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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan 

pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia Indonesia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

mandiri, maju, cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab dan produktif serta 

sehat jasmani dan rohani. Realisasi dari pelaksanaan pembangunan bidang 

pendidikan salah satunya adalah pendidikan formal di sekolah. 

 Pendidikan formal dalam rangka mencerdaskan bangsa bukanlah suatu hal 

yang mudah, karena kenyataanya pendidikan formal menghadapi berbagai 

masalah. Masalah yang paling utama berkaitan dengan kualitas pendidikan. 

 Salah satu tanda berhasilnya pendidikan formal adalah prestasi belajar 

yang tinggi. Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil 

interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

disebut faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang disebut 

faktor eksternal. Faktor internal antara lain, kecerdasan, bakat, motivasi dan 

kreatifitas. Faktor eksternal antara lain, faktor sosial, faktor budaya dan faktor 

lingkungan fisik. 
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 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang senantiasa ada 

dalam jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Untuk itu banyak 

orang yang telah mengetahui dan mengakui manfaat dan bantuan matematika 

dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan, namun tidak sedikit pula orang yang 

menganggap matematika sebagai ilmu yang tidak menarik. Demikian pula pada 

anak-anak pada umumnya banyak yang tidak menyenangi pelajaran matematika. 

Akibatnya matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan menyeramkan, 

sehingga banyak dari siswa yang gagal mendapatkan nilai yang baik. 

 Keberhasilan siswa dalam belajar matematika tidak lepas dari bagaimana 

siswa mengalami proses belajar yang pada dasarnya merupakan proses perubahan 

tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Pada proses belajar mengajar guru 

memiliki peranan yang sangat penting. Guru juga harus pandai-pandai dalam 

memilih metode untuk menyampaikan materi pelajaran. 

 Pada proses belajar mengajar matematika, suatu metode pembelajaran 

belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan yang ada. Pemilihan metode yang 

tepat sangatlah penting disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, materi 

pelajaran, lingkungan dan fasilitas yang tersedia. Adanya penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat diharapkan siswa dapat dengan mudah menerima 

informasi yang diberikan oleh guru.  

 Berdasarkan informasi dari guru matematika, pada pelajaran matematika 

SMP kelas VII semester 2 pada pokok bahasan dimensi tiga, sub pokok bahasan 

luas permukaan serta volume kubus dan balok kemungkinan siswa sudah hafal 

dengan rumus-rumusnya, tetapi setelah diberikan soal yang berkaitan dengan luas 

permukaan serta volume kubus dan balok siswa sering mengalami kesulitan. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya pemahaman konsep dari siswa, mereka 

kebanyakan hanya hafal rumus sehingga ketika dihadapkan pada berbagai variasi 

soal mereka merasa kesulitan.  

Dalam metode konvensional guru memegang peranan utama dalam 

menentukan isi dan urutan langkah dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Aktivitas siswa terutama mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. 

Kemungkinan siswa hanya mengingat materi yang ada dengan menghafal bukan 
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memahami, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan mudah terlupakan dan 

tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

Metode problem solving adalah suatu cara mengajar dengan 

menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar dipecahkan atau diselesaikan. 

Metode ini menuntut kemampuan untuk melihat sebab akibat, mengobservasi 

problem, mencari hubungan antara berbagai data yang terkumpul kemudian 

menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan masalah. Metode 

demonstrasi merupakan salah satu cara mengajar yang mengkombinasikan antara 

penjelasan lisan dengan suatu perbuatan dan biasanya menggunakan suatu alat. 

Dalam metode demonstrasi guru memperlihatkan suatu proses atau kejadian 

kepada siswa. Metode ini dapat memberikan kesan lebih mendalam sehingga 

membentuk pengertian yang baik dan sempurna serta mempermudah dalam proses 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Jadi yang 

dimaksud metode problem solving yang dilengkapi metode demonstrasi adalah 

cara penyajian bahan pelajaran  dimana siswa dihadapkan pada masalah-masalah 

dari yang paling sederhana sampai yang sulit dengan guru memberikan penjelasan 

baik secara lisan maupun perbuatan atau dengan menggunakan alat. 

 Dengan pertimbangan di atas kemungkinan penggunaan metode problem 

solving yang dilengkapi metode demonstrasi cocok untuk mengajarkan sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. Karena metode ini 

membentuk pengertian yang baik dan melatih siswa berfikir kreatif dan mandiri. 

 Selain dipengaruhi metode pembelajaran, keberhasilan proses belajar 

mengajar juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kemampuan awal siswa. Pada 

proses belajar mengajar guru dihadapkan pada siswa yang bermacam-macam. Di 

dalam pelajaran matematika ada keterkaitan antara materi satu dengan materi 

lainnya. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mengikuti 

proses belajar mengajar materi berikutnya.  

Kemampuan awal  sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Di dalam menyelesaikan masalah siswa diharapkan 

memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil dalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 
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generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

ketrampilan yang dimiliki sebelumnya. Untuk itu dengan adanya metode problem 

solving dilengkapi metode demonstrasi yang diterapkan pada siswa yang memiliki 

kemampuan awal yang berbeda-beda diharapkan akan meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya prestasi belajar matematika disebabkan oleh banyak faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa maupun faktor yang berasal dari luar diri 

siswa. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar 

dimungkinkan menyebabkan adanya perbedaan prestasi belajar matematika 

siswa. 

3. Adanya perbedaan kemampuan awal siswa dimungkinkan mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian dapat  berjalan 

dengan jelas dan terarah maka sebelumnya  dilakukan pembatasan-pembatasan 

sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dibatasi pada metode problem solving  

dilengkapi metode demonstrasi yang dikenakan pada kelas eksperimen dan 

metode konvensional yaitu ceramah bervariasi/ ekspositori pada kelas kontrol. 

2. Penelitian dilakukan pada semester 2 setelah ujian mid semester dan 

kemampuan awal siswa dibatasi pada kemampuan awal matematika pada 

kelas VII semester 2 yang ditunjukkan dengan nilai ujian mid semester 2.  

3. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa yang dicapai setelah 
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melalui proses belajar mengajar yang ditunjukkan dari hasil tes formatif pada 

pokok bahasan dimensi tiga, sub pokok bahasan luas permukaan serta volume 

kubus dan balok. 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah metode problem solving yang dilengkapi metode demonstrasi 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran matematika pada sub 

pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok? 

2. Apakah kemampuan awal siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok? 

3. Adakah interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

terhadap prestasi belajar matematika dalam pembelajaran matematika pada 

sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan di muka, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan metode problem solving yang 

dilengkapi metode demonstrasi menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

bila dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional dalam 

pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan luas permukaan serta 

volume kubus dan balok. 

2. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan awal 
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tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dan 

prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan awal sedang 

akan lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dalam 

pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan luas permukaan serta 

volume kubus dan balok. 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan luas 

permukaan serta volume kubus dan balok. 

F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diupayakan agar memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi masukan bagi guru agar memilih metode pembelajaran yang 

tepat sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika  siswa. 

2. Memberikan informasi akan pentingnya kemampuan awal siswa dalam 

menentukan prestasi belajar matematika siswa. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Prestasi Belajar Matematika 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (1986:60), “Pengertian belajar (learning) dalam 

konteks ilmu pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman dan latihan. Sedangkan menurut Slameto (1995:2), “Belajar 

adalah suatu proses usaha  yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Sementara itu Morgan, dkk dalam (Sumantri dan Permana, 2001:13) 

menyatakan bahwa, “Belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif 

tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman”. Sedangkan menurut 

Sardiman A.M (2001:21), “Belajar adalah berubah”. Dalam hal ini yang dimaksud 

belajar adalah berusaha untuk merubah tingkah laku. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

b. Prestasi Belajar 
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Pada setiap kegiatan manusia untuk mencapai tujuan, selalu diikuti dengan 

kegiatan pengukuran dan penilaian. Demikian pula dalam proses belajar 

Sutratinah Tirtonegoro (1984:43) mengemukakan bahwa “Prestasi belajar adalah 

hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar”. 

