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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya 

manusia. Kualitas sumberdaya ini bergantung pada kualitaspendidikan karena 

pendidikan berperan penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, dimana 

hal tersebut dapat dicapai dengan penataan pendidikan yang baik. 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilakukan sebagian guru lebih 

pada pencapaian target kurikulum yang harus diselesaikan dan kurang 

menekankan konsep. Guru hanya bertugas memindahkan dan menyodori siswa 

dengan muatan- muatan informasi pengetahuan. Siswa cenderung menghafal 

konsep dan kurang memahami maksud dan isinya. Dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) masih terpusat pada guru dan siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari cara penyampaian materi pelajaran dengan 

pendekaan mengajar yang monoton atau tidak menggunakan pendekatan mengajar 

yang bervariasi, sehingga cenderung guru yang aktif sedang siswa hanya 

mendengarkan saja. Paradigma pembelajaran yang demikian ini perlu dirubah, 

tidak lagi guru yang aktif selama KBM. Guru tidak berperan sebagai aktor selama 

proses belajar mengajar tetapi lebih sebagai fasilitator yang bertugas merancang 

skenario pembelajaran yang akan digunakan selama proses KBM melalui 

pengalaman belajar siswa. 

Salah satu indikator keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari 

motivasi belajar siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar sangat dipengaruhi 

faktor internal, seperti : intelegensi, bakat, motivasi, aktivitas belajar, dan 

sebagainya. Dan faktor eksternal, seperti : guru, materi pelajaran, fasilitas belajar, 

metode mengajar pendekatan pembelajaran, dan sebagainya. 
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Berbagai upaya secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan 

kegiatan. Namun demikian kenyataan menunjukkan kualitas pendidikan belum 

sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal seperti yang diharapkan yaitu 

peningkatan prestasi belajar. 

Berangkat dari fakta dan kondisi yang demikian ini maka salah satu dari 

penyelesaian untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan 

mengembangkan suatu metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif 

siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan cara siswa 

belajar memecahkan masalah, mendiskusikan masalah dengan teman- temannya, 

mempunyai keberanian menyampaikan ide atau gagasan dan mempunyai 

tanggung jawab terhadap tugasnya. 

Salah satu pengembangan metode pembelajaran adalah metode 

berdasarkan teori belajar kontruktivisme. Kontruktivisme merupakan salah satu 

teori tentang proses pembelajaran yang menjelaskan tentang bagaimana siswa 

belajar dengan mengkonstruksi pengetahuannya menjadi pengetahuan yang 

bermakna. Siswa perlu membina konsep dan pengetahuan yang diberikan guru 

menjadi konsep dan pengetahuan yang bermakna melalui pengalaman awal yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa. Untuk membantu siswa membina atau 

mengkontruksi konsep dan pengetahuan baru, guru perlu melakukan hal-hal 

seperti menciptakan situasi kelas yang dapat menunjang pembelajaran yang 

bermakna, membuat prosedur penelitian yang menarik lebih banyak pandangan 

pemahaman siswa dari pada penilaian kognitifnya, memberikan pengalaman yang 

berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Melalui pembelajaran kooperatif siswa diharapkan mampu menguasai 

materi pelajaran dalam waktu yang sama. Dengan pembelajaran kooperatif juga 

dapat meningkatkan motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran kooperatif juga dapat membangkitkan 

pembelajaran yang menarik perhatian siwa, meningkatkan ketrampilan bersosial, 

membantu menyesuaikan diri, mengurangi perbedaan etnis dan meningkatkan ras 

percaya diri siswa. Keberhasilan pembelajaran kooperatif disebabkan adanya 
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penghargaan kelompok yang berprestasi, otomatis penghargaan terhadap individu 

siswa. 

Pembelajaran kooperatif dikelas akan berhasil apabila siswa menguasai 

ketrampilan-ketrampilan kooperatif. Siswa perlu dilatih untuk memperoleh 

ketrampilan-ketrampilan kooperatif tersebut, hal ini sangat penting dalam 

pembelajaran kooperatif. Karena dalam pembelajaran konvensional ada sikap 

saling ketergantungan dan ketidaksesuaian antara individu-individu dalam 

kelompok sehingga banyak tugas yang tidak terselesaikan, dan mengalami 

kesulitan belajar. 

Melalui metode jigsaw siswa bekerjasama dengan sesama siswa dalam 

suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah 

informasi serta meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. Dengan demikian 

siswa dapat menginterpretasikan dan menggeneralisasikan fakta sampai membuat 

kesimpulan untuk menjadi suatu pengetahuan atau pembentukan konsep, sehingga 

diharapkan siswa dapat ikut aktif dalam pemahaman suatu konsep dan dibuktikan 

dengan mampu tidaknya mereka menjawab soal-soal dalam diskusi tersebut. 

Model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model 

pembelajaran kooperatif banyak orang yang mempunyai kesan negatif, yaitu 

banyak siswa tidak senang disuruh bekerja sama dengan orang lain. Siswa yang 

tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, 

sedangkan siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu 

grup dengan siswa yang lebih pandai. Siswa yang tekun juga merasa temannya 

yang kurang mampu hanya menumpang saja pada hasil jerih payah mereka. 

Metode kerja kelompok bertujuan mulia, yaitu menanamkan rasa persaudaraan 

dan kemampuan kerja kelompok. 

Dalam model jigsaw jumlah anggota dalam satu kelompok mulai dari 4-5 

siswa. Kelebihan dari keompok berempat yaitu mudah dipecah menjadi 

berpasangan, lebih banyak ide muncul,  lebih banyak tugas yang bisa dikerjakan, 

dan guru mudah memonitor.  
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Sedangkan kekurangannya yaitu  membutuhkan lebih banyak waktu,  

membutuhkan sosialisasi yang lebih baik, jumlah genap bisa menyulitkan proses 

pengambilan suara, kurang kesempatan untuk kontribusi individu, dan siswa lebih 

mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan kurang memperhatikan. 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilihat sebagai berikut seberapa 

besar pengaruh motivasi belajar kelompok dalam penerapan model jigsaw 

terhadap prestasi belajar geografi.          

 
B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah metode pembelajaran jigsaw bisa bermanfaat bila digunakan dalam 

pembelajaran geografi? 

2. Apakah penggunaan metode pembelajaran jigsaw dalam pembelajaran 

geografi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? 

3. Apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran geografi 

dengan menggunakan metode pembelajaran jigsaw dan konvensional? 

4. Apakah motivasi belajar pada pembelajaran geografi dengan menggunakan 

metode jigsaw lebih tinggi dibandingkan metode konvensional? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, serta penelitian ini lebih berfokus 

dan terarah, maka dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :  

1. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek dalam penelitian adalah siswa kelas 2 semester 

2 SMP ISLAM DIPONEGORO Surakarta Tahun Pelajaran 2005/2006. 

2. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pembelajaran jigsaw dan metode pembelajaran konvensional  
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D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar  pada penggunaan model Jigsaw 

dengan konvensional?  

2. Apakah ada perbedaan  motivasi belajar pada penggunaan model jigsaw 

dengan konvensional?  

3. Apakah ada hubungan antara penggunaan model Jigsaw dengan 

konvensional terhadap prestasi belajar ditinjau dari motivasi belajar?  

 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbedaan penggunaan pembelajaran model jigsaw 

dengan konvensional. 

2. Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar pada penggunaan model 

jigsaw dengan konvensional.  

3. Untuk mengetahui perbedaan prestasi setelah menerapkan model jigsaw 

dengan konvensional  

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan informasi tentang motivasi belajar siswa yang 

diperoleh melalui pembelajaran metode jigsaw. 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran metode jigsaw. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Masukan bagi guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dalam 

upaya memperbaiki dan memudahkan pembelajaran geografi sehingga 

pencapaian prestasi belajar lebih tinggi. 

b. Bahan acuan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang berorientasi 

pada keterlibatan secara aktif siswa dalam proses belajar mengajar  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Landasan Teori  

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan 

mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Tujuan akhir dari tiap 

disiplin ilmu adalah pengembangan sebuah teori keilmuan yang bersifat 

umum dan konsisten (Jujun S. Suriasumantri, 2003: 143).  

1. Teori Belajar 

Belajar adalah suatu perubahan pada kepribadian yang ternyata 

pada adanya pola sambutan yang baru, yang dapat diterima berupa satu 

pengertian dan dilakukan secara terus menerus sepanjang hidup manusia 

(Witheringtgn,H.C.1993 :6) 

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang 

terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang 

berukang-ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku tidak 

dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, 

kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, 

pengaruh obat,dsb) (Purwanto,M.Ngalim,1990:84). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman dan latihan dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Belajar merupakan proses membentuk pribadi manusia seutuhnya 

yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa, karsa, ranah kognitif, ranah 

afektif, dan psikomotorik. Dari belajar, orang yang tadinya tidak tahu 

setelah belajar akan menjadi tahu. 

2. Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 
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anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan 

pembelajaran. Belajar belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok 

belum menguasai bahan pembelajaran(Depdiknas.2004:11). 

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja 

kelompok bisa dianggap kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, 

ada lima unsur model pembelajaran yang harus diterapkan. Yaitu saling 

ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, 

komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Anita Lie, 2004: 

31).  

Saling ketergantungan positif. Untuk menciptakan kelompok kerja 

yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga 

setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang 

lain bisa mencapai tujuan mereka. 

Tanggung jawab perseorangan. Jika tugas dan pola penilaian 

dibuat menurut prosedur pembelajaran kooperatif, setiap siswa akan 

merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk 

bertemu muka dan berdiskusi. Fungsinya adalah menghargai perbedaan, 

memanfaatkan kelebihan, dan mengisi kekurangan masing-masing. 

Komunikasi antar anggota. Keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan 

damn kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat. 

Evaluasi proses kelompok.Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan 

setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang beberapa waktu 

setelah beberapa kali pembelajaran terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut slavin (1987), belajar kooperatif dapat membantu siswa 

dalam mendefinifisikan struktur motivasi dan organisasi untuk 

menumbuhkan kemitraan yang bersifat kolaborasi(collaborative 

partnership). Selanjutnya kolaborasi diartikan sebagai”bekerja sama 

dengan orang lain dalam proyek bersama”, dan kolaborasi bersifat 
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kerjasama sebagai aliansi strategis(penghargaan atas perbedaan 

intelektual). Belajar kolaboratif berfokus pada berbagai kelebihan yang 

bersifat kognitif yang muncul karena adanya interaksi yang akrab pada 

saat kerja sama. Belajar kooperatif menuntut adanya modifikasi tujuan 

pembelajaran dari sekedar penyampaian informasi menjadi kontruksi 

pengetahuan oleh individu siswa melalui belajar kelompok. 

(Pannen,2001:63) 

3. Model Pembelajaran Jigsaw 

 Model pembelajaran Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et.al 

sebagai metode Cooperative learning. Dalam teknik ini, guru 

memperhatikan skema atau latar belakang siswa dan membantu siswa 

mengaktifkan skema ini agar bahan pelajaran menjadi lebih bermakna. 

Selain itu, siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi 

dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi (Anita Lie, 2004: 69). 

Bagaimana caranya?  

a. Pengajar membagi bahan pelajaran yang akan diberikan menjadi 4 

bagian.  

b. Setelah bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan 

topik yang akan dibahas dalam pelajaran untuk hari ini.  

c. Siswa dibagi dalam kelompok berempat.  

d. Bagian pertama bahan diberikan pada siswa pertama, sedang yang 

kedua menerima bagian yang kedua. Demikian seterusnya.  

e. Kemudian, siswa disuruh membaca atau mengerjakan bagian mereka 

masing-masing.  

f. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau 

dikerjakan masing-masing  

g. Khusus kegiatan membaca, kemudian pengajar membagikan bagian 

cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa.  
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h. Kegiatan bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam pelajaran 

hari ini. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh 

kelas. 

 

Variasi : 

Jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, siswa bisa membentuk 

kelompok para ahli. Siswa berkumpul dengan siswa lain yang 

mendapatkan bagian yang sama dari kelompok lain. Mereka bekerja sama 

mempelajari atau mengerjakan bagian tersebut. Kemudian masing-masing 

siswa kembali kekelompoknya sendiri dan membagikan apa yang telah 

dipelajarinya kepada rekan-rekan dalam kelompok.   

Keunggulan dari model pembelajaran jigsaw adalah sebagai 

berikut : 

a. Banyak pengajar manyatakan bahwa jigsaw mudah dipelajari 

b. Banyak pengajar yang lebih menyukai pengajaran dengan jigsaw 

c. Jigsaw dapat digunakan bersama denga strategi belajar lain 

d. Jigsaw efektif, bahkan bisa dilakukan hanya dalam 1 jam per hari 

e. Jigsaw mudah dilakukan.  

4. Motivasi Belajar 

Menurut Winkel,W.S.(1984) motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak psikis didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah 

pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Seseorang akan 

melakukan sesuatu jika ia mengharapkan akan melihat hasil yang memiliki 

nilai (value) atau manfaat. Motivasi merupakan keadaan internal seseorang 

yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Anak yang 

memiliki intelegensi yang tinggi mungkin gagal dalam pelajaran karena 

kekurangan motivasi. Hasil yang baik tercapai dengan motivasi yang kuat, 

anak yang gagal tidak begitu saja dapat dipersalahkan. Mungkin gurulah 

yang tidak berhasil memberi motivasi yang membangkitkan kegiatan pada 

anak. 
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Keinginan untuk mencapai sesuatu hal tentu berdasarkan pada 

motivasi tertentu. Begitupula halnya dengan seseorang yang melakukan 

kegiatan belajar. Motivasi ingin berprestasi merupakan motivasi yang 

terpenting. Jika seorang murid ingin lulus dalam ulangan, entah dengan 

alas an apapun ia akan berusaha dapat mengerti apa yang diajarkan oleh 

pengajar.Motivasi mempunyai tiga fungsi, yaitu:  

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. 

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus 

dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu. 

Motivasi suatu prasyarat yang amat penting dalam belajar. Gedung 

dibuat, guru disediakan, alat belajar lengkap, dengan harapan supaya siswa 

masuk sekolah dengan bersemangat. Tetapi semua itu akan sia – sia, jika 

siswa tidak ada motivasi untuk belajar.  

5. Model pembelajaran konvensional 

Model pembelajaran konvensional adalah cara mengajar dengan 

penuturan secara lisan tentang sesuatu bahan yang telah ditetapkan dan 

dapat menggunakan alat-alat pembantu, terutama tidak untuk menjawab 

pertanyaan murid. Adapun alat-alat pembantu dapat berupa : gambar, 

potert, benda, barang tiruan, film, peta, dan sebagainya. 

