

dan aktivitas belajar matematika dalam mempelajari pokok bahasan  

Dimensi Tiga  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30. 

 

Karena H0A dan H0AB tidak ditolak maka tidak dilakukan uji komparasi 

ganda.  H0A ditolak berarti bahwa siswa kelompok eksperimen (kelas yang diberi 

metode kontekstual atau contextual teaching learning (CTL)) dan siswa kelompok 

kontrol (siswa yang diberi metode ekspositori) menghasilkan prestasi belajar 

matematika yang berbeda. 

Karena variabel metode pembelajaran hanya mempunyai dua nilai (metode 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) dan metode ekspositori), 

maka uji komparasi ganda tidak perlu dilakukan. Artinya karakteristik perbedaan 

rataan siswa kelompok eksperimen (kelas yang diberi metode kontekstual atau 

contextual teaching learning (CTL)) dan siswa kelompok pembanding (siswa 

yang diberi metode ekspositori) sama dengan karakteristik rataan marginal 

masing-masing baris (metode pembelajaran). Dari rataan marginal antar baris, 

ditunjukkan bahwa rataan marginal kelas eksperimen (kelas yang diberi metode 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL)) lebih baik daripada kelas 

kontrol (siswa yang diberi metode ekspositori). Maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang diberi metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching 

learning (CTL) lebih baik prestasi belajar matematikanya dibandingkan dengan 

siswa yang diberi metode ekspositori. 
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Tabel 8 Rataan Masing-masing Sel dari Data Amatan 

 
Aktivitas Belajar Matematika Siswa

Metode 
Pembelajaran Tinggi Sedang Rendah 

Rataan 
Marginal 

Mtd Kontekstual 7.0010 6.9511 6.8067 6.9300
Mtd Ekspositori 6.2490 5.9814 6.5186 6.2497
Rataan Marginal 6.6250 6.5397 6.6313  

D. PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DATA 

Berikut ini adalah pembahasan hasil analisis data dengan analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. 

 

1. Hipotesis Pertama 

Data hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh obsF = 6.9590 > 3.867 = tabelF , sehingga obsF anggota daerah kritik. 

Karena obsF anggota daerah kritik maka H0A ditolak, yang berarti bahwa ada 

perbedaan prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga. 

Dari rataan marginal antar baris yang ditunjukkan oleh Tabel 8 diperoleh rataan 

prestasi belajar  kelompok eksperimen ( eX =7.0010) lebih besar daripada  rataan 

prestasi belajar kelompok pembanding ( kX =6.249). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan metode kontekstual atau 

contextual teaching learning (CTL) pada pokok bahasan Dimensi Tiga 

menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh hasil obsF =0.2246 < 3.137 = tabelF , sehingga obsF bukan anggota daerah 

kritik. Karena obsF bukan anggota daerah kritik maka H0B tidak ditolak yang 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa-siswa yang 

memiliki aktivitas belajar tinggi, sedang, maupun rendah dalam mempelajari 
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pokok bahasan Dimensi Tiga. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Siswa hanya melakukan aktivitas belajar 

ketika di sekolah saja dan tidak menambah aktivitas belajarnya di rumah (les 

ataupun belajar dengan teman lain ketika di rumah). Atau bahkan  siswa sudah 

tidak melakukan aktivitas belajar apabila tidak ada ulangan ataupun tugas rumah. 

Sehingga dalam hal ini aktivitas yang dilakukan siswa tidak memenuhi tolok ukur 

aktivitas yang dimaksudkan dalam kajian teori. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh hasil obsF =0.6263 < 3.137 = tabelF , sehingga obsF bukan anggota daerah 

kritik. Karena obsF bukan anggota daerah kritik maka H0AB tidak ditolak yang 

berarti bahwa tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan aktivitas 

belajar siswa dalam mempelajari pokok bahasan dimensi tiga. Tidak adanya 

interaksi antara metode pembelajaran dengan aktivitas belajar siswa memberi arti 

bahwa; prestasi belajar matematika siswa yang dikenai metode pembelajaran 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) dengan aktivitas belajar 