Dengan mengetahui prestasi belajar siswa, guru dapat mengetahui 

kedudukan siswa di dalam kelas, apakah siswa termasuk kelompok pandai, sedang 

atau kurang. Lebih lanjut Sutratinah Tirtonegoro (1984:43) mengemukakan bahwa 

“Prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol dan pada 

tiap-tiap periode tertentu, misalnya tiap catur wulan atau semester,hasil belajar 

anak dinyatakan dalam buku raport”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1999:787) dikatakan bahwa “Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan, 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau  angka nilai yang diberikan guru”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 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. 

c. Belajar Matematika 

Ada beberapa definisi mengenai matematika. Purwoto (2000:14) 

menyatakan bahwa, “Matematika adalah pengetahuan tentang pola keteraturan, 

pengetahuan tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsur-unsur yang tidak 

terdefinisi ke unsur-unsur yang didefinisikan, ke aksioma dan postulat dan 

akhirnya ke dalil”. 

Sedangkan menurut Soedjadi (1999:11) definisi matematika ada beberapa 

macam tergantung dari sudut pandang pembuat definisi. Berikut ini beberapa 

definisi menurut Soedjadi (1999:11): 

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

b). Matematika adalah ilmu pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 
c). Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

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

masalah tentang ruang dan bentuk. 
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e). Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 
f). Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 
 

Dari beberapa pengertian matematika yang dikemukakan di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan eksak tentang 

bilangan, kalkulasi, ruang dan bentuk yang memiliki struktur yang 

terorganisasikan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks dan 

merupakan ilmu yang bersifat deduktif. 

 

 

d. Prestasi Belajar Matematika 

Berdasarkan pengertian prestasi belajar dan matematika yang telah 

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar matematika adalah 

hasil belajar yang telah dicapai siswa setelah melalui proses belajar mengajar 

matematika dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan perubahan dalam 

diri seseorang berupa penguasaan dan kecakapan baru yang ditujukkan dalam 

hasil berupa nilai. Perubahan tersebut mencakup perubahan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap berdasarkan pengalamannya dalam belajar matematika. 

Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar pada sub 

pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika 

Suatu proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh 

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar saling mendukung 

dalam rangka mencapai tujuan. Pargiyo (2000:57) mengemukakan bahwa, 

“Komponen-komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar adalah: 

1. Siswa 
 Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah 

bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Siswa merupakan 
masukan mentah (raw input). 

2. Kurikulum, mencakup: Landasan Program dan Pengembangan, GBPP 
dan Pedoman GBPP berisi materi atau kajian yang telah disesuaikan 
dengan tingkat kemampuan siswa. 

3. Guru 
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 Guru bertugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar 
mencapai hasil optimal. Besar kecilnya peranan guru aakan tergantung 
pada tingkat penguasaan materi, metodologi dan pendekatannya. 

4. Metode 
 Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar. 
5. Sarana dan Prasarana 
 Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana antara lain buku pelajaran, 

alat pelajaran, alat praktek, ruang belajar, laboratorium dan ruang 
perpustakaan. Kurikulum, guru, metode, dan sarana prasarana 
merupakan “masukan instrumental” yang berpengaruh dalam proses 
belajar. 

6. Lingkungan 
 Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya dan 

juga lingkungan alam, merupakan sumber belajar dan sekaligus masukan 
lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam proses belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

belajar mengajar terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi diantaranya 

siswa, kurikulum, guru, sarana prasarana dan lingkungan. 

 

2. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran memainkan peranan yang sangat penting dan 

merupakan salah satu penunjang utama berhasil atau tidaknya seorang guru dalam 

mengajar. Disamping kecakapan dan keterampilan dalam mengajar, seorang guru 

harus memiliki dan menguasai metode-metode pembelajaran yang tepat untuk 

menyampaikan topik-topik pelajaran agar hasil belajar dapat tercapai seperti yang 

diharapkan. 

Menurut Gino H J dkk (1999:32), “Pembelajaran merupakan usaha sadar 

dan disengaja oleh guru untuk membuat siswa belajar”. 

 Dalam bukunya Purwoto (2000:70) berpendapat bahwa, ”Metode 

mengajar adalah metode yang tepat dan serasi dengan sebaik-baiknya agar guru 

berhasil dalam mengajarnya sehingga mengajar dapat mencapai tujuannya atau 

mencapai sasarannya”,sedangkan Eman Suherman dan Udin.S. Winataputra 

(1992:219) mengatakan bahwa, “Metode pembelajaran adalah cara yang dapat 

digunakan untuk mengajarkan tiap bahan pelajaran”. 
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Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:114), “Metode 

mengajar merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi 

pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran 

proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan”. Pendapat 

lain dikemukakan oleh Muhibin Syah (1995:202), “Metode mengajar cara yang 

berisi prosedur  baku untuk melaksanakan kegiatan penyajian materi pelajaran 

kepada siswa”, sedangkan Ulihbukit Karo-karo (1981:5) mengemukakan bahwa,  

“Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang berfungsi sebagai alat 

yang digunakan oleh guru dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai 

tujuan pengajaran”. 

 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran adalah suatu cara yang tepat dan serasi yang digunakan guru 

dalam menyajikan bahan pelajaran sehingga dapat mendukung kelancaran proses 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Macam-macam metode  yang dapat digunakan dalam belajar mengajar 

antara lain: metode konvensional, ceramah, ekspositori, tanya jawab, drill, 

penemuan, demonstrasi, laboratorium, resitasi, problem solving dan lain-lain. 

Adapun metode pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode  

konvensional dan metode pembelajaran problem solving (pemecahan masalah)  

yang dilengkapi metode demonstrasi. 

c. Metode Konvensional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 523), “Konvensional 

adalah tradisional”. Sedangkan tradisional sendiri diartikan sikap dan cara berfikir  

serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang 

ada secara turun temurun. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan metode 

konvensional adalah metode  yang berpegang teguh pada adat kebiasaan yang ada. 

Metode yang berpegang teguh pada adat kebiasaan yang sering dipakai dalam 

pembelajaran matematika adalah metode ceramah bervariasi atau metode 
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ekspositori. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwoto (2000: 71) yang mengatakan, 

“… Cara mengajar yang pada umumnya digunakan para guru matematika adalah 

metode ekspositori…”. 

Pada metode ekspositori pembelajaran lebih terpusat pada guru. Guru 

berbicara pada awal pelajaran untuk menerangkan materi dan contoh soal, 

aktivitas siswa terutama mendengarkan dan membuat catatan. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya bila belum mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan 

siswa kemudian menjelaskan kembali tentang hal-hal yang betul-betul belum 

dimengerti siswa. 

 Metode ekspositori merupakan metode ceramah dalam pembelajaran 

matematika. Karena karakteristik matematika yang pada umumnya lebih bisa 

dipahami siswa setelah diberi latihan soal maka metode ceramah pada matematika 

agak berbeda dengan metode ceramah dalam pembelajaran non eksakta sedangkan 

metode ceramah pada pembelajaran non eksakta hanya merupakan penyampaian 

informasi saja. Untuk itu dalam membahas keunggulan dan kelemahan metode 

konvensional, dibahas keunggulan dan kelemahan metode ceramah.. 

 Adapun keunggulan dan kelemahan metode ceramah menurut Purwoto 

(2000:73) adalah sebagai berikut: 

Keunggulan: 
a. Dapat menampung kelas besar, tiap murid mempunyai kesempatan yang  

sama untuk mendengarkan, dan karenanya biaya yang diperlukan 
relative lebih murah. 

b. Banyak pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut oleh 
guru. Konsep-konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan 
fasilitas belajar kepada siswa. 

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

d. Isi silabus dapat diselesaikan dengan mudah karena guru tidak harus 
menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. 

e. Kekurangan atau tidakadanya buku pelajaran dan alat Bantu pelajaran 
tidak menghambat dilaksanakannya pelajaran dengan ceramah. 