Jelaslah bahwa pada metode ini aktivitas ditekankan pada guru, 

maka guru harus pandai memilih kata-kata sedemikian rupa sehingga 

dengan suara yang cukup terang dapat dimengerti dan menarik perhatian 

murid atau bila perlu dengan microphon. Adapun murid disini pasif, 

mendengarkan dengan teliti dan mencatat, agar dapat mengambil 

kesimpulan. 

Situasi-situasi yang menggunakan metode konvensional adalah : 

a. Bila guru ingin menyampaikan fakta/kenyataan, dimana tidak ada 

bahan bacaan yang merangkum fakta yang dimaksud. 

b. Bila guru berhadapan dengan murid yang besar jumlahnya. 
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c. Bila guru adalah pembicara yang bersemangat. 

d. Bila guru akan menyimpulkan pokok yang penting. 

e. Bila guru ingin memperkenalkan pokok-pokok yang baru. 

f. Jika ada bahan-bahan tertulis, tetapi tidak sesuai dengan tingkat 

kepandaian murid. 

g. Melengkapi motivasi. 

Model pembelajaran konvensional dilakukan dalam waktu yang 

terbatas serta disampaikan dalam bentuk ceramah. Penyajian informasi 

secara lisan selama 45 menit atau lebih, tujuan utama ceramah adalah 

menyajikan ide.Ceramah memungkinkan si guru menyampaikan topik 

dengan perasaan, dapat melalui cara penyampaian, dengan intonasi 

tertentu,dengan tekanan suaranya, ataupun dengan gerak- gerik tangannya.  

Kelemahan metode ceramah adalah : 

a. Bila terlalu lama akan membosankan. 

b. Guru menyimpulkan bahwa murid mengerti dan tertarik pada ce    

ramahnya . 

c. Memberi pengertian lain pada ucapan guru. 

d. Menyebabkan anak-anak pasif. 

e. Murid cenderung hanya menghafal. 

Efektifitas seorang guru secara umum dapat dilihat dari prestasi 

siswanya. Tetapi sebaiknya perlu ditemukan suatu cara untuk memperoleh 

informasi yang lebih pasti, baik dari siswa maupun dari kolega. Aturan 

yang penting dalam berceramah adalah selalu membuat ringkasan dari 

pokok yang telah ada. 

Memberikan suatu ceramah seharusnya merupakan peristiwa biasa, 

bukan peristiwa yang mencemaskan baik bagi guru maupu siswa. 

Penceramah yang baik akan berusaha menggunakan gaya percakapan yang 

antusiastik (jika ia menghendakinya).  

6. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Horward 
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Kingsley membagi tiga macam prestasi belajar,yaitu (a) keterampilan dan 

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. 

Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan menurut Gagne membagi lima 

kategori prestasi belajar, yaitu (a) informasi verbal, (b) keterampilan 

intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, (e) keterampilan 

motoris.(A.Tabrani Rusyan 1989 : 22)  

Identifikasi wujud perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil 

belajar itu dapat bersifat fungsional-struktural .Untuk memudahkan 

sistematikanya dapat kita gunakan penggolongan perilaku menurut Bloom 

dalam kawasan-kawasan kognitif, afektif,dan psikomotor dengan 

menyadari sepenuhnya bahwa mungkin sekali ada jenis perubahan atau 

prestasi belajar itu yang sukar untuk dimasukkan secara tegas kepada 

salah satu diantaranya. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya : intelegensi, bakat, minat, sarana prasarana, interaksi 

belajar, ketekunan dan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. 

Untuk mengetahui prestasi belajar perlu diadakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu bidang pelajaran tertentu dengan menggunakan evaluasi 

atau tes. Tes tersebut dapat berbentuk tes tertulis, tes lisan maupun dalam 

bentuk lain, agar diperoleh hasil tes yang berbentuk nilai. Pengukuran 

prestasi belajar siswa dilakukan dengan suatu penilaian oleh guru setiap 

akhir proses belajar mengajar. Dari penilaian tersebut dapat dilihat sejauh 

mana keterlibatan siswa apakah dikategorikan mempunyai prestasi belajar 

yang tinggi, sedang atau kurang. Prestasi belajar ini dinyatakan dalam 

bentuk angka atau huruf. 

Dalam setiap perbuatan manusia untuk mencapai tujuan, selalu 

diikuti oleh pengukuran dan penilaian demikian pula didalam proses 

belajar. Dengan mengetahui prestasi belajar anak, maka dapat pula 

diketahui kedudukan anak didalam kelas, apakah termasuk anak pandai, 
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sedang atau kurang. Selain itu, menurut Zainal arifin (1998 :3) prestasi 

belajar mempunyai beberapa fungsi  antara lain : 

a. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 

dikuasai anak didik. 

b. Sebagai lambang pemuasan  hasrat ingin tahu. 

c. Sebagai bahan infomasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

e. Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) siswa.  

    

B. Kerangka Pemikiran  

Untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru dapat 

melakukan berbagai usaha diantaranya melalui model pembelajaran 

kooperatif.  

Model pembelajaran kooperatif membantu siswa memahami konsep-

konsep, menumbuhkan kemampuan kerjasama berfikir kritis, dan kemampuan 

membantu teman menerima terhadap perbedaan individu. Kooperatif yang 

digunakan adalah model Jigsaw.  

Keberhasilan hasil  belajar  ditentukan dari proses belajar mengajar 

yang dilakukan siswa. Faktor keberhasilan proses belajar sangat ditentukan 

dari metode pembelajaran yang digunakan guru,serta keterlibatan siswa secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam mempelajari ilmu geografi, pada umumnya siswa masih banyak 

mengalami kesulitan belajar. Disebabkan karena pengajaran yang umumnya 

dilakukan guru di SMP ISLAM DIPONEGORO adalah metode konvensional 

(ceramah). Dalam metode ceramah kegiatan pembelajaran hanya berpusat 

pada guru saja, sedang keterlibatan siswa sangat minim. Alternatif yang 

seharusnya mulai diperhatikan oleh guru adalah bagaimana cara yang harus 

dilakukan untuk menjelaskan materi pelajaran yang disampaikan agar mudah 

diterima dan mudah dipahami siswa. Alternatif yang ditempuh adalah 

pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik suatu materi 
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pelajaran serta melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar. Beberapa 

diantaranya adalah metode jigsaw.  

Pembelajaran kooperatif model jigsaw merupakan pembelajaran yang 

menekankan siswa bekerja sama dalam kelompok dengan anggota 4-5 siswa. 

Dalam pembelajaran kelompok harus mempertimbangkan tingkat kemampuan 

akademik, ras, satus sosial, jenis kelamin, dsb. Dalam proses belajar mengajar 

siswa dituntut aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Hal ini sesuai dengan 

teori belajar kontruktifisme, bahwa penglibatan aktif pada kegiatan 

pembelajaran akan membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan lama 

dengan pengetahuan baru yang telah ada pada pikiran siswa.  

Dalam hal ini dapat diperkirakan bahwa pembelajaran kooperatif 

model jigsaw akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu peningkatan 

prestasi akademik. Pembelajaran metode jigsaw merupakan salah satu cara 

mengajar dengan mengelompokkan siswa kedalam kelompok(asal) yang 

mendiskusikan materi yang berbeda kemudian siswa yang memperoleh materi 

yang sama membentuk kelompok (ahli) untuk mendiskusikan materi yang 

sama agar menjadi ahli. Masing-masing dari kelompok ahli kembali ke 

kelompok asal, para anggota kelompok berbagi informasi yang telah 

didiskusikan dalam kelompk ahli kepada anggota kelompoknya. Metode ini 

dimaksudkan agar siswa berbagi dengan siswa yang lain dalam bentuk 

mengajar serta diajar oleh sesama siswa, sedangkan metode konvensional 

merupakan strategi belajar dimana keaktifan siswa berkurang (pasif) dan tidak 

ada kesempatan untuk mendemonstrasikan apa yang ada dalam pikiran siswa. 

Kedua metode tersebut digunakan untuk menemukan perbedaan 

prestasi belajar yang diajar dengan kedua metode tersebut. Berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas dapat diduga bahwa prestasi belajar siswa yang 

diajar dengan metode jigsaw lebih tinggi dari pada metode konvensional, 

karena siswa lebih banyak berinteraksi dengan siswa lain yaitu dalam 

kelompok asal dan kelompok ahli. Hal ini dapat membantu siswa untuk 

mengatasi kesulitan belajar dan meningkatkan prestasinya.    

 

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



  

C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Ada perbedaan yang berarti pada prestasi belajar ditinjau dari penggunaan 

model Jigsaw  

2. Ada perbedaan yang berarti pada motivasi belajar pada penggunaan model 

jigsaw 

3. Ada interaksi antara penggunaan model Jigsaw dan konvensional ditinjau 

dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat, Subjek, dan Waktu Penelitian 

1. Tempat dan Subjek Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Islam Diponegoro dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas 2 semester 2 tahun pelajaran 2005/2006.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2006 sampai selesai.  

 

B. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

eksperimental semu, karena peneliti tidak mungkin untuk mengontrol semua 

variabel yang relevan. Budiyono (2003: 82-83) menyatakan bahwa, “tujuan 

penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen 

yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan 

atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”. Manipulasi variabel dalam 

penelitian ini dilakukan pada variabel bebas yaitu pengajaran geografi dengan 

metode jigsaw sebagai kelompok eksperimen dan metode konvensional sebagai 

kelompok kontrol. Sedangkan variabel bebas lain yang mungkin ikut 

mempengaruhi variabel terikat yaitu motivasi belajar siswa.  

2. Rancangan Penelitian  

Dalam penelitian ini, digunakan rancangan penelitian faktorial 2 x 3 untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel terhadap variabel terikat.  
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Tabel 3.1 

Tabel Rancangan Penelitian 

Motivasi belajar (bj) 
Metode mengajar (ai) 

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

Metode jigsaw (a1)  ab11 ab12 ab13 

Metode konvensional (a2) ab21 ab22 ab23 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 semester genap SMP 

Islam Diponegoro Surakarta tahun pelajaran 2005/2006 yang terdiri dari empat 

kelas, yaitu kelas 2A sampai dengan kelas 2D dengan proporsi yang seimbang.  

2. Sampel 

Dengan meneliti sebagian dari populasi, diharapkan bahwa hasil yang 

diperoleh sudah dapat menggambarkan populasi yang bersangkutan. Sebagian 

populasi yang diambil untuk diteliti tersebut dinamakan sampel. Suharsimi 

Arikunto (1998: 117) menyatakan bahwa, “Sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti. Hasil penelitian terhadap sampel ini akan digunakan 

untuk melakukan generalisasi terhadap seluruh populasi yang ada. Dalam 

penelitian ini akan diambil 2 kelas sebagai sampel dari 4 kelas yang ada.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling yaitu 

dengan cara mengundi 2 kelas yang akan dijadikan sebagai sampel dari 4 kelas 

yang ada. Undian tersebut dilaksaakan dalam satu tahap dengan dua kali 

pengambilan. Nomor kelas yang keluar pertama ditetapkan sebagai kelompok 

eksperimen dan nomor kelas yang keluar berikutnya, ditetapkan sebagai 

kelompok kontrol. Dari hasil undian itu, diperoleh kelas 2A sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas 2B sebagai kelompok kontrol.  

 

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



  

D. Teknik Pengambilan Data 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini ada 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, yaitu:  

a. Variabel Bebas  

1) Metode Mengajar  

2) Motivasi Belajar  

b. Variabel Terikat  

2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulka data 

adalah sebagai berikut:  

a. Metode angket  

Suharsimi Arikunto (1998: 140) berpendapat bahwa, “Angket atau 

kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui”.  

b. Metode tes  

Suharsimi Arikunto (1998: 139) berpendapat bahwa, “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atua latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok”.  

Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah pilihan ganda, 

yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang prestasi belajar geografi 

siswa kelas 2 SMP semester genap pada pokok bahasa perhubungan dan 

pengengkutan.  

3. Istrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes untuk 

memperoleh data tentang prestasi belajar geografi dan angket mengenai motivasi 

belajar siswa. Sebelum instrumen tes digunakan, terlebih dahulu diadakan uji coba 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen tes tersebut. Pada penelitian 

ini uji coba tes dilakukan di SMP Islam Diponegoro Surakarta pada siswa kelas 2 
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tahun pelajaran 2005/2006 berdasarkan kesamaan karakteristik antar asubjek uji 

coba dan sampel penelitian.  

Setelah dilaksanakan uji coba, kemudian dilakukan analisis butir soal tes 

dan angket sebagai berikut:  

a. Tes 

1) Uji validitas  

Suharsimi Arikunto (1998: 158) menyatakan bahwa, “Validitas 

adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen”. Adapun langkah-langkahnya yaitu membuat kisi-kisi 

instrumen, menyusun soal-soal instrumen, dan melakukan uji coba 

instrumen. Untuk menguji instrumennya dengan menggunakan rumus 

korelasi momen produk sebagai berikut:  

( )( )
( )( ) ( )( )2222 YYnXXn

YXXYn
rXY

S-SS-S

SS-S
=  

dengan :  

 rXY = indeks validitas/koefisien korelasi suatu butir tes  

 n = cacah subjek  

 X = skor butir item tertentu  

 Y = skor total  

Keputusan uji :  

rXY ≥ rtabel : item pertanyaan tersebut valid  

rXY < rtabel : item pertanyaan tersebut tidak valid valid  

(Suharsimi Arikunto, 1998: 160) 

Dalam penelitian ini butir soal tes prestasi dikatakan:  

- Valid jika rXY ≥ 0,291 

- Tidak valid jika rXY ≤ 0,291 
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2) Uji reliabilitas  

Dalam penelitian ini tes prestasi belajar yang penulis gunakan 

adalah tes objektif, dengan setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap 

jawaban salah diberi skor 0. Sehingga untuk menghitung indeks reliabilitas 

tes ini digunakan rumus Kuder-Richardson dengan KR-20, yaitu:  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é S-
úû
ù

êë
é

-
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11 1
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qps

n
n

r  

dengan :  

r11 = indeks reliabilitas instrumen  

n  = banyaknya butir instrumen  

st
2 = variansi total  

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

qi = 1-pi 

Suatu instrumen biasanya dikatakan reliabel jika indeks reliabilitasnya 

0,70 atau lebih.  

