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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, namun hasilnya 

belum seperti yang diharapkan. Indikator keberhasilan yang digunakan oleh 

pemerintah sebagai ukuran keberhasilan pendidikan adalah dengan melihat 

perolehan Nilai Ebtanas Murni (NEM) setiap lulusannya (Output). Depdiknas 

(2001:1,2).  

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Rendahnya mutu 

pendidikan diantaranya diperlihatkan oleh masih rendahnya hasil pembelajaran 

yang dicapai siswa. Rendahnya hasil pembelajaran ini ada kemungkinan 

disebabkan oleh adanya metode konvensional yang membuat siswa terjebak 

dalam rutinitas, banyak menghafal, motivasi belajar siswa rendah, media 

pembelajaran kurang, lebih mengandalkan pada aspek kognitif yang rendah 

(mengingat, menyebutkan) dan umumnya siswa tidak tahu makna atau fungsi dari 

hal yang dipelajari. 
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Hasil pengamatan peneliti di lapangan menemukan bahwa sebagian besar 

pembelajaran yang dilakukan berlangsung secara tradisional/ konvensional. 

Dalam metode konvensional guru memegang peranan utama dalam menentukan 

isi dan urutan langkah dalam menyampaikan materi pelajaran, siswa hanya 

mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. Siswa hanya akan mengingat 

materi yang ada dengan menghafal bukan memahami. Dengan demikian yang 

diperoleh akan mudah terlupakan dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

Pembelajaran yang digunakan guru sebagian besar bukan produk dari guru  

sendiri tetapi produk dari MGMP (Musyawarah Guru Bidang Studi) di tingkat 

kabupaten. Selama pembelajaran berlangsung guru banyak menggunakan metode 

ceramah dan siswa banyak mengerjakan LKS sehingga dalam waktu yang relatif 

singkat guru dapat menyajikan dan menyelesaikan bahan ajar. Kenyataan ini 

diperkuat lagi oleh alasan guru yaitu untuk mengejar terget kurikulum. Hal 

demikian barangkali merupakan faktor yang menjadikan matematika termasuk 

pelajaran yang asing bagi siswa yang akhirnya kurang diminati. 

Sering kali nampak bahwa siswa mampu dan terampil menggunakan suatu 

algoritma/ rumus, namun terkadang kesulitan menyelesaikan suatu permasalahan 

matematika yang nyata berkaitan dengan algoritma/ rumus matematika tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa transfer belajar yang terjadi pada siswa tidak hanya 

terletak pada penguasaan materi tetapi memecahkan masalah-masalah matematika 

atau permasalahan sehari-hari. 

Berdasarkan pengalaman mengajar, diakui oleh para guru bahwa 

mengajarkan suatu konsep matematika adalah suatu hal yang sulit. Siswa biasanya 

mampu melakukan perhitungan matematika atau menyelesaikan suatu soal 

matematika dengan kerja/ penyelesaikan soal yang hampir sama dengan yang 

dicontohkan oleh guru atau hanya sekedar mentransfer rumus yang ada dengan 

perhitungan-perhitungan algoritma semata. Siswa cenderung mengalami kesulitan 

jika soal matematika yang diberikan berbentuk suatu masalah/ soal aplikasi. Siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit apabila 

mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah itu dengan temannya. 
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Kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran, banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yaitu sekolah, guru, siswa, pembelajaran, kualitas 

lingkungan keluarga, juga materi matematika itu sendiri. Upaya peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah telah diupayakan oleh berbagai 

pihak. Pemerintah juga telah berupaya melalui berbagai proyek, misalnya proyek 

pengadaan buku pelajaran dan berbagai penataran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. Kelemahan pembelajaran matematika yang dilakukan    

oleh guru di sekolah  antara lain, yaitu rendahnya kemampuan guru menggunakan  

metode pembelajaran yang bervariasi, kemampuan mengajar guru hanya sebatas 

menjawab soal-soal, guru enggan merubah metode pembelajaran yang telah 

dianggap benar dan efektif, serta guru hanya menggunakan metode pembelajaran 

konvensional tanpa memperhatikan aspek berpikir siswa. Guru matematika perlu 

memikirkan strategi atau cara penyajian dan suasana pembelajaran matematika 

yang membuat siswa terlibat aktif dan merasa senang dalam belajar matematika. 

Dalam pembelajaran di negara maju, akan terlihat kegiatan di dalam kelas siswa 

aktif  belajar sendiri. Mereka  ada yang berdiskusi, mengadakan percobaan, 

mengerjakan soal, menggunakan komputer dan lain-lain. Keadaan kelas sungguh 

berubah dari guru yang sangat aktif dan siswa pasif mendengarkan, menjadi siswa 

yang aktif dan guru sebagai pendamping.  

Akhir-akhir ini, pembelajaran matematika di sekolah banyak mengalami 

perubahan, diantaranya perubahan metode konvensional (tradisional) yang 

menitikberatkan dari situasi guru mengajar menjadi situasi murid belajar. 