Kelemahan: 
a. Pelajaran berjalan membosankan murid, murid pasif karena 

berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Murid 
hanya aktif membuat catatan saja. 

b. Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat murid tidak 
mampu menguasai bahan yang diajarkan. 
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d. Metode Problem Solving yang Dilengkapi Demonstrasi 

Menurut Sriyono (1992:118), “Metode problem solving adalah suatu cara 

mengajar dengan menghadapkan siswa kepada suatu masalah agar dipecahkan 

atau diselesaikan”. Metode ini menuntut kemampuan melihat sebab akibat, 

mengobservasi problem, mencari hubungan antar berbagai data yang terkumpul 

kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil pemecahan masalah. 

Menurut S Nasution (1995:117), “Pemecahan masalah dapat dipandang 

sebagai manipulasi informasi secara sistematis, langkah demi langkah dengan 

mengolah informasi yang diperoleh melalui pengamatan untuk mencapai suatu 

hasil pemikiran sebagai respon dari problema yang dihadapi”, sedangkan menurut 

Ulihbukit Karo-karo (1981:45) menyatakan bahwa, “Metode pemecahan masalah 

adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menghadapkan pelajar pada 

persoalan yang harus dipecahkan dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode problem 

solving merupakan suatu cara mengajar dengan menghadapkan siswa pada suatu 

persoalan atau problema untuk dipecahkan atau diselesaikan. 

Sriyono, dkk (1992:119), menyarankan bahwa masalah yang dihadapkan 

kepada siswa itu hendaknya: 

1.Jelas, bersih dari kesalahan dan tidak memiliki dua pengertian yang 
berbeda. 

2.Sesuai dengan kemampuan anak, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit 
sehingga tidak bisa dipecahkan oleh siswa. 

3.Menarik minat anak. 
4.Sesuai degan pelajaran anak di waktu yang lalu, sekarang maupun di masa 

mendatang. 
Menurut Purwoto (2000:103), bahwa untuk memecahkan masalah diikuti 

urutan langkah sebagai berikut: 

1. Merupakan permasalahan yang jelas. 
2. Menyatakan lagi masalahnya dalam bentuk operasional (dapat 

dilaksanakan). 
3. Menyusun dugaan sementara (hipotesis). 
4. Menentukan strategi pemecahan. 
5. Melaksanakan prosedur pemecahan. 
6. Memeriksa kembali hasil pemecahan.  
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Menuru Sriyono,dkk (1992:119-120) metode ini memiliki kekurangan dan 

kelebihan sebagai berikut: 

Kelebihan : 
1). Mendidik murid berfikir secara sistematis 
2). Mampu mencari berbagaijalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. 
3). Belajar menganalisa suatu masalah dari berbagai aspek. 
4). Mendidik anak tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. 
5). Mendidik anak percaya pada diri sendiri. 
Kelemahan : 
1). Memerlukan waktu yang  cukup banyak. 
2). Tidak bisa digunakan di kelas-kelas rendah 
3). Bisa menjadikan pelajaran tertinggal, sebab satu-dua masalah yang sulit 

dipecahkan akan memakan waktu yang tidak sedikit. 
 

Menurut Ulihbukit Karo-karo(1981:37), “Metode demonstrasi adalah cara 

menyajikan bahan pelajaran dengan memperlihatkan/ mempertunjukkan sesuatu 

proses dan hasil dari proses itu untuk mencapai tujuan pengajaran”, sedangkan 

menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:132), “Metode demonstrasi 

diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran dengan memperagakan  dan 

mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu 

yang sedang dipelajari baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk 

tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami 

atau ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan”. 

Metode demonstrasi biasanya berkenaan dengan tindakan-tindakan atau 

prosedur-prosedur yang harus dilakukan misalnya proses mengatur sesuatu, 

proses mengerjakan dan menggunakannya, komponen-komponen yang  

membentuk sesuatu, dan untuk mengetahui/ melihat kebenaran sesuatu. 

Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001,133), mengatakan bahwa 

tujuan penggunaan metode demonstrasi adalah: 

1.Mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki/dikuasai 
peserta didik. 

2.Mengkonkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 
3.Mengembangkan kemampuan pengamatan, pendengaran dan penglihatan 

para peserta didik secara bersama-sama. 
Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001,134), kelebihan dan 

kekurangan dari metode demonstrasi adalah: 

Kelebihan: 
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1.Membuat pelajaran menjadi lebih jelas, lebih konkrit dan menghindari 
verbalisme. 

2.Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran. 
3.Proses pelajaran akan lebih menarik. 
4.Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan mencobanya 

sendiri. 
5.Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode yang lain. 
Kekurangan: 
1.Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 
2.Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu. 
3.Memerlukan waktu yang banyak. 
4.Memerlukan kematangan dan perancangan atau persiapan. 
 

Berdasarkan definisi metode problem solving dan metode demonstrasi di 

atas maka yang dimaksud dengan metode problem solving yang dilengkapi 

metode demonstrasi adalah penyajian bahan pelajaran dengan mengemukakan 

permasalahan-permasalahan kepada siswa dari yang paling sederhana sampai 

yang sulit agar dipecahkan siswa dimana guru memberikan penjelasan baik secara 

lisan maupun dengan perbuatan atau dengan alat peraga. Masalah yang diberikan 

pengajar kepada siswa dirumuskan berdasarkan tujuan khusus pengajaran dengan 

urutan yang teratur dari yang paling mudah sampai yang sukar, sehingga siswa 

mampu menyelesaikan dengan baik. Dengan demikian nantinya siswa memiliki 

pemahaman yang baik tentang materi yang disampaikan dan siswa sudah terlatih 

menghadapi masalah-masalah yng diberikan pengajar dan mampu menyelesaikan 

dengan pola pikir yang tidak mudah putus asa. 

 

3. Kemampuan Awal Siswa 

Di dalam proses pembelajaran guru selalu berinteraksi dengan siswa. 

Siswa merupakan individu yang belajar dan memiliki karakteristik sendiri-sendiri. 

Sehingga dalam melaksanakan kewajibannya guru tidak dapat memperlakukan 

sama  antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karena terdapat 

perbedaan, salah satunya dalam hal kemampuan belajar. Perbedaan ini akan 

membuat tingkat penguasaan materi belajar yang juga berbeda. Jadi, dapat 

diasumsikan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan awal yang tinggi tidak 
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akan mengalami banyak kesulitan dalam menerima materi pelajaran sehingga 

akan bisa mendapatkan prestasi belajar matematika yang baik. 

Pengetahuan (kemampuan awal) merupakan salah satu faktor dari aspek 

pribadi siswa yang merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. 

Kemampuan awal merupakan prasyarat yang diperlukan siswa di dalam mengikuti 

proses belajar mengajar dan diperlukan guru dalam menentukan tujuan 

instruksional dalam pengajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat W.S Winkel 

(1996:133-134) bahwa: 

“Pada awal proses belajar mengajar, siswa belum mempunyai kemampuan 
yang dijadikan tujuan dari interaksi guru dan siswa, bahkan terdapat suatu 
jurang antara tingkah laku siswa pada akhir proses itu, proses belajar 
mengajar harus menjembatani jurang itu. Pada proses belajar mengajar lain 
kemampuan siswa menjumlahkan bilangan(tingkah laku awal) dapat 
menjadi titik tolak untuk membekali siswa dengan kemampuan mengalikan 
bilangan-bilangan yang sama(tingkah laku final). Maka setiap proses belajar 
mengajar mempunyai titik tolaknya sendiri atau berpangkal kepada 
kemampuaan siswa tertentu(tingkah laku awal) untuk dikembangkan 
menjadi kemampuan baru, sesuai dengan tujuan instruksional tingkah laku. 
Oleh karena itu, keadaan siswa pada awal proses belajar mengajar tertentu 
(tingkah laku awal), mempunyai relevansi terhadap penentuan, perumusan, 
dan pencapaian tujuan instruksional (tingkah laku final)”. 
 