(Budiyono, 2003: 69) 

Hasil perhitungan dari uji reliabilitas diinterpretasikan sebagai berikut:  

· 0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 : tinggi sekali  

· 0,70 ≤ r11 ≤ 0,90 : tinggi  

· 0,40 ≤ r11 ≤ 0,70 : sedang  

· 0,20 ≤ r11 ≤ 0,40 : rendah  

· 0 ≤ r11 ≤ 0,20      : rendah sekali  

(Ruseffendi, 1994: 144)  

Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan:  

- Reliabel jika r11 ≥ 0,70  

- Tidak reliabel jika r11 < 0,7  

3) Penskoran tes  

Dalam penelitian ini, skor/nilai tes tiap-tiap siswa ditentukan 

dengan menggunakan aturan pembulatan dan rumus sebagai berikut:  

Skor = 
3

20xbenardengandijawabyangsoalJumlah
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b. Angket  

1) Uji validitas  

Suharsimi Arikunto (1998: 158) menyatakan bahwa, “Validitas 

adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen”. Adapun langkah-langkahnya yaitu membuat kisi-kisi 

instrumen, menyusun soal-soal instrumen, dan melakukan uji coba 

instrumen. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrume 

angket sama dengan uji validitas soal tes yaitu korelasi momen produk 

dari Karl Pearson sebagai berikut:  

( )( )
( )( ) ( )( )2222 YYnXXn

YXXYn
rXY

S-SS-S

SS-S
=  

dengan :  

 rXY = indeks validitas/koefisien korelasi suatu butir angket  

 n = cacah subjek  

 X = skor butir item tertentu  

 Y = skor total  

Keputusan uji :  

rXY ≥ rtabel : item pertanyaan tersebut valid  

rXY < rtabel : item pertanyaan tersebut tidak valid valid  

(Suharsimi Arikunto, 1998: 160) 

Dalam penelitian ini butir soal angket dikatakan:  

- Valid jika rXY ≥ 0,291 

- Tidak valid jika rXY < 0,291  

2) Uji reliabilitas  

Dalam penelitian ini, untuk uji reliabilitas agket digunakan rumus 

Alpha, sebab skor butir angket bukan 1 dan 0. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto (1998: 192) yang menyatakan bahwa, 

“Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian”. Adapun 

rumus Alpha yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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dengan :  

r11 = indeks reliabilitas instrumen  

n  = banyaknya butir instrumen  

si
2 = variansi butir ke-i, i = 1, 2, 3, 4, …n  

st
2 = variansi skor total yang diperoleh subjek uji coba  

Instrumen dikatakan reliabel jika reliabilitasnya ≥ 0,70.  

(Budiyono, 2003: 70)  

Sementara itu Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika r11 > r tabel, dengan r tabel diperoleh dari 

tabel harga kritik r product-moment.  

         (Suharsimi Arikunto, 1998: 72) 

Hasil perhitungan dari uji reliabilitas diinterpretasikan sebagai berikut:  

· 0,90 ≤ r11 ≤ 1,00 : tinggi sekali  

· 0,70 ≤ r11 ≤ 0,90 : tinggi  

· 0,40 ≤ r11 ≤ 0,70 : sedang  

· 0,20 ≤ r11 ≤ 0,40 : rendah  

· 0 ≤ r11 ≤ 0,20      : rendah sekali  

(Ruseffendi, 1994: 144)  

Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan:  

- Reliabel jika r11 ≥ 0,70  

- Tidak reliabel jika r11 < 0,7  

 

E.Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan 

uji homogenitas.  
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c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors. Adapun 

prosedur ujinya adalah sebagai berikut:  

1) Hipotesis  

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

2) Taraf signifikansi : α = 0,05 

3) Statistik Uji  

L = Maks ( ) ( )ii zSzF - ;  

Dengan:  

s

XX
z i

i

-
= ( s = standar deviasi) 

F(zi) = P(Z≤zi);  

Z ~ N(0,1);  

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

4) Daerah Kritik 

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

Untuk beberapa α dan n, nilai Lα;n dapat dilihat pada tabel nilai kritik uji 

Liliefors.  

5) Keputusan Uji  

H0 diterima jika harga statistik uji jatuh di luar daerah kritik.  

(Budiyono, 2000: 169) 

d. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah k sampel 

mempunyai variansi yang sama. Untuk menguji homogenitas ini digunakan 

metode Barlet dengan statistik uji Chi Kuadrat sebagai berikut:  

1) Hipotesis  

H0 : σ1
2 = σ2

2 = … σk
2 (populasi-populasi homogen) 

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

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



  

2) Taraf signifikansi : α = 0,05 

3) Statistik Uji  

( )2
1

2 loglog
203.2

jsfRKGf
c

x S-=  

dengan 2c ~ 2c (k-1) 

k = banyaknya sampel  

f  = derajat kebebasan untuk RKG = N-k  

fj  = derajat kebebasan untuk sj
2 = nj – 1, dengan j = 1, 2, 3, …, k  

N = banyaknya seluruh nilai (ukuran) 

nj = banyaknya nilai (ukuran) sampel ke-j  

( ) ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
S-S

-
+=

jj ffk
c

11
13

1
1  

( ) ( ) 2
2

2 1; jj
j

j
jj

j

sn
n

SS
f
SS

RKG -=
S

-SC=
S
S

=
c

 

4) Daerah Kritik  

DK = {X2| X2> X2
α;k-1}Untuk beberapa α dan (k-1), nilai X2

α;k-1dapat dilihat 

pada tabel nilai chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k-1).  

5) Keputusan Uji  

H0 diterika jika harga statistik uji jatuh du luar daerah kritik.  

(Budiyono, 2000: 176-178) 

 

2. Uji Hipotesis 

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

dengan sel yang tak sama, dengan model sebagai berikut:  

Xijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

dengan :  

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

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

αi =  efek baris ke-i pada variabel terikat  

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

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

normal dengan rataan 0. Deviasi amatan terhadap rataan populasi juga 

disebut error (galat) 

i = 1, 2; dengan 1 = pembeajaran dengan metode jigsaw 

     2 = pembelajaran dengan metode konvensional  

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

         2 = motivasi belajar sedang  

         3 = motivasi belajar rendah  

k =  1, 2, 3, …, nij; dengan nij = banyaknya data amatan pada sel ij.  

        (Budiyono, 2000: 225) 

a. Hipotesis  

H0A  : αi = 0 untuk setiap i = 1,2 

       (tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat)  

H1A  : paling sedikit ada satu αi yang tidak nol  

            (ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat)  

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

            (tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat)  

H1B  : paling sedikit ada satu βj yang tidak nol  

            (ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat)  

H0AB : (αβ)ij untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 3 

    (tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat)  

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

    (ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat)  

b. Komputasi  

1) Notasi dan tata letak data 

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



  

Tabel 3.2 

Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi 

Motivasi Belajar Siswa  

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

Metode 

mengajar 

Metode Jigsaw 

(a1) 

n11 

ΣX11 

X 11 

ΣX2
11 

C11 

SS11 

n12 

ΣX12 

X 12 

ΣX2
12 

C12 

SS12 

n13 

ΣX13 

X 13 

ΣX2
13 

C13 

SS13 

 Metode 

konvensional (a2) 

n21 

ΣX21 

X 21 

ΣX2
21 

C21 

SS21 

n22 

ΣX22 

X 22 

ΣX2
22 

C22 

SS22 

n23 

ΣX23 

X 23 

ΣX2
23 

C23 

SS23 

dengan Cij = 
( )

ijijij
ij

ij CXSS
n

X
-S=

S 2;   

Tabel 3.3 

Rataan dan Jumlah Rataan 

Faktor b  

Faktor a  

b1 b2 b3 Total  

a1 11X  12X  13X  A1 

a2 21X  22X  23X  A2 

Total  B1 B2 B3 G 

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

notasi sebagai berikut:  

nij  = banyaknya data amatan pada sel ij  
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hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel = 

å
ji ijn

pq

,

1
 

N = å
j,i

ijn banyaknya seluruh data amatan  

SSij = å
å ú

û

ù
ê
ë

é

-
k ijk

k

2
ijk

2
ijk n

X

X  

= jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ijAB  = rataan pada sel ij  

Ai = å
j

ijAB  = jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj = å
i

ijAB  = jumlah rataan pada kolom ke-j 

G = å
ij

ijAB  = jumlah rataan semua sel  

2) Komponen jumlah kuadrat 

Didefinisikan: (1) = 
pq
G 2

;  (2) = å
ij

ijSS ; 

  (3) = å
i

2
i

q
A

;  (4) = å
j

2
j

p

B
 

  (5) = 
2

ij

ijABå  

3) Jumlah kuadrat (JK) 

JKA  = hn {(3)-(1)} 

JKB = hn {(4)-(1)} 

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

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB+ JKAB + JKG 

4) Derajat kebebasan (dk) 

dkA = p-1  dkB = q-1 

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

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



  

dkT = N-1 

5) Rataan kuadrat (RK) 

RKA = 
dkA
JKA

 RKB = 
dkB
JKB

 

RKAB = 
dkAB
JKAB

 RKG = 
dkG
JKG

 

c. Statistik uji  

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

1) Untuk H0A adalah Fa = 
RKG
RKA

yang merupakan nilai dari variabel random  

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

2) Untuk H0B adalah Fb = 
RKG
RKB

yang merupakan nilai dari variabel random  

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

3) Untuk H0A adalah Fab = 
RKG

RKAB
yang merupakan nilai dari variabel 

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

pq;  

d. Daerah kritik  

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

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

2)  Daerah kritik untuk Fa adalah DK = {F|F>Fα;q-1,N-pq} 

3) Daerah kritik untuk Fa adalah DK = {F|F>Fα;(p-1)(q-1),N-pq} 

e. Keputusan uji  

H0 ditolak jika Fobs Î  DK  

f. Rangkuman analisis variansi  

(Budiyono, 2000: 226-228)  
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Tabel 3.4 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber  JK DK RK Fobs  Fα 

Baris (A)  

Kolom (B)  

Interaksi (AB) 

Galat (G)  

JKA  

JKB 

JKAB 

JKG 

r-1 

q-1 

(p-1)(q-1) 

N-pq 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

F* 

F* 

F* 

- 

Total  JKT  N-1 - - 1 

 

3. Uji Komparasi Ganda 

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

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

Langkah-langkah komparasi ganda dengan metode Scheffe adalah sebagai 

berikut:  

a. Komparasi rataan antar baris 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar baris adalah:  

Fi-j = 
( )

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-

ji

ji

nn
RKG

XX

11

2

 

dengan :  

Fi-j = rataan Fobs pada pembandingan baris ke-i dan baris ke-j  

iX  =  rataan pada baris ke-i 

jX  = rataan pada baris ke-j  

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

ni  = ukuran sampel baris ke-i 

nj = ukuran sampel baris ke-j  

Sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah:  

DK = {F│F>(p-1) Fα;p-1,N-pq} 

b. Komparasi rataan antar kolom  

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah:  
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Fi-j = 
( )

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-

ji

ji

nn
I

RKG

XX

1

2

 

Dengan daerah kritik:  

DK = {F│F>(q-1) Fα;q-1,N-pq} 

c. Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama  

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

Fij-kj = 
( )

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-

kjij

kjij

nn
I

RKG

XX

1

2

 

dengan :  

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

ijX  =  rataan pada sel ij 

kjX  = rataan pada sel kj  

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

nij  = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

Sedangkan daerah kritik untuk uji itu adalah:   

DK = {F│F>(pq-1) Fα;pq-1,N-pq} 
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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 geografi pada pokok bahasan perhubungan dan 

pengangkutan serta angket motivasi belajar geografi siswa. Pada penelitian 

ini, ujicoba dilakukan di SMP Islam Diponegoro Surakarta kelas 2 

semester 2. Data uji coba instrumen digunakan untuk mengetahui validitas 

dan reliabitas instrumen. Dari hasil uji coba instrumen diperoleh data 

sebagai berikut:  

a. Validitas tes prestasi belajar geografi  

Dari uji validitas butir tes prestasi belajar geografi, diperoleh 35 butir 

soal yang valid (rxy > rtabel = 0.471), sehingga 35 butir soal tersebut 

dapat digunakan untuk penelitian.Perhitungan uji validitas tes prestasi 

belajar geografi dapat dilihat pada lampiran 4. 

b. Reliabilitas tes prestasi belajar geografi  

Dari 19 butir soal tes prestasi belajar geografi yang valid diambil 15 

soal untuk diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus KR-20, 

dan diperoleh hasil perhitungan r11 = 0.899 > 0.7, yang berarti tes 

tersebut reliabel. Berdasarkan kriteria indeks reliabilitas, tes tersebut 

mempunyai reliabilitas yang tinggi.Perhitungan uji reliabilitas tes 

prestasi belajar geografi dapat dilihat pada lampiran  

c. Validitas angket motivasi belajar geografi siswa  

Angket motivasi belajar geografi siswa yang diujicobakan sebanyak 35 

butir soal. Setelah dilakukan uji validitas butir diperoleh 35 butir soal 

yang valid (rxy > rtabel = 0.471), sehingga 35 butir soal tersebut dapat 

digunakan untuk penelitian.Perhitungan validitas angket motivasi 

belajar geografi siswa dapat dilihat pada lampiran 4. 
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d. Reliabilitas angket motivasi belajar geografi siswa  

Dari 26 butir soal angket motivasi belajar geografi siswa yang valid 

diambil 25 soal untuk diuji reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

alpha, dan diperoleh hasil perhitungan r11 = 0.884 > 0.7, yang berarti 

angket tersebut reliabel. Berdasarkan kriteria indeks reliabilitas, angket 

tersebut mempunyai reliabilitas yang tinggi.Perhitungan uji reliabilitas 

angket motivasi belajar geografi siswa dapat dilihat pada lampiran 4.  

2. Data Prestasi Belajar Geografi Siswa  

Data prestasi belajar geografi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai tes akhir pada pokok bahasa perhubungan dan pengangkutan 

eksperimen yaitu semua siswa kelas 2A yang jumlahnya 22 orang dan 

kelompok kontrol yaitu semua siswa kelas 2B yang jumlahnya 21 orang di 

SMP Islam Diponegoro Surakarta. Data tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

3. Data Motivasi Belajar Geografi Siswa  

Motivasi belajar geografi siswa dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori berdasarkan rataan gabungan ( gabX ) dan standar deviasi 

gabungan (Sgab) skor angket motivasi belajar geografi dari kedua 

kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok control). Dari hasil 

perhitungan diperoleh gabX  = 80.60 dan Sgab = 11.42, sedangkan untuk 

penentuan kategorinya adalah sebagai berikut: untuk skor yang lebih dari 

atau sama dengan 92.03 dikategorikan tinggi, skor yang terletak diantara 

69.18 dan 92.03 dikategorikan sedang, dan skor yang kurang dari atau 

sama dengan 69.18 dikategorikan rendah.  