tinggi lebih baik bila dibandingkan prestasi belajar matematika siswa yang dikenai 

metode ekspositori dengan aktivitas belajar tinggi. Prestasi belajar matematika 

siswa yang dikenai metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching 

learning (CTL) dengan aktivitas belajar sedang lebih baik bila dibandingkan 

prestasi belajar matematika siswa yang dikenai metode ekspositori dengan 

aktivitas belajar sedang. Prestasi belajar matematika siswa yang dikenai metode 

pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) dengan 

aktivitas belajar rendah lebih baik bila dibandingkan prestasi belajar matematika 

siswa yang dikenai metode ekspositori dengan aktivitas belajar rendah. 

Sedangkan pada pemberian metode pembelajaran kontekstual atau 

contextual teaching learning (CTL) baik pada aktivitas tinggi, sedang maupun 

rendah tidak menghasilkan perbedaan prestasi belajar siswa. Begitu juga pada 

pemberian metode ekspositori, baik pada aktivitas tinggi, sedang maupun rendah 

tidak menghasilkan perbedaan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Dimensi 
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Tiga. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya variabel bebas lain yang 

termasuk dalam penelitian ini yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa, diantaranya faktor intelegensi, motivasi siswa, 

kedisiplinan siswa, latar belakang keluarga, bimbingan belajar, lingkungan dan 

sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis variansi serta mengacu pada 

perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika pada pokok bahasan Dimensi Tiga dengan metode 

pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) 

menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada dengan 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori. 

2. Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa-siswa yang memiliki 

aktivitas belajar tinggi, sedang maupun rendah dalam mempelajari pokok 

bahasan Dimensi Tiga. 

3. Pemberian metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching 

learning (CTL) menghasilkan prestasi belajar lebih baik daripada metode 

pembelajaran ekspositori pada pokok bahasan Dimensi Tiga pada masing-

masing tingkat aktivitas (tinggi, sedang maupun rendah), tetapi pemberian 

metode pembelajaran kontekstual pada masing-masing tingkat aktivitas tidak 

menghasilkan perbedaan prestasi belajar dan pemberian metode pembelajaran 

ekspositori pada masing-masing tingkat aktivitas juga tidak menghasilkan 

perbedaan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan Dimensi Tiga. 

 

B. IMPLIKASI 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian, penulis menyampaikan 

implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar matematika di sekolah. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning 

(CTL) pada pokok bahasan Dimensi Tiga lebih efektif untuk meningkatkan 
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prestasi belajar matematika daripada metode pembelajaran ekspositori. Hal ini 

disebabkan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) dapat menjadikan 

pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan 

yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya. Dalam pembelajaran 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL), materi pelajaran akan 

semakin berarti karena siswa mempelajari matri yang disajikan melalui konteks 

kehidupan mereka, dan menemukan arti di dalam proses pembelajarannya, 

sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa tidak 

mempengaruhi prestasi belajar, hal ini dimungkinkan karena aktivitas belajar 

siswa-siswa yang di SMA Negeri I Jatisrono kurang bervariasi sehingga kurang 

mendukung aktivitas yang dimaksudkan dalam kajian teori, sehingga aktivitas 

tidak mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru dan calon guru 

matematika dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah, 

agar prestasi belajar matematika siswa menjadi lebih baik. Dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar belajar matematika siswa, guru hendaknya memilih 

metode pebelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan materi 

pelajaran dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar matematika siswa antara lain: aktivitas belajar siswa, motivasi belajar 

siswa, lingkungan belajar serta fasilitas belajar yang dimiliki sekolah. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis antara lain: 

1. Kepada para guru dan calon guru matematika, pembelajaran dengan metode 

kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran matematika di sekolah karena dapat menjadikan 



57

pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun 

pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya 

2. Kepada para guru matematika di SMA dapat mencoba menggunakan 

metode pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning (CTL) 

pada pokok bahasan yang lain. 
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