Sejalan dengan pendapat di atas, setiap proses belajar mengajar 

mempunyai titik tolaknya sendiri atau berpangkal pada kemampuan awal siswa 

untuk dikembangkan menjadi kemampuan baru, sesuai tujuan instruksionalnya 

(tingkah laku akhir). Kemampuan awal ini sangat penting apalagi dalam 

matematika ada materi tertentu yang menjadi prasyarat materi yang lain yang 

harus dikuasai siswa guna melanjutkan mempelajari materi berikutnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ruseffendi (1991,10) yang mengatakan bahwa, 

“Keberhasilan siswa dalam suatu pelajaran atau pendidikan juga tergantung 
dari kesiapan anak. Kesiapan anak ini ada dua macam, perkembangan 
mentalnya sudah siap dan pengetahuan prasyaratnya sudah dimiliki. Siswa 
belum bisa mengerti berhitung bila ia belum memahami hukum kekekalan 
banyaknya (perkembangan mentalnya belum siap) dan ia tidak akan 
mengerti persamaan kuadrat bila belum mengerti persamaan linear 
(pengetahuan prasyaratnya belum ada)”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki tingkat 

kemampuan awal yang lebih tinggi akan mendapatkan prestasi belajar matematika 

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



17    

yang lebih baik dibandingkan siswa yang mempunyai kemampuan awal yang 

lebih rendah. Dalam penelitian ini pengelompokan kemampuan awal siswa 

berdasarkan pada nilai matematika siswa pada ujian mid semester 2  kelas VII. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari 

prestasi belajar siswa. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

belajar mengajar, diantaranya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

metode problem solving yang dilengkapi metode demonstrasi, metode 

konvensional dan kemampuan awal siswa. Untuk itu dalam rangka peningkatan 

prestasi belajar matematika siswa, penggunaan metode problem solving yang 

dilengkapi metode demonstrasi diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang 

lebih baik daripada penggunaan metode konvensional. 

Dalam metode konvensional guru memegang peranan utama dalam 

menentukan isi dan urutan langkah dalam menyampaikan materi pelajaran, siswa 

hanya mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. Siswa hanya akan 

mengingat materi yang ada dengan menghafal bukan memahami, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh akan mudah terlupakan dan tujuan pembelajaran 

tidak tercapai. 

Metode problem solving adalah metode untuk menyelesaikan masalah, 

masalah di sini tidak hanya tergantung dari pengajar saja tetapi siswa diberi 

keleluasaan untuk mencari permasalahan sendiri. Metode ini dapat merangsang 

siswa untuk mau berpikir, menganalisis permasalahan sehingga dapat menentukan 

pemecahan secara tepat dan menyenagkan. Metode demonstrasi  adalah 

memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, 

atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Metode ini dapat memberikan kesan 

lebih mendalam sehingga membentuk pengertian yang baik dan sempurna 

sehingga mempermudah dalam proses pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang disampaikan. Metode problem solving yang dilengkapi metode 

demonstrasi dimaksudkan dalam menyampaikan materi pelajaran guru 

mengemukakan permasalahan-permasalahan dari yang paling sederhana sampai 
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yang sulit agar dipecahkan siswa dimana guru memberikan penjelasan baik secara 

lisan maupun dengan perbuatan atau dengan alat peraga. Dengan diterapkannya 

metode ini diharapkan siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran, memiliki 

pemahaman yang baik tentang materi dan siswa terbiasa untuk berpikir kreatif, 

sehingga diharapkan prestasi belajar matematika siswa akan menjadi lebih baik. 

Pada proses belajar mengajar guru dihadapkan pada siswa yang berbeda-

beda. Di dalam pelajaran matematika ada keterkaitan antara materi satu dengan 

materi yang lainnya. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mengikuti proses belajar mengajar materi berikutnya. Cepat lambatnya 

siswa dalam menguasai materi pelajaran dipengaruhi oleh tingkat kemampuan 

awal siswa. Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi mungkin tidak 

mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi pelajaran matematika 

sehingga berhasil mencapai prestasi belajar yang baik. Tetapi bagi siswa dengan 

kemampuan awal yang sedang atau rendah mungkin akan mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran matematika yang mengakibatkan rendahya prestasi 

belajar matematika siswa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan awal 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar matematika.  

Kemampuan awal sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Di dalam menyelesaikan masalah siswa diharapkan 

memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil dalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

ketrampilan yang dimiliki sebelumnya. Siswa dengan kemampuan awal yang 

tinggi dapat dengan mudah mengorganisasikan pengetahuannya untuk 

memecahkan masalah yang dihadapai sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa tersebut. Siswa dengan kemampuan awal sedang atau 

rendah akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah karena kurang 

memiliki konsep yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Dari uraian tersebut di atas maka penggunaan metode problem solving 

dilengkapi metode demonstrasi pada siswa yang kemampuan awalnya tinggi 

dimungkinkan akan dapat menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih 
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baik daripada menggunakan metode konvensional. Penggunaan metode problem 

solving dilengkapi metode demonstrasi pada siswa yang kemampuan awalnya 

sedang atau rendah mungkin tidak akan menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik daripada menggunakan metode konvensional. Dengan kata lain 

terdapat interaksi antara penggunaan metode problem solving dilengkapi metode 

demonstrasi dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika.  

Untuk memperjelas kerangka berpikir di atas, maka digambarkan bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran dan permasalahan yang 

diajukan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika dengan metode problem solving yang dilengkapi 

metode demonstrasi menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

2. Apakah prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dan 

prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kemampuan awal sedang 

akan lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dalam 

pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan luas permukaan serta 

volume kubus dan balok. 

3. Terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok. 

Metode Pembelajaran 

Kemampuan Awal Siswa 

Prestasi Belajar 
Matematika Siswa 

Diagram 1. Rancangan Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah SMP Negeri 5 Sukoharjo dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas VII semester 2 tahun ajaran 2005/2006. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 mulai bulan Mei 2006 sampai  

dengan Juni 2006. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 

SMP Negeri 5 Sukoharjo tahun ajaran 2005/2006 yang terbagi menjadi 6 kelas 

yaitu VIIA, VIIB, VIIC, VIID, VIIE, VIIF dengan jumlah populasi 240 siswa. 

2. Sampel 
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Suharsimi Arikunto (2002:109) berpendapat bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel 

diambil dua kelas dari enam kelas VII yang ada di SMP Negeri 5 Sukoharjo. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

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

sampling random yang dikenakan berturut–turut terhadap unit–unit atau sub–sub 

populasi”. Adapun unit-unit atau sub-sub populasi dalam penelitian ini adalah 

kelas. Mengingat populasi yang terbagi menjadi 6 kelas, sampel diambil secara 

cluster random sampling terhadap kelas dengan cara undian Hasilnya diperoleh 

kelas VIIB sebanyak 40 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebanyak 

40 siswa sebagai kelas kontrol. 

 

 

C. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu karena peneliti 

tidak mungkin melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang 

relevan kecuali beberapa variabel-variabel yang diteliti. Hal ini sesuai pendapat 

Budiyono (2003:82) bahwa, ”Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”. 

Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel bebas 

yaitu metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi metode demonstrasi 

sebagai kelas eksperimen dan metode pembelajaran konvensional sebagai kelas 

kontrol. Untuk variabel bebas yang lain yaitu kemampuan awal siswa dijadikan 

sebagai variabel yang ikut mempengaruhi variabel terikat namun tidak dapat 

dimanipulasi. 

 

D.Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat 

20 
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1. Variabel bebas 

a. Metode Pembelajaran 

1) Definisi operasional: Metode pembelajaran adalah suatu cara yang tepat 

dan serasi yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana metode problem solving 

yang dilengkapi demonstrasi dikenakan pada kelas eksperimen dan metode 

konvensional yaitu metode ekspositori/ ceramah bervariasi dikenakan pada 

kelas kontrol. 