Berdasarkan data yang telah terkumpul, pada kelompok 

eksperimen terdapat 3 siswa yang termasuk kategori tinggi, 17 siswa 

termasuk kategori sedang, dan 2 siswa termasuk kategori rendah, 

sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 1 siswa yang termasuk 

kategori tinggi, 14 siswa termasuk kategori sedang, dan 6 siswa termasuk 

kategori rendah. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5.   
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B.Pengujian Persyaratan Analisis  

Uji Normalitas  

Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji 

analisis variansi adalah populasi-populasinya berdistribusi normal. Untuk 

mengetahui syarat tersebut terpenuhi atau tidak, dilakukan uji normalitas 

pada kelompok-kelompok dalam sampel penelitian, dengan menggunakan 

metode Lilliefors. Hasil perhitungan uji normalitas dengan menggunakan 

metode Lilliefors, untuk tingkat signifikansi 0.05 disajikan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

Kelompok Sampel n Lobs L0,05;n Keputuasan Kesimpulan 

Kelas Eksperimen 

Kelas Kontrol 

Motivasi Eksperimen 

Motivasi Kontrol 

21 

22 

21 

22 

 

0.1239 

0.1708 

0.0755 

0.0871 

0.1889 

0.1933 

0.1889 

0.1933 

 

 

Ho diterima 

Ho diterima 

Ho diterima 

Ho diterima 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

  

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

masing-masing kelompok sampel kurang dari harga kritik (L0.05;n), 

sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa masing-masing kelompok sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 6.  

Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah populasi yang 

dipakai homogen. Dalam penelitian ini ada tiga kali uji homogenitas, yaitu 

antar baris (uji homogenitas prestasi belajar siswa ditinjau dari metode 

mengajar), antar kolom (uji homogenitas prestasi belajar siswa ditinjau 

motivasi belajar geografi siswa), dan antar sel (uji homogenitas prestasi 

belajar siswa ditinjau dari metode mengajar dan motivasi belajar geografi 

siswa). Untuk mengetahui syarat tersebut terpenuhi ataut idak, dilakukan 
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uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett. Hasil perhitungan 

uji homogenitas dengan menggunakan metode Bartlett disajikan pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 4.2   Hasil Uji Homogenitas 

Kelompok K Keputusan Kesimpulan 

Antar Baris 3 Ho diterima Homogen 

Antar Kolom 1 Ho diterima Homogen 

Antar Sel 3 Ho diterima Homogen 

 

Dari tabel di atas tampak bahwa harga statistik uji (c2
obs) pada tiap 

kelompok kurang dari harga kritik (c2
0.05;k-1), sehingga H0 diterima. Hal ini 

berarti bahwa sampel pada tiap kelompok berasal dari populasi-populasi 

homogen.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

 

B. Pengujian Hipotesis  

1. Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Frekuensi Sel Tak Sama  

Hasil perhitungan anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama disajikan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 4.3 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK dk RK Fobs Fa Keputusan 
Metode Mengajar (A) 

Motivasi Belajar (B) 

Interaksi (AB) 

Galat 

42.4409 

194.6884 

7.2604 

341.8866 

1 

2 

2 

37 

42.4409 

194.6884 

7.2604 

9.2402 

4.5931 

10.5349 

0.3929 

- 

4.11 

3.26 

3.26 

- 

H0A Ditolak 

H0B Ditolak 

H0AB Diterima 

- 

Total 586.2763 42 - - - - 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa H0A diterima, H0B ditolak, 

dan H0AB diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Prestasi belajar geografi siswa yang mengikuti proses pembelajaran 

dengan metode jigsaw berbeda dengan prestasi belajar geografi siswa 

yang mengikuti proses pembelajaran dengan metode konvensional 

pada pokok bahasan perhubungan dan pengangkutan  
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b. Ketiga kategori motivasi belajar geografi siswa tidak memberikan efek 

yang sama terhadap prestasi belajar geografi pokok bahasan 

perhubungan dan pengangkutan.  

c. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 

belajar geografi siswa terhadap prestasi belajar geografi pokok bahasan 

perhubungan dan pengangkutan.  

2. Uji Komparasi Ganda  

a. Uji Komparasi Rataan Antar Baris  

Dari anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama yang 

terangkum dalam Tabel 4.3 diperoleh bahwa H0A ditolak. Oleh karena 

itu tidak perlu dilakukan uji komparasi rataan antar baris, karena 

variabel bebasnya hanya terdiri dari dua kategori dan kesimpulannya 

dapat ditunjukkan melalui rataan marginal pada tiap barisnya.  

 

b. Uji Komparasi Rataan Antar Kolom  

Dari anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama yang 

terangkum dalam Tabel 4.3 diperoleh bahwa H0B diterima. Karena 

variabel motivasi belajar geografi siswa mempunyai tiga kategori 

(tinggi, sedang dan rendah), maka uji komparasi rataan antar kolom 

perlu dilakukan untuk mengetahui motivasi belajar geografi siswa 

manakah yang mungkin memberikan pengaruh lebih baik atau sama 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar geografi pokok bahasan 

perhubungan dan pengangkutan. Untuk melakukan uji komparasi 

rataan antar kolom, terlebih dahulu diberikan tabel rerata skor tes 

prestasi belajar geografi sebagai berikut:  

Tabel 4.4  Rataan Skor Prestasi Belajar Geografi 

Motivasi 
Belajar 

Tinggi Sedang Rendah Total 

Eksperimen 82.0000 76.2941 75.5000 233.7941 (A1) 

Kontrol 80.0000 73.7857 70.5000 224.2857 (A2) 

Total 162.0000 (B1) 150.0798 (B2) 146.0000 (B3) 458.0798 (G) 
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setelah dilakukan perhitungan dengan metode Scheffe 

diperoleh hasil uji komparasi ganda antar kolom yang terangkum pada 

tabel berikut ini:  

Tabel 4.5  Komparasi Ganda Antar Kolom 

Komparasi (Xi-Xj)
2 1/ni + 1/nj RKG F Kritik Keputusan 

m1 vs m2 142.0904 0.2823 9.2402 54.4801 6.52 Ditolak 
m1 vs m3 256.0000 0.3750 9.2402 73.8803 6.52 Ditolak 
m2 vs m3 16.6450 0.1573 9.2402 11.4549 6.52 Ditolak 

 

Keterangan: 

m1 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi  

m2 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang  

m3 = rataan siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran   

 

c. Uji Komparasi Rataan Antar Sel  

Dari anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama yang 

terangkum dalam Tabel 4.3 diperoleh bahwa H0AB diterima. Jadi uji 

komparasi rataan antar sel pada kolom atau baris yang sama tidak perlu 

dilakukan karena tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran 

dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan perhubungan dan pengangkutan. 

 

C. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berikut ini adalah hasil analisis data dengan anava dua jalan dengan 

frekuensi sel tak sama dan uji komparasi ganda dengan pengajuan hipotesis 

yang telah dikemukakan pada BAB II. 

1. Hipotesis Antar Baris 

Dari Anava Dua Jalan dengan frekuensi sel tak sama pada Tabel 

4.3 diperoleh Fobs = 4.5931 < 4.11 = Ftabel,sehingga HoA ditolak yang 
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berarti terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

geografi pada pokok bhasan perhubungan dan pengangkutan. 

Ditolaknya HoA ini mungkin karena faktor yang sudah terkontrol, 

baik dari dalam maupun dari luar diri peneliti ataupun siswa yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini.faktor tersebut diantaranya : 

a. Cukupnya waktu dalam proses pengambilan data sehingga dapat 

menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Siswa yang sudah cukup adaptasi terhadap perubahan dalam proses 

belajar, baik dengan metode yang dikembangkan oleh pengajar 

maupun dengan pribadi pengajar itu sendiri. 

c. Sarana dan prasarana yang hampir sama pada masing-masing siswa.  

2. Hipotesis Antar Kolom 

Dari anava dengan frekuensi sel tak sama pada Tabel 4.3 diperoleh 

Fobs = 10.5349 > 3.26 = Ftabel, sehingga HOB ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh motivasi belajar geografi siswa terhadap prestasi belajar geografi 

pokok bahasan perhubungan dan pengangkutan. 

Selanjutnya untuk uji komparasi ganda antara kolom 1 dan kolom 

2 pada Tabel  diperoleh Fobs = 54.4801 > 6.52 = 6 Ftabel, sehingga H0 

ditolak. Artinya terdapat perbedaan pengaruh antara prestasi belajar 

geografi pada kelompok siswa dengan motivasi belajar tinggi dan prestasi 

belajar inatematika pada kelompok siswa dengan motivasi belajar sedang. 

Perbedaan tersebut sesuai dengan perbedaan rataan marginal antara kolom 

ke-1 dan kolom ke-2. Dari tabel 4.4 diperoleh rataan prestasi bclajar 

geografi siswa kelompok motivasi belajar tinggi = 162.000 dan rataan 

prestasi belajar maternatika siswa kelompok motivasi belajar sedang = 

150.079. Jadi dapat disimpulkan hahwa siswa yang memiliki motivasi 

helajar tinggi mempunyai prestasi belajar geografi yang lebih baik 

daripada siswa yang memiliki motivasi belajar sedang. 

Kemudian dari uji komparasi ganda antara kolom 1 dan kolorn 3  

diperoleh Fobs = 73.8803 > 6.52 = Ftabel, sehingga H0 ditolak yang berarti 

ada perbedaan rataan antara prestasi belajar geografi pada kelompok siswa 
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dengan motivasi belajar tinggi dan prestasi belajar geografi pada 

kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah. Karakteristik perbedaan 

tersebut sesuai dengan karaktcristik perbedaan rataan marginal antara 

kolom ke- 1 dan kolom ke-3. Dari tabel 4.4 diperoleh rataan prestasi 

belajar geografi siswa kelompok motivasi belajar tinggi = 162.000, dan 

rataan prestasi belajar mateinatika siswa kelompok motivasi belajar rendah 

= 146.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi rnempunyai prestasi belajar geografi yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. 

Untuk uji komparasi ganda antar kolom 2 dan 3  diperoleh Fobs = 

11.4549 < 6.52 = = Ftabel sehingga H0 ditolak. Ini berarti terdapat 

perbedaan pengaruh atau rataan antara prestasi belajar geografi pada 

kelompok siswa dengan motivasi belajar sedang dan prestasi belajar 

geografi pada kelompok siswa dengan motivasi belajar rendah. Perbedaan 

tersebut sesuai dengan perbedaan rataan marginal antar kolom ke-2 dan 

kolom ke-3. Dari tabel 4.4 diperoleh rataan prestasi belajar geografi siswa 

kelompok motivasi belajar sedang = 150.079 dan rataan prestasi belajar 

maternatika siswa kelompok motivasi belajar rendah = 146.000. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar sedang 

mempunyai prestasi belajar geografi yang lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada pokok bahasan 

perhandingan. 

3. Hipotesis Interkasi 

Dari hasil perhitungan anava dua jalan dengan frekuensi sel tak 

sama pada Tabel 4.3 diperoleh Fobs = 0.3929 < 3.26 = Ftabel, sehingga HOAB 

diterima yang berarti tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar geografi siswa pada pokok 

bahasan perhubungan dan pengangkutan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa karaktenistik perbedaan prestasi belajar yang dihasilkan untuk 

setiap tingkatan motivasi belajar akan sama antara siswa yang diberi 

metode pembelajaran kooperatif jigsaw ataupun inetode konvensional. 
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Artinya siswa yang mempunyai motivasi belaar tinggi prestasi belajarnya 

tetap Lebih baik daripada siswa yang motiva belajarnya sedang atau 

rendah, baik diberi metode jigsaw maupun metode konvensional. Begitu 

juga dengan siswa yang mempunyai motivasi belajar sedang, baik diberi 

metode jigsaw maupun konvensional, prestasi belajarnya akan tetap lebih 

baik daripada siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat penelitian, 

kegagalan hipotesis interaksi di sini dimungkinkan karena pembagian 

kelompok yang heterogen dalam hal prestasi belajar ternyata tidak 

membuat masing-masing anggota kelompok termotivasi untuk lebih giat 

belajar, siswa yang prestasi belajamya rendah justru menggantungkan diri 

pada siswa yang lebih pintar dalam mempelajari materi yang diberikan. 

Selain itu adanya variabel bebas lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini, juga memberikan pengaruh yang ckup besar terhadap prestasi belajar 

geografi siswa. Variabel tersebut misalnya tingkat intelegensi, aktivitas 

belajar, kedisiplinan siswa, kemampuan awal siswa, latar belakang 

keluarga, bimbingan belajar, lingkungan belajar, fasilitas belajar pada 

masing-masing siswa, dan sebagainya.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar geografi siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan metode jigsaw dan siswa yang mengikuti proses 

pembelajaran dengan metode konvensional pada pokok bahasan perhubungan dan 

pengangkutan.  

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar geografi yang mempunyai motivasi belajar 

tinggi, motivasi belajar sedang, dan motivasi rendah pada pokok bahasan 

perhubungan dan pengangkutan. Siswa yang motivasi belajarnya lebih tinggi 

mempunyai prestasi belajar geografi yang elbih baik dibandingkan dengan siswa 

yang motivasi belajarnya lebih rendah.  

3. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar geografi 

siswa terhadap prestasi belajar geografi pokok bahasan perhubungan dan 

pengangkutan.  

 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata bahwa prestasi belajar geografi siswa 

kelas 2 semester 1 SMP Islam Diponegoro Surakarta dipengaruhi oleh motivasi 

belajar geografi siswa. Dengan demikian semakin tinggi motivasi belajar siswa maka 

akan diperoleh prestasi belajar geografi yang semaki baik.  

1. Implikasi Teoritis  

 Terdapatnya perbedaan prestasi belajar geografi siswa antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol menunjukkan bahwa penggunaan metode 

jigsaw lebih baik jika dibandingkan dengan metode konvensional pada pokok 

bahasan perhubungan dan pengangkutan, sehingga dapat dikatakan bahwa metode 

jigsaw lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Tidak semua materi 

cocok diajarkan dengan metode jigsaw, untuk itu guru perlu melakukan pemilihan 
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metode mengajar yang tepat yang disesuaikan dengan pokok bahasan sehingga 

akan mencapai prestasi belajar yang lebih baik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang motivasi belajar 

geografinya tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang motivasi belajar matematiknya sedang atau rendah, dan siswa 

yang motivasi belajar geografinya sedang mempunyai prestasi belajar yang lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajar geografinya rendah.  

2. Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan khusus bagi pendidik 

dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar 

siswa yang telah dicapai. Guru dapat memilih metode yang relatif lebih efektif 

dan lebih efisien untuk mengajarkan pokok bahasan perhubungan dan 

pengangkutan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

proses belajar mengajar, antara lain: motivasi belajar siswa dan metode mengajar 

yang sesuai dengan karakteristik siswa serta sarana dan prasarana yang dimiliki 

sekolah sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara optimal.  

 

C. Saran  

Dalam upaya meningkatkan kemajuan sistem pendidikan maka penulis 

menyampaikan sarana sebagai berikut:  

1. Kepada Guru Mata Pelajaran Geografi  

Para guru geografi hendaknya senantiasa berusaha untuk merangsang 

belajar siswa, karena siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan 

lebih giat untuk belajar mandiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar geografi siswa.  

 

 

2. Kepada Para Peneliti  

Para peneliti bisa mengadakan penelitian lebih lanjut guna menentukan 

faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan prestasi eblajar geografi, serta 
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melanjutkan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih lengkap 

dan baik.  

3. Kepada Siswa  

a. Siswa hendaknya membiasakan diri untuk berfikir secara kritis dan aktif dalam 

proses belajar mengajar, tidak perlu takut untuk mengemukakan ide, pendapat 

serta mengajukan pertanyaan dalam proses belajar mengajar  

b. Siswa perlu meningkatkan motivasi belajar geografi yang merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar geografi siswa.  
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Lampiran 1 

RENCANA PEMBELAJARAN 1 

(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran          : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 
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Materi Pokok             : Pemanfaatan SDA Indonesia II 

Sub Pokok Bahasan  : Perhubungan dan pengangkutan 

Satuan Pendidikan : SLTP 

Kelas / Semester    : 2 / Genap 

Pertemuan ke       : 1 

Waktu                    : 40 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat memahami tentang perhubungan dan pengangkutan 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

a. Siswa dapat menyebutkan macam-macam perhubungan darat dan laut 

b. Siswa dapat menjelaskan jenis pelayaran yang ada di Indonesia 

c. Siswa dapat menyebutkan kendala dan cara mengatasi bidang pengangkutan 

laut 

III. A. Pendekatan 

1. CBSA 

2. Ketrampilan Proses 

                B. Metode Pembelajaran 

1. Model Jigsaw 

IV. Alat dan Sumber Pembelajaran 

A. Alat 

Papan tulis, spidol, buku. 

B. Sumber 

1. Buku Paket IPS Geografi Kelas 2 

2. Buku Paket IPS yang relevan 

 

 

V. Skenario Pembelajaran 

No Jenis Kegiatan Waktu Metode 

1 

 

Pendahuluan 

Apersepsi dan motivasi 

5’ 

 

Ceramah 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan inti 

a) Guru menjelaskan secara singkat macam-

macam perhubungan darat dan laut 

b) Model Jigsaw 

· Siswa di dalam kelas dibagi menjadi 4 

kelompok secara heterogen, dimana 

setiap kelompok terdiri dari 5 siswa 

· Masing-masing kelompok mendapat 

pembagian materi perhubungan dan 

pengangkutan, setiap kelompok 

mendapat tugas mencari informasi, 

mengidentifikasi, dan mendiskusikan 

materi tersebut secara bergantia(tugas 

guru membantujalannya identifikasi 

materi kesetiap kelompok secara 

bergantian) 

Penutup 

Guru memberikan kesimpulan dari 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

terlaksana 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Pemaparan 
materi dan 
tanya jawab 

 

 

 

 

 

JIGSAW 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 2 

(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran        : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 
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Materi Pokok             : Pemanfaatan SDA Indonesia II 

Sub Pokok Bahasan  : Perhubungan dan pengangkutan 

Satuan Pendidikan : SLTP 

Kelas / Semester     : 2 / Genap 

Pertemuan ke           : 2 

Waktu                       : 40 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat memahami tentang perhubungan dan pengangkutan 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

a. Siswa dapat menjelaskan tentang perhubungan udara 

b. Siswa dapat menyebutkan usaha pencegahan kecelakaan dalam penerbangan 

udara 

c. Siswa dapat menyebutkan kendala dan cara mengatasi bidang pengangkutan 

udara 

III. A. Pendekatan 

1. CBSA 

2.  Ketrampilan Proses 

                B. Metode Pembelajaran 

1. Model Jigsaw 

IV. Alat dan Sumber Pembelajaran 

A. Alat 

Papan tulis, spidol, buku. 

B. Sumber 

1. Buku Paket IPS Geografi Kelas 2 

2. Buku Paket IPS yang relevan 

 

V.Skenario Pembelajaran 

No Jenis Kegiatan Waktu Metode 

1 

 

Pendahuluan 

Apersepsi dan motivasi 

5’ 

 

Ceramah 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kegiatan inti 

a) Dari hasil kegiatan jigsaw pada minggu 

lalu, dilanjutkan dengan presentasi hasil 

kerja kelompok dari masing-masing 

kelompok secara bergantian di depan kelas 

per kelompok masing-masing 10 menit 

b) Kelompok lain mendengarkan, 

menanggapi hasil presentasi kemudian 

diadakan tanya jawab (tugas 

gurumenyempurnakan hasil prsentasi dan 

jawaban atas pertanyaan dari setiap 

kelompok) 

Penutup 

Guru memberikan kesimpulan dari 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

terlaksana 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Presentasi 
kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PEMBELAJARAN 3 

(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran        : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 
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Materi Pokok             : Pemanfaatan SDA Indonesia II 

Sub Pokok Bahasan  : Perhubungan dan pengangkutan 

Satuan Pendidikan : SLTP 

Kelas / Semester     : 2 / Genap 

Pertemuan ke           : 3 

Waktu                       : 40 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat memahami tentang perhubungan dan pengangkutan 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

a. Siswa dapat menjelaskan tujuan telekomunikasi dan pembangunan pos dan 

giro 

b. Siswa dapat menyebutkan beberapa kesulitan dalam perhubungan berita  

III. A. Pendekatan 

1. CBSA 

2. Ketrampilan Proses 

                B. Metode Pembelajaran 

1. Model Jigsaw 

IV. Alat dan Sumber Pembelajaran 

A. Alat 

  Papan tulis, spidol, buku. 

B. Sumber 

1. Buku Paket IPS Geografi Kelas 2 

2. Buku Paket IPS yang relevan 

 

 

V.Skenario Pembelajaran 

No Jenis Kegiatan Waktu Metode 

1 

 

2. 

Pendahuluan 

Apersepsi dan motivasi 

Kegiatan inti 

5’ 

 

20’ 

Ceramah 

 

Ulangan Kelas 
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3. 

a) Dari jigsaw dan presentasi kelompok 

dilanjutkan pengambilan nilai atau 

ulangan, dengan materi perhubungan dan 

pengangkutan sebanyak 30 soal berupa 

pilihan ganda 

b) Sifat ulangan adalah close book ( tugas 

guru mengawasi jalannya ulangan) 

c) Dilanjutkan dengan koreksi bersama 

Penutup 

Guru memberikan kesimpulan dari 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

terlaksana 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

         Praktikan 

 

 

     Wisnu Wijaya S. 
      NIM.K5402523 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN 1 

(KelasKontrol) 

 

Mata Pelajaran        : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 

Materi Pokok             : Pemanfaatan SDA Indonesia II 
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Sub Pokok Bahasan  : Perhubungan dan pengangkutan 

Satuan Pendidikan : SLTP 

Kelas / Semester     : 2 / Genap 

Pertemuan ke           : 1 

Waktu                       : 40 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat memahami tentang perhubungan dan pengangkutan 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

a. Siswa dapat menjelaskan tentang perhubungan darat dan laut  

b. Siswa dapat menjelaskan jenis pelayaran di Indonesia 

c. Siswa dapat menyebutkan kendala dan cara mengatasi bidang 

pengangkutan darat dan laut  

III. A. Pendekatan 

1. CBSA 

2. Ketrampilan Proses 

                B. Metode Pembelajaran 

1. Model Konvensional 

IV. Alat dan Sumber Pembelajaran 

A. Alat 

Papan tulis, spidol, buku. 

B. Sumber 

1. Buku Paket IPS Geografi Kelas 2 

2. Buku Paket IPS yang relevan 

 

 

V.Skenario Pembelajaran 

No Jenis Kegiatan Waktu Metode 

1 

 

2. 

Pendahuluan 

Apersepsi dan motivasi 

Kegiatan inti 

5’ 

 

 

Ceramah 
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3. 

 

 

 

 

a) Siswa disuruh membaca terlebih dahulu 

materi dalam buku paket secara singkat 

tentang sub pokok bahasan perhubungan 

dan pengangkutan 

b) Selanjutnya guru menerangkan tentang 

perhubungan dan pengangkutan secara 

lisan dan memberi pertanyaan kepada 

siswa secara bergantian  

Penutup 

Guru memberikan kesimpulan dari 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

terlaksana 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

Ceramah dan 

tanya jawab 

 

 

 

 

Ceramah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN 2 

(Kelas Kontrol) 

 

Mata Pelajaran        : Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi) 

Materi Pokok             : Pemanfaatan SDA Indonesia II 
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Sub Pokok Bahasan  : Perhubungan dan pengangkutan 

Satuan Pendidikan : SLTP 

Kelas / Semester     : 2 / Genap 

Pertemuan ke           : 2 

Waktu                       : 40 menit 

 

I. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

Siswa dapat memahami tentang perhubungan dan pengangkutan 

II. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

a. Siswa dapat menjelaskan perhubungan udara serta tujuan pembangunan 

pos dan giro 

b. Siswa dapat menyebutkan kendala dan cara mengatasi bidang 

pengangkutan udara 

c. Siswa dapat menyebutkan beberapa kesulitan perhubungan berita  

III. A. Pendekatan 

1. CBSA 

2. Ketrampilan Proses 

                B. Metode Pembelajaran 

1. Model Konvensional 

IV. Alat dan Sumber Pembelajaran 

A. Alat 

  Papan tulis, spidol, buku. 

B. Sumber 

1. Buku Paket IPS Geografi Kelas 2 

2. Buku Paket IPS yang relevan 

 

V.Skenario Pembelajaran 

No Jenis Kegiatan Waktu Metode 

1 

 

2. 

Pendahuluan 

Apersepsi dan motivasi 

Kegiatan inti 

5’ 

 

20’ 

Ceramah 

 

Ulangan Kelas 
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3. 

a) Setelah menerima materi perhubungan dan 

pengangkutan pada pertemuan minggu 

lalu dilanjutkan dengan ulangan, soal 

berjumlah 30 dalam bentuk pilihan ganda 

b) Sifat ulangan adalah close book ( tugas 

guru mengawasi jalannya ulangan) 

c) Dilanjutkan dengan koreksi bersama 

Penutup 

Guru memberikan kesimpulan dari 

kegiatan belajar mengajar yang telah 

terlaksana 

 

 

 

 

 

 

10’ 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

         Praktikan 

 

 

     Wisnu Wijaya S. 
      NIM.K5402523 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Lampiran 2 
KISI-KISI TES PRESTASI BELAJAR 

Ranah No S.Pokok Bahasan Indikator 

Pengetahuan Pemahaman Penerapan 
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             TES PRESTASI GEOGRAFI (Try Out) 

  Pokok Bahasan   : Perhubungan dan Pengangkutan 

  Kelas/ semester   : 2/1 

  Waktu                 : 20 menit 

Petunjuk Pengisian 
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1. Sebelum mengerjakan tulis nama, kelas, dan no presensi pada lembar yang tersedia. 

2. Jumlah soal sebanyak 35 butir, setiap butir terdiri dari 4 pilihan jawaban. 

3. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

4. Pilih salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang ( X ) 

 

1. Yang dimaksud dengan pelayaran perintis adalah.... 

a.  kegiatan pelayaran yang melayani tempat-tempat terpencil yang belum terjangkau 

oleh angkutan lain 

b. pelayaran yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain 

c. pelayaran yang melayani antara pelabuhan satu dengan pelabuhan lain 

d. pelayaran yang mengangkatn barang-barang hasil pertambangan 

2. Penganturan lalu-lintas searah dimaksudkan untuk.... 

a. menghindari polusi udara  c. menghindari kecelakan lalu-lintas 

b. menghindari kemacetan  d. toko-toko supaya sepi 

3. Jalan yang dibangun pemerintah antara lain jalan negara. Yang dimaksud dengan jalan 

negara adalah.... 

a. jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kota di kecamtan 

b. jalan yang menghubungkan pusat kota(kotamadya) dengan kota di kecamatan 

c. jalan yang menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibu kota propinsi lain dan 

dikelola oleh pemerintah pusat 

d. jalan yag menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibu kota propinsi lain dan 

dikelola oleh pemerintah daerah 

 

4. Berikut ini merupakan kendala dalam bidang perhubungan, kecuali....   

a. keterbatasan sarana dan prasarana     c. peralatan yang kurang memadai 

b. ketidakmampuan petugas dilapangan     d. mobilitas penduduk yang tinggi 

5. Yang termasuk dari contoh pelayaran lokal adalah.... 

a. seseorang yang berlayar dengan kapal dari pelabuhan Tanjung Priok ke 

pelabuhan Tanjung Perak 

b. seseorang yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Emas ke pelabuhan Belawan 

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



  

c. seseorang yan berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan Dyban di 

Afrika Selatan 

    d. kapal mengangkut barang tambang dari pelabuhan Palembang ke pelabuhan 

Benoa di Bali 

6. Yang merupakan pengaruh positif dan manfaat dari kelancaran perhubungan adalah.... 

a. memperepat penyaluran barang-barang hasil industri 

b. mempercepat pertambahan penduduk 

c. memperlambat pertambahan penduduk 

d. meningkatkan mutu sumberdaya manusia 

7.  Pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di tanah air dengan rute 

yang tetap disebut pelayaran…. 

 a.  perintis                                               c. nusantara 

 b. lokal                                                   d. rakyat 

8. Yang tidak termasuk manfaat pembangunan bidang perhubungan adalah.... 

a.  memperlancar roda perekoniomian 

b.  menghambat roda perekonomian 

c.  membuka daerah terpencil 

d.  memperkokoh persatuan dan kesatuan 

9. Salah satu fungsi pos dan giro adalah.... 

a. mengurusi peredaran surat-surat                c. melayani jasa peminjaman 

b. melayani kepentingan umum                     d. menyejahterakan masyarakat 

 

10. Pelabuhan Gilimanuk terdapat di .... 

a. Bali       c. Surabaya 

b. Sumatera      d. Sulawesi 

11.  Yang termasuk angkutan perairan adalah…. 

 a.  kereta api, kapal udara                         c. feri, sampan 

 b. kapal terbang, becak                            d. bis, dokar 

12. Peranan perhubungan darat dalam pembangunan nasional adalah....  

a. seringnya terjadi kecelakaan lalu-lintas 

b. memperlancar roda perekonomian dan pembangunan 
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c. memprcepat penyebaran kriminalitas 

d. mempercepat arus urbanisasi 

13. Argo Bromo merupakan nama jenis angkutan.... 

a. laut     c. sungai 

b. udara     d. kereta api 

14.Dibawah ini adalah salah satu keuntungan angkutan kereta api, kecuali.... 