2) Indikator: metode pembelajaran.  

3) Skala pengukuran: skala nominal dengan dua kategori, yaitu : 

a. Pembelajaran dengan metode problem solving dilengkapi metode 

demonstrasi . 

b. Pembelajaran dengan metode konvensional yaitu metode ekspositori/ 

ceramah bervariasi. 

 4) Simbol : X1 

b. Kemampuan Awal Siswa 

1) Definisi Operasional: Kemampuan awal siswa adalah kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki siswa yang diperlukan untuk memperoleh 

kemampuan dan pengetahuan baru yang lebih tinggi tingkatannya, dimana 

data diperoleh dari nilai ujian mid semester 2 kelas VII tahun 2005/ 2006 

pada pelajaran matematika. 

2) Indikator: Nilai ujian mid semester 2 kelas VII tahun 2005/ 2006 pada 

pelajaran matematika. 

3) Skala Pengukuran: skala interval yang diubah menjadi skala ordinal dalam 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

      Kategori :  Untuk kategori tinggi : sXX +>  

Untuk kategori sedang : +≤≤− XXsX s 

Untuk kategori rendah : sXX −<  

Keterangan: X  = nilai siswa 

                      X   = rataan nilai siswa 
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  s   = simpangan baku 

 4) Simbol : X2 

2. Variabel terikat yaitu prestasi belajar matematika.  

1) Definisi Operasional: prestasi belajar matematika adalah hasil belajar yang 

telah dicapai siswa setelah melalui proses belajar mengajar matematika 

dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

seseorang berupa penguasaan dan kecakapan baru yang ditunjukkan dalam 

hasil berupa nilai, dimana data diperoleh dari nilai tes formatif pada sub 

pokok bahasan  luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

2) Indikator : nilai tes formatif pada sub pokok bahasan luas permukaan serta 

volume kubus dan balok. 

3) Skala Pengukuran: skala interval 

4) Simbol : Y. 

 

E. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial sederhana 2 x 3, untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Rancangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian 

Kemampuan Awal Siswa                                          

                                                 B 

          A 

Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 

Problem Solving 

dilengkapi 

Demonstrasi (a1) 

ab11 ab12 ab13 Metode 

Pembelajaran 

Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23 

 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

1. Metode Pengumpulan data 
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Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah menentukan cara mengukur 

variabel penelitian dan alat pengumpulan data. Untuk mengukur variabel 

diperlukan instrumen dan instrumen ini dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data. 

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini ada dua macam yaitu dokumentasi dan tes. 

a. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 :206), “…, metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data yang 

berupa nilai ujian semester 1 dan nilai ujian mid semester 2 kelas VII tahun ajaran 

2005/ 2006 pada mata pelajaran matematika. Nilai ujian semester 1 digunakan 

untuk melihat apakah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tersebut dalam 

keadaan seimbang atau tidak, sedangkan nilai ujian mid semester 2 digunakan 

untuk mengukur kemampuan awal siswa. 

b. Tes 

Suharsimi Arikunto (2002:127) berpendapat bahwa “Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelejensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok”. 

Tes yang dibuat dalam penelitian ini berisi tentang materi sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. Langkah-langkah dalam 

menyusun tes terdiri dari: 

1. Membuat kisi-kisi soal tes. 

 2. Menyusun soal-soal tes. 

3. Mengadakan uji coba tes. 

 Setelah intrumen memenuhi persyaratan untuk digunakan, maka uji coba 

dapat dilakukan. Dalam penelitian ini uji coba dilaksanakan di SMP Negeri 5 

Sukoharjo kelas VII A. Tes untuk materi sub pokok bahasan luas permukaan serta 
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volume kubus dan balok terdiri dari 30 soal tes obyektif dengan 4 alternatif 

jawaban. 

2. Instrumen 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan 

instrumen tes prestasi belajar yang disusun dalam bentuk soal obyektif. Sebelum 

membuat instrumen tes, terlabih dahulu dibuat kisi-kisi tes. Setelah instrumen 

penelitian selesai disusun, harus diujicobakan terlebih dahulu sebelum dikenakan 

pada sampel penelitian. Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah tes 

yang telah disusun benar-benar valid, memiliki validitas isi, dan reliabel atau 

tidak. 

1. Validitas Isi 

Suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila instrumen tersebut 

telah merupakan sampel yang representativ dari keseluruhan isi hal yang akan 

diukur.  

“Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi yang tinggi, 
yang biasanya dilakukan adalah melalui experts judgment (penilaian yang 
dilakukan oleh para pakar). Dalam hal ini para penilai (yang sering disebut 
subject-mater experts), menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh 
pengembang tes mewakili isi (substansi) yang akan diukur. Langkah 
berikutnya para penilai menilai apakah masing-masing butir tes yang telah 
disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan. 
Cara ini disebut relevance ratings”.  

(Budiyono, 2003:58-59). 

Crocker dan Algina dalam Budiyono (2003:60), secara singkat, langkah-

langkah dalam melakukan validitas isi ada empat yaitu: 

1. Mendefinisikan domain kinerja yang akan diukur (pada tes prestasi dapat 
berupa serangkaian tujuan pembelajaran atau pokok-pokok bahasan yang 
diwujudkan dalam kisi-kisi). 

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

3. Menyediakan kerangka tersetruktur untuk proses pencocokan butir-butir 
soal dengan domain performans yang terkait. 

4. Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh 
dari proses pencocokan pada langkah 3. 

 
Dalam penelitian ini soal dipakai jika memenuhi semua kriteria dalam 

lembar validasi. 
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2. Uji konsistensi internal 
Sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir-butir instrumen. 

Kesemua butir harus mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan 

yang sama pula. Konsistensi masing-masing butir soal dilihat dari korelasi antara 

skor-skor butir soal dengan skor totalnya. Untuk menghitung konsistensi internal 

untuk setiap butir ke-i digunakan rumus korelasi produk momen dari Karl Pearson 

sebagai berikut:  

  
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

)Y)(Y)(nX)(X(n

Y)X)((XYn
r

2222
XY  

dengan: 

xyr  = Koefisien validitas suatu item 

n  = Jumlah subyek yang dikenai tes(instrumen) 

X  = Skor untuk butir ke-i(dari subyek uji coba) 

Y  = Total skor(dari subyek uji coba) 

Indeks konsistensi internal juga disebut daya pembeda. 

Butir soal dikatakan:  

                                    - Konsisten jika xyr ≥ 0,3 

   - Tidak konsisten jika xyr < 0,3 

(Budiyono, 2003:65) 

 Dalam penelitian ini soal yang digunakan adalah soal yang konsisten, 

yaitu yang memiliki xyr ≥ 0,3. 

3. Uji Reliabilitas 

“Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah cukup baik” (Suharsimi Arikunto, 2002:154). 

Insntrumen dikatakan reliabel jika memberikan hasil yang sama jika digunakan 

untuk mengukur hal yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini 

sesuai pendapat Budiyono (2003:65) yang menyatakan bahwa, 

“Suatu instrumen disebut reliabel apabila hasil pengukuran dengan 
instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut 
dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang berlainan atau pada 
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orang–orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi yang sama) pada 
waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan”. 

 
Untuk menghitung indeks reabilitas pada tes obyektif digunakan rumus 

dari Kuder-Richardson sebagai berikut: 

r11= 











 −







 ∑
2
t

ii
2
t

s

qps

1-n

n
 

Dengan   r11 = indeks reabilitas instrumen  

                 n = banyaknya instrumen 

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

                qi = 1- pi 

               st
2 = variansi total 

Instrumen dianggap reliabel jika mempunyai indeks reliabilitas 0,70 atau 

lebih. 

(Budiyono, 2003: 65) 

G. Teknik Analisis Data  

1. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan sebelum kedua kelompok, baik kelompok eksperimen 

atau kelompok kontrol dikenai perlakuan yang berbeda. Uji ini betujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Dengan pertimbangan bahwa variansi populasinya tidak diketahui maka statistik 

uji yang digunakan adalah uji-t , yaitu:  

a. Hipotesis 

    H0 : kedua kelompok dalam keadaan seimbang 

    H1 : kedua kelompok tidak dalam keadaan seimbang 

b. Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan 

t = 

21

p

21

n

1

n

1
s

XX

+

−
 ∼ t ( 2nn 21 −+ ) 

Dalam penelitian ini soal digunakan jika memiliki indeks reliabilitas 0,70 

atau lebih. 
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sp
2 = 

( ) ( )
2nn

s1ns1n

21

2
22

2
11

−+

−+−
 

Keterangan :  t = harga statistik yang di uji t ∼ t( 2nn 21 −+ ) 

                   1X = rata-rata sampel 1 

                   2X = rata-rata sampel 2 

                     n1 = cacah anggota sampel 1 

                     n2 = cacah anggota sampel 2 

                     2
1s = variansi sampel 1 

                     2
2s = variansi sampel 2 

                     2
ps = variansi gabungan 

                      sp = deviasi baku gabungan 

d. Daerah kritik : DK = {t | t <-tα/2; 2nn 21 −+  atau t > tα/2; 2nn 21 −+ } 

e. Keputusan uji : H0 ditolak jika t ∈ DK 

(Budiyono, 2004:151) 

2. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas populasi digunakan 

uji Lilliefors. Alasan dipilih uji Lilliefors karena uji ini dapat digunakan untuk 

sampel yang kecil. Prosedur uji Lilliefors sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

     H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

     H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2). Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

3). Statistik uji yang digunakan : 

      L = Maks | F(zi) − S(zi)| 

      Dengan: 
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L = koefisien Lilliefors dari pengamatan 

zi = skor standar,zi = 
s

XXi −
, (s = standar deviasi) 

F(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi. 

4). Daerah kritik : DK = { L | L > Lα;n }, dengan n adalah ukuran sampel. 

5). Keputusan uji : H0 ditolak jika L∈ DK 

(Budiyono, 2004:170) 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi tersebut dalam 

keadaan homogen atau tidak, dengan kata lain mempunyai variansi yang sama 

atau tidak. Untuk menguji homogenitas populasi digunakan uji Bartlett dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

     H0 : σ1
2 = σ2

2 = … = σk
2 ( populasi-populasi homogen ) 

     H1 : Tidak semua variansi sama (sampel tidak berasal dari populasi yang 

homogen ) 

2). Statistik uji yang digunakan: 

χ2 = ( )∑ 2
jj slogf -RKG  log f

c

2.203
 

Dengan: χ2∼χ2(k−1) 

k = banyaknya sampel 

f = derajad kebebasan untuk RKG=N−k 

fj = derajad kebebasan untuk 2
js  = nj−1 

j =1,2 

N = banyak seluruh nilai 

nj = banyak nilai (ukuran) sampel ke-j = ukuran sampel ke-j 

c = 1 +
( ) 













−∑

f

1

f

1

1)-k3

1

j
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RKG = rataan kuadrat galat = 
∑
∑

j

j

f

SS
;  

        SSj = 
( )

( ) 2
jj

j

2

j2
j s1n

n

X
X −=−

∑
∑  

3). Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

4). Daerah kritik : DK = { χ2 | χ2 > χ2
α;k-1 } 

5). Keputusan uji : H0 ditolak jika χ2 ∈ DK 

(Budiyono, 2004:176) 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Tahap 1 (uji anava dua jalan) 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan  

sel tak sama. Prosedur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1). Model 

Model untuk data amatan pada analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak   sama adalah: 

Xijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

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

µ = rerata dari seluruh data (rerata besar, grand mean); 

αi =  µi.- µ = efek baris ke-i pada variabel terikat; 

βj =  µ.j- µ = efek kolom ke-jpada variabel terikat; 

(αβ)ij = µij − (µ+ αi + βj) 

         = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel 

terikat; 

εijk = deviasi data Xijk terhadap rataan populasinya (µij) yang 

berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi 2σ  

i = 1,2: 

1.Pemberian pembelajaran dengan metode problem solving 

dilengkapi metode demonstrasi. 

2. Pemberian pembelajaran dengan metode konvensional. 
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j = 1,2,3 : 

1. kemampuan awal tinggi 

2. kemampuan awal sedang 

3. kemampuan awal rendah           

k =  banyaknya data amatan pada setiap sel 

2). Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan berdasarkan model anava dua jalan dengan sel 

tak sama di atas adalah sebagai berikut 

H0A: αi = 0 untuk setiap i = 1,2 

 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

metode problem solving dilengkapi metode demonstrasi dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok). 

H1A: Paling sedikit ada satu αi yang tidak nol. 

(Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

metode problem solving dilengkapi metode demonstrasi dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok). 

H0B: βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3 

 (Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

awal siswa tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume 

kubus dan balok). 

H1B: Paling sedikit ada satu βj yang tidak nol. 

 (Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal 

siswa tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok). 

H0AB: (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3. 
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 (Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok). 

H1AB: Paling sedikit ada satu (αβ)ij yang tidak nol. 

 (Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal  

siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok). 

3). Komputasi  

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama ini didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut: 

nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

∑
ji, ijn

1

pq
 

N = ∑
ji,

ijn = banyaknya seluruh data amatan 

SSij = 

2

ij

k

k

2
ijk

n

Xijk

X










−
∑

∑ = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB = rataan pada sel ij 

Ai = ∑
j

ijAB = jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj =∑
i

ijAB = jumlah rataan pada kolom ke-j 

G =∑
ji,

ijAB = jumlah rataan semua sel 

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

(1) =
pq

G 2

;   (2)=∑
ji,

ijSS ;   (3)=∑
i

2
i

q

A
;   (4)=∑

j

2
j

p

B
;   (5)=∑

ji,

2
ijAB  

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

JKA = hn  { (3) − (1) } 
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JKB = hn  { (4) − (1) } 

JKAB = hn  { (1) + (5) − (3) − (4) } 

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 )           dkG = N − pq 

dkT = N − 1 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing, diperoleh 

rataan kuadrat berikut : 

RKA =
dkG

JKG
 RKG     ;

dkAB

JKAB
 RKAB    ;

dkB

JKB
  RKB    ;

dkA

JKA
===  

4). Statistik uji 

a.   Untuk H0A adalah Fa = 
RKG

RKA
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan p–1 dan N–pq; 

b.   Untuk H0B adalah Fb =
RKG

RKB
 yang merupakan nilai dari variabel random 

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

c. Untuk H0AB adalah Fab =
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel 

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

N–pq. 

5). Daerah Kritik 

a. Untuk Fa adalah DK = { Fa | Fa > Fα;p-1;N-pq } 

b. Untuk Fb adalah DK = { Fb | Fb > Fα;q-1;N-pq } 

c. Untuk Fab adalah DK = { Fab | Fab > Fα;(p-1)(q-1);N-pq } 

6). Keputusan Uji: 

a. H0A ditolak jika Fa∈  DK 

b. H0B ditolak jika Fb∈  DK 

c. H0AB ditolak jika Fab∈  DK 
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(Budiyono, 2004:228) 

b. Tahap 2 (Uji Komparansi Ganda) 

Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel dilakukan uji komparansi ganda menggunakan 

metode Scheffe, karena metode tersebut akan menghasilkan beda rerata dengan 

tingkat signifikansi yang kecil. 

Uji komparansi ganda dilakukan apabila H0 ditolak dan variabel bebas dari 

H0 yang ditolak tersebut terdiri atas tiga kategori. Jika H0 yang ditolak tersebut 

terdiri atas dua kategori maka untuk melihat perbedaan pengaruh antara kedua 

kategori mengikuti perbedaan rataannya. Uji komparansi juga perlu dilakukan 

apabila terdapat interaksi antara kedua variabel bebas. 

Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji Scheffe adalah sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi semua pasangan komparansi yang ada. 

b. Menentukan hipotesis yang bersesuaian. 

c. Menentukan tingkat signifikansi. 