       a. hemat lahan    c. polusi rendah 

       b. biaya operasi mahal   d. mengangkut banyak penumpang 

15. Kapal terbang Super Sonic Concord dilarang mendarat di Indonesia sebab.... 

       a. perusahaan kapal tersebut tidak memberitahukan kedatangannya 

       b. kapal terbang itu membawa senjata yang berbahaya 

c. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang memiliki 

pesawat tersebut 

d. suara pesawat itu sangat keras dan landasan yang kurang memadai  

16. Salah satu perusahaan penerbangan milik pemerintah adalah.... 

       a. Pelita Air transport   c. Bouraq Airines 

       b. Mandala Air lines   d. GIA 

17. Salah satu perusahaan yang mengelola angkutan kereta api adalah.... 

a. PT. KAI    c. DAMRI 

b. Garuda     d. PT.Pelni 

 

18.  Yang termasuk langkah-langkah pemerintah mengatasi kendala angkutan udara 

adalah…. 

a.  mengurangi jumlah pesawat udara 

b.  meningkatkan pelayanan angkutan udara 

c.  memperbanyak polisi lalu-lintas 

d.  memperbanyak pembangunan traffic ligt 

19.  Salah satu manfaat dibangunnya jalan tol adalah…. 

a.  mengatasi kemacetan lalu-lintas jalan raya 

b.  mengatasi kemacetan jalur kereta api 

c.  meningkatkan pendapatan sektor perhubungan 
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d.  memanfaatkan lahan pertanian yang tidak produktif 

20.  Membangun jalan-jaln baru dan memperluas jalan termasuk usaha pemerintah dalam 

perhubungan.... 

a.  darat                                    c. udara 

b.  laut                                      d. sungai 

21.  Angkutan perairan dalam sistem transportasi nasional menjadi sangat penting, 

sebab…. 

a.  menambah anggaran belanja negara 

b.  mendukung upaya pemerataan pembangunan 

c.  meningkatkan pendapatan para nelayan 

d.  menjamin keamanan nasional 

22. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 berisi tentang.... 

       a. lalu-lntas dan angkutan udara  c. lalu-lintas dan angkutan kereta api 

       b. lalu-lintas dan angkutan jalan raya d. lalu-lintas dan angkuta laut 

23. PT. Pelni merupakan salah satu perusahaan yang mengelola.... 

       a. kapal laut    c. kereta api 

       b. kapal terbang    d. telepon umum 

24. Data alat pengangkutan : 

 1. Pelita Air Transport 

 2. DAMRI 

 3. Mandal Airlines 

 4.PT. Pelni 

 Dari data diatas, yang termasuk pengangkutan udara adalah nomor.... 

a. 1 dan 2       c. 1 dan 4 

b. 3 dan 4       d. 1 dan 3 

25. Yang disebut dengan pelayaran perintis adalah…. 

a.  pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di tanah air dengan 

rute yang tetap 

b.  pelayaran yang diutamakan untuk daerah-daerah terpencil yang belum  

terjangkau oleh transportasi lain 

c.  pelayaran yang digunakan untuk mengangkut barang hasil tambang 
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d.   pelayaran yang menggunakan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dari 

dan keluar negeri 

26.  Yang termasuk dari pelayaran samudera adalah.... 

a.  Seseorang yang bepergian dengan pesawat udara dari Indonesia ke Inggris        

melewati samudera  

b.  seseorang yang bepergian dengan kereta api melewati beberapa negara 

c.  seseorang yang bepergian dengan kapal dari Indonesia ke Australia 

d.  pelayaran dari Kalimantan ke Pulau  Jawa melewati samudera yang luas 

27. Jalan bebas hambatan terkenal dengan sebutan.... 

a.  jalan tol                                                       c. jalan tembus 

b.  jalan layang                                                d. jalan raya 

28. Jenis angkutan yang paling digemari masyarakat adalah angkutan.... 

       a. kereta api    c. udara 

       b. jalan raya    d. Laut 

29. Jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan daerah kecamatan disebut…. 

  a.  jalan kabupaten                                      c. jalan kotamadya 

  b. jalan propinsi                                          d.  jalan negara 

 

 

 

30.  Dibawah ini merupakan alat komunikasi jarak jauh paling cepat dan praktis, 

kecuali…. 

  a. telegram                             c. faksimile 

  b.  telepon                               d. surat kilat khusus 

31.   Dibawah ini termasuk usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi masalah lalu-lintas 

di Indonesia, kecuali…. 

a.  mengadakan pelebaran jalan      

b.  membangun jalan-jalan baru      

c.  menaikkan pajak kendaraan bermotor 

d.  membangun jalan raya dan jalan bebas hambatan 
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32. Berikut ini adalah syarat-syarat tempat yang dapat dijadikan lapangan terbang, 

kecuali.... 

a. lapangan terbang sebaiknya terletak pada daratan yang luas 

b. lapangan terbang sebaiknya dekat dengan tempat-tempat penting 

c. lapangan terbang sebaiknya dekat dengan pemukiman penduduk 

d. jarak lapangan terbang dengan kota tidak terlalu jauh 

33. Salah satu peranan pengangkutan di Indonesia adalah.... 

a. memperlancar penyelundupan barang ke luar negeri 

b. memperlancar kegiatan kriminalitas 

c. memperlancar arus barang dan manusia 

d. jaln-jaln raya mengalami kerusakan 

34. Dibawah ini upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan 

raya, kecuali.... 

       a. pemasangan rambu-rambu lalu-lintas  

       b. pembuatan marka jalan 

       c. pegujian kendaraan bermotor 

       d. memperbaiki lapangan udara 

35. Usaha membawa atau memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat 

lain disebut.... 

a.  pengangkutan  c.  perhubungan  

b.  penarikan                                              d.    penumpukan 

KISI-KISI TES PRESTASI BELAJAR (Penelitian) 

Ranah No S.Pokok Bahasan Indikator 

Pengetahuan Pemahaman Penerapan 
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             TES PRESTASI GEOGRAFI (Penelitain) 

  Pokok Bahasan   : Perhubungan dan Pengangkutan 

  Kelas/ semester   : 2/1 

  Waktu                 : 20 menit 

Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengerjakan tulis nama, kelas, dan no presensi pada lembar yang tersedia. 

2. Jumlah soal sebanyak 35 butir, setiap butir terdiri dari 4 pilihan jawaban. 

3. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

4. Pilih salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang ( X ) 
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1. Yang dimaksud dengan pelayaran perintis adalah.... 

a.  kegiatan pelayaran yang melayani tempat-tempat terpencil yang belum terjangkau 

oleh angkutan lain 

b. pelayaran yang menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain 

c. pelayaran yang melayani antara pelabuhan satu dengan pelabuhan lain 

d. pelayaran yang mengangkatn barang-barang hasil pertambangan 

2. Penganturan lalu-lintas searah dimaksudkan untuk.... 

c. menghindari polusi udara  c. menghindari kecelakan lalu-lintas 

d. menghindari kemacetan  d. toko-toko supaya sepi 

3. Jalan yang dibangun pemerintah antara lain jalan negara. Yang dimaksud dengan jalan 

negara adalah.... 

e. jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kota di kecamtan 

f. jalan yang menghubungkan pusat kota(kotamadya) dengan kota di kecamatan 

g. jalan yang menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibu kota propinsi lain dan 

dikelola oleh pemerintah pusat 

h. jalan yag menghubungkan ibu kota propinsi dengan ibu kota propinsi lain dan 

dikelola oleh pemerintah daerah 

 

4. Berikut ini merupakan kendala dalam bidang perhubungan, kecuali....   

c. keterbatasan sarana dan prasarana     c. peralatan yang kurang memadai 

d. ketidakmampuan petugas dilapangan     d. mobilitas penduduk yang tinggi 

5. Yang termasuk dari contoh pelayaran lokal adalah.... 

a. seseorang yang berlayar dengan kapal dari pelabuhan Tanjung Priok ke 

pelabuhan Tanjung Perak 

b. seseorang yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Emas ke pelabuhan Belawan 

c. seseorang yan berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan Dyban di 

Afrika Selatan 

    d. kapal mengangkut barang tambang dari pelabuhan Palembang ke pelabuhan 

Benoa di Bali 

6. Yang merupakan pengaruh positif dan manfaat dari kelancaran perhubungan adalah.... 

e. memperepat penyaluran barang-barang hasil industri 
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f. mempercepat pertambahan penduduk 

g. memperlambat pertambahan penduduk 

h. meningkatkan mutu sumberdaya manusia 

7.  Pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di tanah air dengan rute 

yang tetap disebut pelayaran…. 

 a.  perintis                                               c. nusantara 

 b. lokal                                                   d. rakyat 

8. Yang tidak termasuk manfaat pembangunan bidang perhubungan adalah.... 

e.  memperlancar roda perekoniomian 

f.  menghambat roda perekonomian 

g.  membuka daerah terpencil 

h.  memperkokoh persatuan dan kesatuan 

9. Salah satu fungsi pos dan giro adalah.... 

c. mengurusi peredaran surat-surat                c. melayani jasa peminjaman 

d. melayani kepentingan umum                     d. menyejahterakan masyarakat 

 

10. Pelabuhan Gilimanuk terdapat di .... 

c. Bali       c. Surabaya 

d. Sumatera      d. Sulawesi 

11.  Yang termasuk angkutan perairan adalah…. 

 a.  kereta api, kapal udara                         c. feri, sampan 

 b. kapal terbang, becak                            d. bis, dokar 

12. Peranan perhubungan darat dalam pembangunan nasional adalah....  

e. seringnya terjadi kecelakaan lalu-lintas 

f. memperlancar roda perekonomian dan pembangunan 

g. memprcepat penyebaran kriminalitas 

h. mempercepat arus urbanisasi 

13. Argo Bromo merupakan nama jenis angkutan.... 

e. laut     c. sungai 

f. udara     d. kereta api 

14.Dibawah ini adalah salah satu keuntungan angkutan kereta api, kecuali.... 
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       a. hemat lahan    c. polusi rendah 

       b. biaya operasi mahal   d. mengangkut banyak penumpang 

15. Kapal terbang Super Sonic Concord dilarang mendarat di Indonesia sebab.... 

       a. perusahaan kapal tersebut tidak memberitahukan kedatangannya 

       b. kapal terbang itu membawa senjata yang berbahaya 

g. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang memiliki 

pesawat tersebut 

h. suara pesawat itu sangat keras dan landasan yang kurang memadai  

16. Salah satu perusahaan penerbangan milik pemerintah adalah.... 

       a. Pelita Air transport   c. Bouraq Airines 

       b. Mandala Air lines   d. GIA 

17. Salah satu perusahaan yang mengelola angkutan kereta api adalah.... 

c. PT. KAI    c. DAMRI 

d. Garuda     d. PT.Pelni 

 

18.  Yang termasuk langkah-langkah pemerintah mengatasi kendala angkutan udara 

adalah…. 

e.  mengurangi jumlah pesawat udara 

f.  meningkatkan pelayanan angkutan udara 

g.  memperbanyak polisi lalu-lintas 

h.  memperbanyak pembangunan traffic ligt 

19.  Salah satu manfaat dibangunnya jalan tol adalah…. 

e.  mengatasi kemacetan lalu-lintas jalan raya 

f.  mengatasi kemacetan jalur kereta api 

g.  meningkatkan pendapatan sektor perhubungan 

h.  memanfaatkan lahan pertanian yang tidak produktif 

20.  Membangun jalan-jaln baru dan memperluas jalan termasuk usaha pemerintah dalam 

perhubungan.... 

c.  darat                                    c. udara 

d.  laut                                      d. sungai 
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21.  Angkutan perairan dalam sistem transportasi nasional menjadi sangat penting, 

sebab…. 

e.  menambah anggaran belanja negara 

f.  mendukung upaya pemerataan pembangunan 

g.  meningkatkan pendapatan para nelayan 

h.  menjamin keamanan nasional 

22. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 berisi tentang.... 

       a. lalu-lntas dan angkutan udara  c. lalu-lintas dan angkutan kereta api 

       b. lalu-lintas dan angkutan jalan raya d. lalu-lintas dan angkuta laut 

23. PT. Pelni merupakan salah satu perusahaan yang mengelola.... 

       a. kapal laut    c. kereta api 

       b. kapal terbang    d. telepon umum 

24. Data alat pengangkutan : 

 1. Pelita Air Transport 

 2. DAMRI 

 3. Mandal Airlines 

 4.PT. Pelni 

 Dari data diatas, yang termasuk pengangkutan udara adalah nomor.... 

c. 1 dan 2       c. 1 dan 4 

d. 3 dan 4       d. 1 dan 3 

25. Yang disebut dengan pelayaran perintis adalah…. 

e.  pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di tanah air dengan 

rute yang tetap 

f.  pelayaran yang diutamakan untuk daerah-daerah terpencil yang belum  

terjangkau oleh transportasi lain 

g.  pelayaran yang digunakan untuk mengangkut barang hasil tambang 

h.   pelayaran yang menggunakan kapal-kapal besar untuk mengangkut barang dari 

dan keluar negeri 

26.  Yang termasuk dari pelayaran samudera adalah.... 

e.  Seseorang yang bepergian dengan pesawat udara dari Indonesia ke Inggris        

melewati samudera  
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f.  seseorang yang bepergian dengan kereta api melewati beberapa negara 

g.  seseorang yang bepergian dengan kapal dari Indonesia ke Australia 

h.  pelayaran dari Kalimantan ke Pulau  Jawa melewati samudera yang luas 

27. Jalan bebas hambatan terkenal dengan sebutan.... 

c.  jalan tol                                                       c. jalan tembus 

d.  jalan layang                                                d. jalan raya 

28. Jenis angkutan yang paling digemari masyarakat adalah angkutan.... 

       a. kereta api    c. udara 

       b. jalan raya    d. Laut 

29. Jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan daerah kecamatan disebut…. 

  a.  jalan kabupaten                                      c. jalan kotamadya 

  b. jalan propinsi                                          d.  jalan negara 

 

30.  Dibawah ini merupakan alat komunikasi jarak jauh paling cepat dan praktis, 

kecuali…. 

  a. telegram                             c. faksimile 

  b.  telepon                               d. surat kilat khusus 

31.   Dibawah ini termasuk usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi masalah lalu-lintas 

di Indonesia, kecuali…. 

e.  mengadakan pelebaran jalan      

f.  membangun jalan-jalan baru      

g.  menaikkan pajak kendaraan bermotor 

h.  membangun jalan raya dan jalan bebas hambatan 

32. Berikut ini adalah syarat-syarat tempat yang dapat dijadikan lapangan terbang, 

kecuali.... 

e. lapangan terbang sebaiknya terletak pada daratan yang luas 

f. lapangan terbang sebaiknya dekat dengan tempat-tempat penting 

g. lapangan terbang sebaiknya dekat dengan pemukiman penduduk 

h. jarak lapangan terbang dengan kota tidak terlalu jauh 

33. Salah satu peranan pengangkutan di Indonesia adalah.... 

e. memperlancar penyelundupan barang ke luar negeri 
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f. memperlancar kegiatan kriminalitas 

g. memperlancar arus barang dan manusia 

h. jaln-jaln raya mengalami kerusakan 

34. Dibawah ini upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan 

raya, kecuali.... 

       a. pemasangan rambu-rambu lalu-lintas  

       b. pembuatan marka jalan 

       c. pegujian kendaraan bermotor 

       d. memperbaiki lapangan udara 

35. Usaha membawa atau memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat 

lain disebut.... 

a.  pengangkutan  c.  perhubungan  

 penarikan                                               

 

 

 

 Lampiran 3 
 

KISI-KISI ANGKET 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

(Try Out) 
 

NO.ITEM KERANGKA 
KONSEP 

MOTIVASI 

 
KOMPONEN POSITIF NEGATIF 

JUMLAH 
ITEM 

Model 

Pengembangan 

Motivasi 

Belajar 

1. Pengetahuan 

2. Kebutuhan 

3. Kemampuan 

4. Kesenangan  

5. Pelaksanaaan 

Kegiatan Belajar 

6. Hasil Belajar 

1,2 

4,7,9 

10,12,14 

16,17 

18,19,21,23 

 

25,26 

3 

5,6,8 

11,13 

15 

20,22 

 

24 

3 

6 

5 

3 

6 

 

3 
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7. Kepuasan 

8. Karakteristik Pribadi 

dan Lingkungan 

 

27,28,29,32 

33,34 

30,31 

35 

6 

3 

JUMLAH    35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Tulislah nama lengkap dan kelas adik-adik dengan jelas. 

2. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban yang 

disediakan. 

3. pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan diri adik-adik yang sebenarnya 

dari setiap pertanyaan yang disediakan. 

4. Setiap jawaban adalah benar, jangan terpengaruh dengan jawaban teman anda. 

5. Setelah selesai selesai dikumpulkan. 

   
NAMA   : 

KELAS  : 
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1.   Menurut saya belajar sangat penting untuk menjamin masa depan yang cerah. 

a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

c. Netral 

2. Tidak ada ruginya bila belajar dilakukan sejak dini agar tidak menyesal nantinya. 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat tidak Setuju 

 c. Netral  

3.   Dengan pengetahuan yang luas kita akan sulit menemukan informasi yang penting 

dalam dunia pendidikan. 

a. Sangat Setuju   d. tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

4 Belajar membutuhkan biaya yang banyak, sehingga tidak sia-sia bila nantinya kita 

mendapat ilmu yang banyak pula.     

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

5. Saya akan rugi bila mengikuti salah satu program belajar seperti contohnya studi 

banding ke tempat lain 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

6. Dengan belajar kita tidak bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan.    

 a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

  b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

  c. Netral 

7.  Belajar bisa dilakukan tanpa memandang umur baik dari usia anak-anak sampai tua.  

 a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 
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8.   Bila ditanya tentang pengetahuan, siswa yang belajar pasti tidak tau dari pada yang 

tidak belajar sama sekali. 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

c. Netral 

9.  Dengan belajar giat, manfaat yang kita peroleh tidak akan sedikit. 

  a. Sangat Setuju                            d. Tidak Setuju 

   b. Setuju                                        e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

10. Apakah kemampuan juga dibutuhkan dalam belajar, bila nantinya kita bisa 

menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh guru.  

 a. Sangat Setuju                           d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                       e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

 

 

 

11. Sudah pas kah bila pelajaran fisika diberikan untuk siswa SD? 

      a. Sangat Setuju                            d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                        e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

12. Belajar tentu banyak menggunakan biaya, waktu, dll. 

      a. Sangat Setuju                      d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

13. Dalam belajar, faktor usia tidak mempengaruhi dalam hal penyerapan bahan belajar.  

      a. Sangat Setuju                         d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

14. Seorang siswa berusia 12 tahun bila dihadapkan dengan bahan pelajaran perkalian 

bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. 

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



  

      a. Sangat Setuju                           d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

15. Anak balita lebih tidak suka belajar bernyanyi dan bermain dari pada belajar 

berhitung. 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

16. Terdapat seorang siswa SMA yang senang dengan pelajaran Geografi karena sewaktu 

di SLTP sudah pernah mengikuti pelajaran tersebut. 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

 

 

 

17. Saya lebih suka belajar membaca dan mengerjakan soal sepulang dari sekolah agar 

prestasi bisa meningkat.  

     a. Sangat Setuju                               d. Tidak Setuju 

     b. Setuju                                           e. Sangat Tidak Setuju 

     c. Netral 

18. Fasilitas yang saya gunakan sebanding dengan biaya yang saya bayarkan di sekolah. 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral  

19. Karena sudah ada bakat ketrampilan dalam diri, maka saya akan lebih 

mengembangkannya. 

      a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

20. Antara waktu belajar, bermain, dan beristirahat tidak saya bagi setiap harinya. 
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      a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

21. Menurut saya belajar menyita banyak waktu, sehingga sangat sulit untuk 

membaginya. 

       a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

       b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

       c. Netral 

22. Banyaknya hambatan dalam belajar, membuat siswa gagal ketika mengikuti ujian 

nasional. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

 

23. Saya dapat belajar dengan baik dan tenang, karena fasilitas dan kemampuan  sudah 

tersedia. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju  

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

24. Dengan selalu mendapat nilai yang bagus ketika ulangan, saya kurang yakin 

mendapat rangking yang bagus pula. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

25. Setelah rajin belajar, saya lebih banyak tau tentang informasi yang ada kaitannya 

dengan materi pelajaran sekolah. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

26. Secara lebih umum bahwa dengan belajar, dapat meningkatkan prestasi saya. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
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 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

27. Dengan giat belajar, membuat saya merasa puas ketika mengikuti ulangan dan 

mandapatkan nilai bagus. 

 a. Sangat Setuju   d. tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

28. Dengan prestasi baik yang saya miliki, saya lebih disukai teman-teman ketika belajar 

di kelas. 

  a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

 

 

29. Keuntungan dari saya giat belajar, dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dunia 

luar. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

30. Dengan prestasi bagus, maka saya tidak akan melanjutkan jenjang pendidikan ke 

yang lebih tinggi. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

31. Bilamana hasil belajar saya kurang baik, saya tidak akan belajar lagi. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

32. Walaupun prestasi kurang bagus saya tetap lebih suka belajar dari pada bermain-

main. 

 a. Sangat setuju   d. Tidak Setuju 
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 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

33. Orang tua saya sangat mendukung untuk selalu belajar demi cita-cita yang akan saya 

capai nantinya. 

  a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

34. Dengan biaya yang sudah ditanggung oleh orang tua, maka belajar akan lebih saya 

giatkan. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

 

 

35. Saya tidak akan belajar karena tidak mampu membeli buku pelajaran. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak setuju 

 c. Netral 
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KISI-KISI ANGKET 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
(Penelitian) 

 
NO.ITEM KERANGKA 

KONSEP 
MOTIVASI 

 
KOMPONEN POSITIF NEGATIF 

JUMLAH 
ITEM 

Model 

Pengembangan 

Motivasi 

Belajar 

1. Pengetahuan 

2. Kebutuhan 

3. Kemampuan 

4. Kesenangan  

5. Pelaksanaaan 

Kegiatan Belajar 

6. Hasil Belajar 

7. Kepuasan 

8. Karakteristik Pribadi 

dan Lingkungan 

 

1,2 

4,7,9 

10,12,14 

16,17 

18,19,21,23 

 

25,26 

27,28,29,32 

33,34 

3 

5,6,8 

11,13 

15 

20,22 

 

24 

30,31 

35 

3 

6 

5 

3 

6 

 

3 

6 

3 

JUMLAH    35 
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Petunjuk Pengisian Angket : 

6. Tulislah nama lengkap dan kelas adik-adik dengan jelas. 

7. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban yang 

disediakan. 

8. pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan diri adik-adik yang sebenarnya 

dari setiap pertanyaan yang disediakan. 

9. Setiap jawaban adalah benar, jangan terpengaruh dengan jawaban teman anda. 

10. Setelah selesai selesai dikumpulkan. 

   
 
1.   Menurut saya belajar sangat penting untuk menjamin masa depan yang cerah. 

a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

c. Netral 

2. Tidak ada ruginya bila belajar dilakukan sejak dini agar tidak menyesal nantinya. 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat tidak Setuju 

 c. Netral  

3.   Dengan pengetahuan yang luas kita akan sulit menemukan informasi yang penting 

dalam dunia pendidikan. 

a. Sangat Setuju   d. tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

4 Belajar membutuhkan biaya yang banyak, sehingga tidak sia-sia bila nantinya kita 

mendapat ilmu yang banyak pula.     

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

5. Saya akan rugi bila mengikuti salah satu program belajar seperti contohnya studi 

banding ke tempat lain 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

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



  

      c. Netral 

6. Dengan belajar kita tidak bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan.    

 a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

  b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

  c. Netral 

7.  Belajar bisa dilakukan tanpa memandang umur baik dari usia anak-anak sampai tua.  

 a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

8.   Bila ditanya tentang pengetahuan, siswa yang belajar pasti tidak tau dari pada yang 

tidak belajar sama sekali. 

a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

c. Netral 

9.  Dengan belajar giat, manfaat yang kita peroleh tidak akan sedikit. 

  a. Sangat Setuju                            d. Tidak Setuju 

   b. Setuju                                        e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

10. Apakah kemampuan juga dibutuhkan dalam belajar, bila nantinya kita bisa 

menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh guru.  

 a. Sangat Setuju                           d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                       e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

 

 

 

11. Sudah pas kah bila pelajaran fisika diberikan untuk siswa SD? 

      a. Sangat Setuju                            d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                        e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

12. Belajar tentu banyak menggunakan biaya, waktu, dll. 
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      a. Sangat Setuju                      d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

13. Dalam belajar, faktor usia tidak mempengaruhi dalam hal penyerapan bahan belajar.  

      a. Sangat Setuju                         d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

14. Seorang siswa berusia 12 tahun bila dihadapkan dengan bahan pelajaran perkalian 

bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. 

      a. Sangat Setuju                           d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

15. Anak balita lebih tidak suka belajar bernyanyi dan bermain dari pada belajar 

berhitung. 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

16. Terdapat seorang siswa SMA yang senang dengan pelajaran Geografi karena sewaktu 

di SLTP sudah pernah mengikuti pelajaran tersebut. 

      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

 

 

 

17. Saya lebih suka belajar membaca dan mengerjakan soal sepulang dari sekolah agar 

prestasi bisa meningkat.  

     a. Sangat Setuju                               d. Tidak Setuju 

     b. Setuju                                           e. Sangat Tidak Setuju 

     c. Netral 

18. Fasilitas yang saya gunakan sebanding dengan biaya yang saya bayarkan di sekolah. 
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      a. Sangat Setuju                              d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                          e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral  

19. Karena sudah ada bakat ketrampilan dalam diri, maka saya akan lebih 

mengembangkannya. 

      a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

20. Antara waktu belajar, bermain, dan beristirahat tidak saya bagi setiap harinya. 

      a. Sangat Setuju                             d. Tidak Setuju 

      b. Setuju                                         e. Sangat Tidak Setuju 

      c. Netral 

21. Menurut saya belajar menyita banyak waktu, sehingga sangat sulit untuk 

membaginya. 

       a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

       b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

       c. Netral 

22. Banyaknya hambatan dalam belajar, membuat siswa gagal ketika mengikuti ujian 

nasional. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

 

23. Saya dapat belajar dengan baik dan tenang, karena fasilitas dan kemampuan  sudah 

tersedia. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju  

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

24. Dengan selalu mendapat nilai yang bagus ketika ulangan, saya kurang yakin 

mendapat rangking yang bagus pula. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
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 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

25. Setelah rajin belajar, saya lebih banyak tau tentang informasi yang ada kaitannya 

dengan materi pelajaran sekolah. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

26. Secara lebih umum bahwa dengan belajar, dapat meningkatkan prestasi saya. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

27. Dengan giat belajar, membuat saya merasa puas ketika mengikuti ulangan dan 

mandapatkan nilai bagus. 

 a. Sangat Setuju   d. tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

28. Dengan prestasi baik yang saya miliki, saya lebih disukai teman-teman ketika belajar 

di kelas. 

  a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

 

 

29. Keuntungan dari saya giat belajar, dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dunia 

luar. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

30. Dengan prestasi bagus, maka saya tidak akan melanjutkan jenjang pendidikan ke 

yang lebih tinggi. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 
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 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

31. Bilamana hasil belajar saya kurang baik, saya tidak akan belajar lagi. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

32. Walaupun prestasi kurang bagus saya tetap lebih suka belajar dari pada bermain-

main. 

 a. Sangat setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

33. Orang tua saya sangat mendukung untuk selalu belajar demi cita-cita yang akan saya 

capai nantinya. 

  a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

34. Dengan biaya yang sudah ditanggung oleh orang tua, maka belajar akan lebih saya 

giatkan. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak Setuju 

 c. Netral 

35.  Saya tidak akan belajar karena tidak mampu membeli buku pelajaran. 

 a. Sangat Setuju   d. Tidak Setuju 

 b. Setuju    e. Sangat Tidak setuju 

 c. Netral 

Lampiran 6 

Uji Normalitas 

 
1) Uji Normalitas Jigsaw 

a) Diketahui 
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 1694X =å ; n = 22; 77.00X = ; 130744X2 =å  

 

( )
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b) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Tabel uji normalitas tes prestasi belajar 

No Xi f Xi
2 f.Xi f.Xi

2 Zi F(Zi) S(Zi) IF(Zi)-S(Zi)I 

1 71 4 5041 284 20164 -1.57 0.0582 0.1818 0.1236 
2 74 3 5476 222 16428 -0.79 0.2148 0.3182 0.1034 
3 77 6 5929 462 35574 0.00 0.5000 0.5909 0.0909 
4 80 7 6400 560 44800 0.79 0.7852 0.9091 0.1239 
5 83 2 6889 166 13778 1.57 0.9418 1.0000 0.0582 

Diperoleh L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.1239 

c) Daerah Kritik 

DK = {L | L > L0.05; 22} = 0.1889 

d) Keputusan Uji 

Ho diterima, karena Lhit = 0.1239 <  L0.05; 22 = 0.1889 

e) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

2) Uji Normalitas Kontrol 

a) Diketahui 

 1536X =å ; n = 21; 73.14X = ; 112566X 2 =å  
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b) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Tabel uji normalitas tes prestasi belajar 
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No Xi f Xi
2 f.Xi f.Xi