1. Komparasi Rataan antar Kolom 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

F.i-.j = 
( )














+

−

.j.i

2

.j.i

n

1

n

1
RKG

XX
 

Dengan : F.i-.j = nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j 

.iX  = rataan pada kolom ke-i 

.jX  = rataan pada kolom ke-j 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

n.i = ukuran sampel kolom ke-i 

n.j = ukuran sampel kolom ke-j 

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

2. Komparasi Rataan Antar Sel pada Kolom yang Sama 
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Uji Scheffe untuk komparasi antar sel pada kolom yang sama adalah: 

Fij-kj = 
( )














+

−

kjij

2

kjij

n

1

n

1
RKG

XX
 

Dengan:  Fij-kj = nilai F obs pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan 

pada sel kj 

ijX  = rataan pada sel ij 

kjX  = rataan pada sel kj 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

nij = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

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

3. Komparasi Rataan antar Sel pada Baris yang Sama 

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

Fij-ik = 
( )














+

−

ikij

2

ikij

n

1

n

1
RKG

XX
 

Dengan daerah kritik untuk uji itu adalah: DK = { F | F > (pq-1)Fα;pq-1,N-pq } 

(Budiyono, 2004:214-215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini berupa tes prestasi 

belajar matematika sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok. Sebelum instrumen diujicobakan, terlebih dahulu dilakukan penelaahan 

instrumen tes. Adapun hasil penelaahan dan analisis data uji coba adalah sebagai 

berikut: 

1. Validitas Isi Uji Coba Soal Tes 

Uji validitas isi dilakukan oleh dua orang validator yaitu guru SMA 

Negeri 5 Sukoharjo yang bernama Bapak Sudadi dan Bapak Agus Suprianto. 

Berdasarkan uji validitas isi yang dilakukan validator, dari 30 butir soal tes hasil 

belajar semua butir soal dikatakan valid dan dapat digunakan untuk instrumen 

penelitian. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2.  Konsistensi Internal Uji Coba Tes 

Berdasarkan hasil analisis data uji coba tes prestasi belajar yaitu 

konsistensi internal dengan menggunakan rumus korelasi Produck Moment pada 
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taraf signifikansi 5%, dari 30 butir soal diperoleh 25 butir soal yang konsisten 

sebab  robs dari 25 butir soal tersebut lebih besar sama dengan 0,3 (robs ≥  0,3) dan 5 

butir soal yang tidak konsisten sebab robs kurang dari 0,3 (robs < 0,3) yaitu 9, 12, 

18, 19 23. Selanjutnya 5 butir soal yang tidak konsisten dibuang dan 25 butir soal 

yang konsisten tersebut ditetapkan sebagai instrumen penelitian.Untuk data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

3.    Reliabilitas Uji Coba Soal Tes 

Dari 25 soal yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian dilakukan 

uji reliabilitas dengan menggunakan rumus dari Kuder-Richardson diperoleh hasil 

perhitungan r11 = 0,912 yang berarti instrumen reliabel. Untuk data selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

 

4.  Data Prestasi Belajar Matematika 

Pada penelitian ini melibatkan variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa, 

sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar matematika. Data prestasi 

belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tes prestasi sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok setelah diberi perlakuan 

dengan metode yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan pembelajaran pada kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai 3. 

Data penelitian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 14, sedangkan 

deskripsi data prestasi belajar terangkum dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Data Prestasi Belajar matematika 

Kemampuan Awal Siswa                  B 

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

Metode Problem 

solving 

Dilengkapi 

88  88  64 

92  56  72 

52  84  76 

60  48  76  44  56  52  60  

40  88  76  72  88  76  96  

60  64  88  72  48  80  64  

64  84  56  

40 

A 
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Demonstrasi(a1) 100 56  52  60  84  100 

Metode 

Konvensional 

(a2) 

72  80  80 

56  76 

40  72  40  84  48  64  64  

28  92  44  60  76  76  48  

68  64  56  92  88  72  68  

68  28  40 

68  68  64  

76  84  68  

72  68  80  

68  56 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Eksperimen 

Uji prasyarat eksperimen menggunakan uji keseimbangan dengan uji-t. 

Data untuk uji keseimbangan diambil dari nilai matematika pada semester satu 

dari sampel yang diambil. Untuk kelas VIIB sebagai kelompok eksperimen 

dengan jumlah siswa 40, diperoleh rerata 66,3 dan variansi 6,094, sedangkan kelas 

VIIC sebagai kelompok kontrol dengan jumlah siswa 40, diperoleh rerata 66,425 

dan variansi 6,164. 

Hasil uji keseimbangan keadaan awal antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan uji-t. Dari pengujian terhadap data 

diperoleh tobs = -0,091 bukan anggota daerah kritik {DK = t | t< -1,960 atau t > 

1,960}. Ini berarti keadaan awal kedua kelompok sama. Untuk perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16. 

2. Uji Prasyarat Analisis Variansi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil Uji normalitas dengan 

Metode Lilliefors disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber N Lobs L0,05;n Keputusan Uji Kesimpulan 

Metode I 40 0,1255 0,1401 H0 tdk ditolak Normal 

Metode II 40 0,0679 0,1401 H0 tdk ditolak Normal 

Kemampuan Awal 

Tinggi 
15 0,1192 0,220 H0 tdk ditolak Normal 
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Kemampuan Awal 

Sedang 
50 0,0664 0,125 H0 tdk ditolak Normal 

Kemampuan Awal 

Rendah 
15 0,159 0,220 H0 tdk ditolak Normal 

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa semua harga Lobs bukan merupakan anggota 

daerah kritik, maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 17. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui  apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Hasil uji coba homogenitas dengan 

Metode Bartlett disajikan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.3. Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber K χ2
obs χ2

0,05;k-1 Keputusan Uji Kesimpulan 

Metode Pembelajaran 2 0,170 3,841 H0 tdk ditolak Homogen 

Kemampuan Awal 3 3,791 5,991 H0 tdk ditolak Homogen 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa semua harga Lobs bukan merupakan anggota 

daerah kritik. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 

homogen. Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.4. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK dk RK Fobs Fα Keputusan 

Metode Pembelajaran (A) 2,147 1 2,147 0,0082 3,9813 H0 tdk ditolak 

Kemampuan Awal (B) 1086,573 2 543,287 2,077 3,13 H0 tdk ditolak 
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Interaksi (AB) 580,198 2 290,099 1,109 3,13 H0 tdk ditolak 

Galat (G) 19360,907 74 261,634    

Total 21029,825 79     

Dari tabel di atas tampak bahwa: 

1. H0A tidak ditolak karena Fobs = 0,0082 < 3,9813 = Ftab, artinya tidak terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode problem 

solving dilengkapi metode demonstrasi dan metode konvensional terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. 

2. H0B tidak ditolak karena Fobs = 2,077 < 3,13 = Ftab, artinya tidak terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal siswa tinggi, 

sedang dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

3. H0AB tidak ditolak karena Fobs = 1,109 < 3,13 = Ftab, artinya tidak terdapat 

interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika siswa.  

Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 19. 

D. Pembahasan Analisis Data 

1. Hipotesis Pertama 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs =  

0,0082 < 3,9813 = Ftab, sehingga Fobs bukan anggota daerah kritik. Karena Fobs 

bukan anggota daerah kritik maka H0A tidak ditolak, berarti tidak terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode problem solving  

dilengkapi metode demonstrasi dan metode konvensional terhadap prestasi belajar 

matematika siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus 

dan balok. 