2 Zi F(Zi) S(Zi) IF(Zi)-S(Zi)I 

1 68 3 4624 204 13872 -1.55 0.0606 0.1429 0.0823 
2 71 6 5041 426 30246 -0.65 0.2578 0.4286 0.1708 
3 74 7 5476 518 38332 0.26 0.6026 0.7619 0.1593 
4 77 4 5929 308 23716 1.17 0.8790 0.9524 0.0734 
5 80 1 6400 80 6400 2.07 0.9808 1.0000 0.0192 

Diperoleh L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.1708 

c) Daerah Kritik 

DK = {L | L > L0.05; 21} = 0.1933 

d) Keputusan Uji 

Ho diterima, karena Lhit = 0.1708 < L0.05; 21 = 0.1933 

e) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

3) Uji Normalitas Motivasi Jigsaw 

a) Diketahui 

 1827X =å ; n = 22; 83.05X = ; 154357X2 =å  
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b) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 

 

Tabel uji normalitas tes prestasi belajar 

No Xi f Xi
2 f.Xi f.Xi

2 Zi F(Zi) S(Zi) IF(Zi)-S(Zi)I 

1 49 1 2401 49 2401 -3.04 0.0012 0.0455 0.0443 
2 69 1 4761 69 4761 -1.25 0.1056 0.0909 0.0147 
3 74 1 5476 74 5476 -0.81 0.2090 0.1364 0.0726 
4 75 1 5625 75 5625 -0.72 0.2358 0.1818 0.0540 
5 77 3 5929 231 17787 -0.54 0.2946 0.3182 0.0236 
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6 81 3 6561 243 19683 -0.18 0.4286 0.4545 0.0259 
7 82 1 6724 82 6724 -0.09 0.4641 0.5000 0.0359 
8 85 2 7225 170 14450 0.17 0.5675 0.5909 0.0234 
9 86 1 7396 86 7396 0.26 0.6026 0.6364 0.0338 
10 88 1 7744 88 7744 0.44 0.6700 0.6818 0.0118 
11 91 2 8281 182 16562 0.71 0.7611 0.7727 0.0116 
12 92 2 8464 184 16928 0.80 0.7881 0.8636 0.0755 
13 96 1 9216 96 9216 1.16 0.8770 0.9091 0.0321 
14 98 1 9604 98 9604 1.33 0.9082 0.9545 0.0463 
15 100 1 10000 100 10000 1.51 0.9345 1.0000 0.0655 

Diperoleh L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.0755 

c) Daerah Kritik 

DK = {L | L > L0.05;22} = 0.1889 

d) Keputusan Uji 

Ho diterima, karena Lhit = 0.0755 < L0.05; 22 = 0.1889 

e) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

4) Uji Normalitas Motivasi Kontrol 

a) Diketahui 

 1639X =å ; n = 21; 78.05X = ; 130501X 2 =å  
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b) Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Tabel uji normalitas tes prestasi belajar  

No Xi f Xi
2 f.Xi f.Xi

2 Zi F(Zi) S(Zi) IF(Zi)-S(Zi)I 

1 57 1 3249 57 3249 -1.85 0.0322 0.0476 0.0154 
2 61 1 3721 61 3721 -1.50 0.0668 0.0952 0.0284 
3 62 1 3844 62 3844 -1.41 0.0793 0.1429 0.0636 
4 68 2 4624 136 9248 -0.88 0.1894 0.2381 0.0487 
5 69 1 4761 69 4761 -0.80 0.2119 0.2857 0.0738 
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6 75 3 5625 225 16875 -0.27 0.3936 0.4286 0.0350 
7 77 1 5929 77 5929 -0.09 0.4641 0.4762 0.0121 
8 78 2 6084 156 12168 0.00 0.5000 0.5714 0.0714 
9 79 1 6241 79 6241 0.08 0.5319 0.6190 0.0871 
10 81 1 6561 81 6561 0.26 0.6026 0.6667 0.0641 
11 87 2 7569 174 15138 0.79 0.7852 0.7619 0.0233 
12 89 1 7921 89 7921 0.96 0.8315 0.8095 0.0220 
13 90 1 8100 90 8100 1.05 0.8531 0.8571 0.0040 
14 91 1 8281 91 8281 1.14 0.8729 0.9048 0.0319 
15 92 1 8464 92 8464 1.23 0.8907 0.9524 0.0617 
16 100 1 10000 100 10000 1.93 0.9732 1.0000 0.0268 

Diperoleh L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.0871 

c) Daerah Kritik 

DK = {L | L > L0.05; 21} = 0.1933 

d) Keputusan Uji 

Ho diterima, karena Lhit = 0.0871 <  L0.05; 21 = 0.1933 

e) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 7 

Uji Homogenitas 
 
Uji Homogenitas Prestasi Belajar 

a. Hipotesis 

H0 : Kedua kelompok berasal dari populasi yang homogen 

H1 : Kedua kelompok berasal dari populasi yang tidak homogen 
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b. Tabel Komputasi 

Aktivitas fj SSj Sj
2 log Sj

2 fj log Sj
2 

Eksp. 21 306.0000 14.5714 1.1635 24.4335 
Kontrol 20 218.5714 10.9286 1.0386 20.7713 
Jumlah 41 524.5714 25.5000 2.2021 45.2048 
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c. Statistik Uji  

( ) ( )2048.453879.45
1.0244
2.303

slogfRKGflog
c

2.303
χ 2

jj
2 -=-= å  

 = 0.4115 

d. Daerah Kritik 

DK = { c2 | c2 > c2
0.05;1 = 3.841 } 

e. Keputusan 

Ho diterima, karena harga statistik uji c2
hit = 0.4115 < c2

tabel = 3.841  

f. Kesimpulan 

Kedua kelompok berasal dari populasi yang homogen 

 

 

 

 

Uji Homogenitas Motivasi Belajar 

a. Hipotesis 

H0 : Kedua kelompok berasal dari populasi yang homogen 

H1 : Kedua kelompok berasal dari populasi yang tidak homogen 

b. Tabel Komputasi 

Kelas fj SSj Sj
2 log Sj

2 fj log Sj
2 
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Eksp. 21 2632.9545 125.3788 2.0982 44.0627 
Kontrol 20 2580.9524 129.0476 2.1107 42.2150 
Jumlah 41 5213.9069 254.4264 4.2090 86.2777 
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f.log RKG = (41)(log 127.1685) = 86.2796 
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c. Statistik Uji  

( ) ( )2777.68286.2796
1.0244
2.303

slogfRKGflog
c

2.303
χ 2

jj
2 -=-= å  

 = 0.0042 

d. Daerah Kritik 

DK = { c2 | c2 > c2
0.05;1 = 3.841 } 

e. Keputusan 

Ho diterima, karena harga statistik uji c2
hit = 0.0042 < c2

tabel = 3.841  

f. Kesimpulan 

Kedua kelompok berasal dari populasi yang homogen 

 

 

 

 

 

 

Uji Homogenitas Prestasi ditinjau dari Motivasi Belajar 

a. Hipotesis 

H0 : Ketiga kelompok berasal dari populasi yang homogen 

H1 : Ketiga kelompok berasal dari populasi yang tidak homogen 

b. Tabel Komputasi 

Aktivitas fj SSj Sj
2 log Sj

2 fj log Sj
2 
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Tinggi 3 9.0000 3.0000 0.4771 1.4314 
Sedang 31 354.1935 11.8065 1.0721 33.2357 
Rendah 7 67.5000 9.6429 0.9842 6.8894 
Jumlah 41 430.6935 24.4493 2.5334 41.5565 
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flog RKG = (41)(log 10.5047) = 41.8768 
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c. Statistik Uji  

( ) ( )5565.148768.14
1.1245
2.303

slogfRKGflog
c

2.303
χ 2

jj
2 -=-= å  

 = 0.6559 

d. Daerah Kritik 

DK = { c2 | c2 > c2
0.05;2 = 5.991 } 

e. Keputusan 

Ho diterima, karena harga statistik uji c2
hit = 0.6559< c2

tabel = 5.991  

f. Kesimpulan 

Ketiga kelompok berasal dari populasi yang homogen 

 

 

 
 
 
Lampiran 8 

Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

 
1. Hipotesis 

H0A : ai = 0 untuk setiap i = 1, 2, 

H1A : paling sedikit ada satu ai yang tidak nol 

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

H1B : paling sedikit ada satu bi yang tidak nol 
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H0AB : (ab)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2, 

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

2. Taraf signifikansi : a = 0,05 

3. Statistik yang digunakan : 

RKG
RKA

FA = , 
RKG
RKB

FB = , 
RKG

RKAB
FAB =  

4. Komputasi 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Ket. Motivasi 
Belajar Tinggi 

Motivasi 
Belajar Sedang 

Motivasi 
Belajar 
Rendah 

Motivasi 
Belajar Tinggi 

Motivasi 
Belajar Sedang 

Motivasi 
Belajar 
Rendah 

83  74 71 77  80  74 77 74  
80  71 77 74    74 74 68  
83  80 80     71 74 68  

  80 71     68 74 71  
  80 77     71 74 71  
  80 71     71 77 71  
  77 74     77 77   
  80 77         

D
at

a 
A

m
at

an
 

  77          
             
             
             

 

 

 

 

 

Rataan Skor Tes prestasi Belajar Geografi 

Motivasi 

Belajar 
Tinggi Sedang Rendah Total 

Eksperimen 82.0000 76.2941 75.5000 233.7941 
(A1) 

Kontrol 80.0000 73.7857 70.5000 224.2857 
(A2) 

Total 
162.0000 

(B1) 
150.0798 

(B2) 
146.0000 

(B3) 
458.0798 (G) 
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N = 3 + 17 + 2 + 1 + 14 + 6 = 43 

( )( )
2.8166

2.1303
6

6
1

14
1

1
1

2
1

17
1

3
1

32
hn ==

+++++
=  

a. Menghitung Komponen JK 

( ) ( )( ) 34972.8554
32

0798.584
pq
G

1
22

===  

341.886625.5000.......6.0000)2(
,

=++== å
ji

ijSS  

( ) 34987.9237
3

224.2857
3

233.7941
q

A
3

22

i

2
i =+== å  

( ) 35041.9780
2

146.0000
2

150.0798
2

162.0000
p

B
4

222

j

2
j =++== å  

35059.624070.5000.......82.0000)5( 22

,

2 =++== å
ji

ijBA  

b. Jumlah Kuadrat 

JKA = hn {(3) – (1)} 

 = (2.8166)(34987.9237 – 34972.8554) = 42.4409 

JKB = hn  {(4) – (1)} 

 = (2.8166)(35041.9780 – 34972.8554) = 194.6884 

JKAB = hn {(1) + (5) – (3) – (4)} 

 = (2.8166)(34972.8554 + 35059.6240 – 34987.9237 – 35041.9780) 

 = 7.2604 

JKG = (2) = 341.8866 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

 = 42.4409 + 194.6884 + 7.2604 + 341.8866 = 586.2763 

c. Derajat Kebebasan 

dkA = p – 1 = 2 – 1 = 1 

dkB = q – 1 = 3 – 1 = 2 

dkAB = (p – 1)(q – 1) = (1)(2) = 2 

dkG = N – pq = 43 – 6 = 37 

dkT = N – 1 = 43 – 1 = 42 
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d. Rataan Kuadrat 

42.4409
1

42.4409
dkA
JKA

RKA ===  

97.3442
2

194.6884
dkB
JKB

RKB ===  

3.6302
2

7.2604
dkAB
JKAB

RKAB ===  

9.2402
37

341.8866
dkG
JKG

RKG ===  

e. Daerah Kritik 

4.5931
9.2402
42.4409

RKG
RKA

FA ===  

10.5349
9.2402
97.3442

RKG
RKB

FB ===  

0.3929
9.2402
3.6302

RKG
RKAB

FAB ===  

Untuk Fa adalah DK = { F | F > F0,05;1;37} = { F | F > 4.11} 

Untuk Fb adalah DK = { F | F > F0,05;2;37} = { F | F > 3.26} 

Untuk Fab adalah DK = { F | F > F0,05;2;37} = { F | F > 3.26} 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK dk RK Fobs Fa Keputusan 
Pendekatan. 

Mengajar (A) 

Motivasi 

Belajar (B) 

Interaksi (AB) 

42.4409 

194.6884 

7.2604 

341.8866 

1 

2 

2 

37 

42.4409 

194.6884 

7.2604 

9.2402 

4.5931 

10.5349 

0.3929 

- 

4.11 

3.26 

3.26 

- 

H0A Ditolak 

H0B Ditolak 

H0AB 

Diterima 

- 
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Galat 

Total 586.2763 42 - - - - 

5. Keputusan Uji : 

H0A ditolak; H0B ditolak; H0AB diterima, 

6. Kesimpulan : 

a. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dan model pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar siswa 

b. Ada perbedaan pengaruh antara motivasi belajar siswa pada kategori tinggi, 

sedang dan rendah terhadap prestasi belajar siswa 

c. Tidak ada interaksi antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9 

Uji Lanjut Pasca Analisis Variansi Dua Jalan 

 

1. Diketahui : 
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Motivasi 

Belajar 
Tinggi Sedang Rendah Total 

D. Eksperimen 82.0000 76.2941 75.5000 
233.7941 

(A1) 

Kontrol 80.0000 73.7857 70.5000 224.2857 
(A2) 

Total 162.0000 
(B1) 

150.0798 
(B2) 

146.0000 
(B3) 

458.0798 (G) 

2. Taraf Signifikansi : a = 0,05 

3. Komputasi, 
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a. Komparasi Ganda Antar Baris 

Komparasi (Xi-Xj)
2 1/ni + 1/nj RKG F Kritik Keputusan 

m1 vs m2 90.4097 0.0931 9.2402 105.1256 4.11 Ditolak 

b. Komparasi Ganda Antar Baris 

Komparasi (Xi-Xj)
2 1/ni + 1/nj RKG F Kritik Keputusan 

m1 vs m2 142.0904 0.2823 9.2402 54.4801 6.52 Ditolak 
m1 vs m3 256.0000 0.3750 9.2402 73.8803 6.52 Ditolak 
m2 vs m3 16.6450 0.1573 9.2402 11.4549 6.52 Ditolak 

4. Daerah Kritik 

DK = { F | F > (k–1) Fa;k-1;N-k}  

 = (2-1) F0,05;1;63 = 1 x 3.99 = 3.99 

 = (3-1) F0,05;2;62 = 2 x 3.14 = 6.28 

5. Keputusan Uji : 

Dari hasil uji scheffe, dapat disimpulkan bahwa :  

a. Komparasi antar baris 

Prestasi belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan. 

 

b. Komparasi antar kolom 
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- Prestasi belajar siswa kelompok motivasi belajar tinggi dan sedang 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 

- Prestasi belajar siswa kelompok motivasi belajar tinggi dan rendah 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 

- Prestasi belajar siswa kelompok motivasi belajar sedang dan rendah 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 
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