Tidak ditolaknya H0A ini mungkin dikarenakan faktor-faktor yang lain 

yang tidak terkontrol ikut berpengaruh selama proses penelitian berlangsung 

sehingga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 

 a. Siswa kurang optimal dalam mengikuti proses pembelajaran karena mereka 

cenderung kurang memberi respon positif pada guru yang bukan merupakan 

guru mereka sendiri. 
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b Singkatnya waktu dalam proses pengambilan data dalam penelitian yang 

hanya dilakukan kira-kira dua minggu tidak dapat menghasikan sesuatu sesuai 

dengan yang diharapkan, karena perubahan dalam proses pembelajaran 

merupakan proses yang memerlukan waktu yang tidak pendek. 

c.  Siswa yang masih dalam adaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran karena siswa terbiasa mengikuti pola pembelajaran 

konvensional. Banyak siswa yang kurang antusias dengan metode 

pembelajaran problem solving yang dilengkapi demonstrasi, dalam 

memecahkan masalah mereka cenderung pasif dan hanya sebagian anak yang 

aktif  berfikir. 

d.  Kesalahan dalam pengaturan proporsi waktu untuk ujian formatif antara soal 

tryout/ uji coba dan soal tes prestasi. 

 

2. Hipotesis Kedua 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 2,077 

< 3,13 = Ftab, Fobs bukan anggota daerah kritik maka H0B tidak ditolak yang berarti 

tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal siswa 

tinggi, sedang dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub 

pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

Tidak terdapat perbedaan pengaruh kemampuan awal siswa tinggi, sedang 

dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan 

luas permukaan serta volume kubus dan balok, mungkin dikarenakan dalam 

mempelajari sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok 

kurang memerlukan konsep-konsep dasar khusus. Jadi, asalkan siswa mengikuti 

setiap pembelajaran guru pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume 

kubus dan balok dengan sungguh-sungguh akan dapat menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih baik meskipun memiliki kemampuan awal yang rendah. 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 1,109 

< 3,13 = Ftab, Fobs bukan anggota daerah kritik. Karena Fobs bukan anggota daerah 

kritik maka H0AB tidak ditolak, berarti tidak terdapat interaksi antara metode 
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pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

Penggunaan metode pembelajaran tidak mempengaruhi kemampuan awal 

siswa, artinya siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi, sedang maupun 

rendah mempunyai prestasi yang sama untuk setiap kategori yang menggunakan 

metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi demonstrasi maupun 

metode konvensional. Maksudnya siswa dengan kemampuan awal baik tinggi, 

sedang maupun rendah menghasilkan prestasi belajar yang sama. Jadi, walaupun 

diberi perlakuan metode pembelajaran berbeda yang ditinjau dari kemampuan 

awal siswa , hasilnya tidak akan mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa 

pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

Tidak terdapatnya interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa mungkin dikarenakan oleh: 

adanya pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini 

diantaranya: aktivitas belajar siswa, kedisiplinan siswa, intelegensi, kemampuan 

guru dan lain sebagainya. 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan 

metode problem solving dilengkapi metode demonstrasi dan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok 

bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

b. Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal 

siswa tinggi, sedang, dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa 

pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 
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c. Tidak terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub 

pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, maka 

penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis dan 

maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa. 

1. Implikasi Teoritis 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengajar bidang studi 

matematika dengan metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi 

demonstrasi  sama baiknya jika dibandingkan dengan metode konvensional pada 

sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok, sehingga 

belum dapat dikatakan metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi 

demonstrasi lebih baik dibandingkan metode konvensional. Hal ini mungkin 

dikarenakan faktor-faktor antara lain siswa kurang optimal dalam mengikuti 

proses pembelajaran karena mereka cenderung kurang memberi respon positif 

pada guru yang bukan merupakan guru mereka sendiri. Singkatnya waktu dalam 

proses pengambilan data dalam penelitian yang hanya dilakukan kira-kira dua 

minggu tidak dapat menghasikan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan, karena 

perubahan dalam proses pembelajaran merupakan proses yang memerlukan waktu 

yang tidak pendek. Siswa masih dalam adaptasi terhadap segala perubahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran karena siswa terbiasa mengikuti pola 

pembelajaran konvensional. Banyak siswa yang kurang antusias dengan metode 

pembelajaran problem solving yang dilengkapi demonstrasi, dalam memecahkan 

masalah mereka cenderung pasif dan hanya sebagian anak yang aktif berfikir. 

Kesalahan dalam pengaturan proporsi waktu untuk ujian formatif antara soal 

tryout/ uji coba dan soal tes prestasi. 

 Oleh karena itu sangat perlu bagi guru matematika untuk menggunakan 

metode pembelajaran yang cocok karena tidak semua materi cocok diajarkan 
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dengan metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi demonstrasi. 

Untuk itu perlu adanya pemilihan metode pembelajaran yang tepat yang 

disesuaikan dengan pokok bahasan sehingga akan dicapai prestasi belajar yang 

lebih baik. 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan yang dimiliki siswa 

sebelum menerima pengetahuan baru. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan awal ternyata tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan balok  hal 

ini dapat disebabkan karena dalam mempelajari sub pokok bahasan luas 

permukaan serta volume kubus dan balok kurang memerlukan konsep-konsep 

dasar yang khusus.  

Dengan demikian prestasi belajar matematika tidak hanya dipengaruhi 

oleh metode pembelajaran saja maupun kemampuan awal saja. Ada beberapa 

komponen saling berkaitan yang menentukan pencapaian prestasi belajar 

matematika siswa. Komponen–komponen tersebut adalah guru, siswa, dan proses 

pembelajaran. Jadi, untuk memperoleh pencapaian prestasi belajar matematika 

yang optimal sangat ditentukan oleh kemampuan guru yang berperan sebagai 

fasilitator untuk menyelaraskan ketiga komponen tersebut. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

peneliti untuk mencoba melakukan penelitian yang sejenis untuk metode 

pembelajaran yang sama yang diterapkan pada pokok bahasan yang berbeda. 

Walaupun penerapan metode pembelajaran problem solving dilengkapi 

demonstrasi dalam sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok belum menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik namun 

metode pembelajaran problem solving dilengkapi demonstrasi dapat dijadikan 

sebagai alternatif apabila guru ingin memberikan variasi dalam proses 

pembelajaran matematika. Selain itu dalam meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa hendaknya guru memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran, antara lain: kemampuan awal siswa, metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa serta sarana prasarana yang 
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dimiliki sekolah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru juga 

harus memperhatikan beberapa komponen yang mempengaruhi proses pencapaian 

prestasi belajar siswa baik dari dalam diri siswa seperti aktivitas belajar siswa, 

minat siswa, motivasi siswa maupun dari luar diri siswa seperti kondisi sosial 

ekonomi siswa, latar belakang keluarga dan lingkungan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan implikasi dalam penelitian ini. 

Peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Agar guru melakukan variasi dalam proses pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi pelajaran untuk menghilangkan kejenuhan dan ketergantungan 

siswa pada metode tertentu. Salah satu alternatif metode pembelajaran yang 

bisa diterapkan adalah metode pembelajaran problem solving dilengkapi 

demonstrasi. 

b. Dalam proses pembelajaran matematika, hendaknya guru selalu 

memperhatikan komponen–komponen yang mempengaruhi proses pencapaian 

prestasi belajar siswa baik dari dalam siswa seperti aktivitas belajar siswa, 

minat siswa, motivasi siswa maupu dari luar diri siswa seperti kondisi sosial 

ekonomi siswa, latar belakang keluarga dan lingkungan. 

2. Bagi Peneliti 

Penggunaan metode pembelajaran problem solving yang dilengkapi 

demonstrasi pada sub pokok bahasan luas permukaan serta volume kubus dan 

balok belum berhasil, maka peneliti menyarankan pada peneliti lainnya agar: 

a. Mencoba mengajar dengan menggunakan metode selain metode pembelajaran 

problem solving yang dilengkapi demonstrasi pada sub pokok bahasan luas 

permukaan serta volume kubus dan balok.  

b. Mencoba mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran problem 

solving yang dilengkapi demonstrasi pada pokok yang berbeda. 

c. Mengadakan penelitian lebih lanjut guna menentukan faktor-faktor lain yang 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika serta melanjutkan penelitian 
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ini dengan meninjau variabel bebas yang lain sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang lebih lengkap dan baik. 
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