Pembelajaran dengan situasi murid belajar dapat tercapai apabila guru lebih 

banyak melibatkan siswa untuk dapat aktif dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Soedjadi (1995:4), betapapun tepat dan baiknya 

bahan ajar matematika yang ditetapkan belum menjamin tercapainya tujuan 

pendidikan dan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

proses mengajar yang lebih menekankan pada keterlibatan siswa secara optimal. 

Dalam mewujudkan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada 

keterlibatan siswa dapat ditempuh dengan menempatkan siswa belajar secara 

kelompok-kelompok, yang dikenal dengan pembelajaran kooperatif. 
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Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran dimana siswa 

belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan saling membantu satu sama 

lain. Dalam hal ini belajar dianggap belum selesai apabila seseorang dari anggota 

kelompok belajar itu belum menguasai bahan pelajaran. Terdapat beberapa tipe 

pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah Teams Games Tournament (TGT) 

yang merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif dimana siswa setelah 

belajar kelompok dipertandingkan dalam turnamen akademik yang diadakan oleh 

guru. Dalam turnamen tersebut siswa akan berkompetisi sebagai wakil-wakil dari 

kelompok mereka dengan anggota dari kelompok lain yang berkemampuan sama. 

TGT berfungsi sebagai materi pelajaran sebelum siswa mengikuti tes secara 

individual. Belajar dengan sistem permainan turnamen akademik memungkinkan 

siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan lebih bersemangat dalam 

menerima materi pelajaran. Dengan demikian diharapkan siswa akan lebih 

mampu menguasai standar kompetensi yang harus dicapai setelah proses 

pembelajaran. 

Siswa adalah bahan mentah dalam suatu sekolah yang mempunyai 

kemampuan awal beragam. Bila bahan mentah ini sudah berkualitas tentunya 

akan menghasilkan produk yang bagus kualitasnya, begitu juga sebaliknya. Akan 

tetapi bila penanganannya tidak sempurna, tentunya produk yang dihasilkan akan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini yang dimaksud 

penanganannya adalah dalam proses pembelajaran. Ada sebagian siswa yang tidak 

tertarik pada pelajaran matematika karena matematika dianggap pelajaran yang 

sangat sulit. Salah satu kesulitan yang mereka alami terutama dalam belajar 

geometri. Sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium yang merupakan 

bahan ajar kelas VII SMP semester genap adalah salah satu contoh materi 

geometri yang dianggap sulit. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan kualitas 

pembelajaran pada sub pokok bahasan tersebut.  

Tidak semua siswa belajar dan berpikir dengan cara yang sama. Sering 

ditemui  sebagus apapun seorang guru menjelaskan konsep, meski terus diulang 

sekalipun, akan selalu ada pemahaman siswa yang berbeda mengenai konsep 

tersebut. Peristiwa ini terjadi karena kemampuan awal setiap siswa tidak sama. 
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Dalam melakukan kegiatan belajar, para guru penting untuk mengetahui 

kemampuan awal siswanya. Dengan demikian dapat diketahui apakah siswa telah 

memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang merupakan prasarat untuk mengikuti 

pelajaran ataukah belum. Dalam hubungannya dengan belajar, kemampuan awal 

memegang peranan yang besar. Kemampuan awal yang tinggi cenderung 

menghasilkan prestasi yang tinggi, demikian pula kemampuan awal belajar yang 

rendah akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah. 

Bertolak dari uraian di atas, maka metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dengan lebih 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dalam TGT kemampuan awal siswa perlu 

menjadi perhatian, terutama dalam pengelompokan pada turnamen akademik. 

Dalam penelitian ini metode TGT akan diterapkan pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. Hal tersebut dikarenakan siswa kelas VII SMP  

mengalami kesulitan dalam belajar materi geometri pada  sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. Dengan demikian dimungkinkan siswa akan lebih 

mudah menguasainya jika metode pembelajaran yang dipilih menyenangkan, 

yakni secara berkelompok yang diselingi dengan permainan seperti yang ada 

dalam metode pembelajaran kooperatif tipe TGT sehingga diharapkan prestasi 

belajar matematika siswa meningkat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Dari latar belakang masalah di atas dapat muncul masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Kesulitan siswa dalam belajar matematika yang dapat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika ada kemungkinan akibat guru kurang tepat dalam 

menentukan metode pembelajaran. Selama ini pembelajaran terlalu berpusat 

pada guru. Guru adalah pemberi informasi (pengetahuan), sedangkan siswa 

hanya berfungsi sebagai penerima (penyerap) informasi. Hal ini 

mengakibatkan siswa bersikap menunggu, tidak memiliki inisiatif dan menjadi 

tidak kreatif. Terkait dengan hal ini, dapat diteliti apakah jika metode 
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pembelajaran para guru diubah, misalnya menjadi metode pembelajaran 

kooperatif  tipe Teams Games Torunament (TGT), maka prestasi belajar 

matematika siswa menjadi lebih baik. 

2. Rendahnya hasil belajar matematika yang dicapai siswa mungkin berkaitan 

dengan rendahnya kemampuan awal siswa dalam belajar matematika. Dalam 

konteks ini dapat diteliti apakah dengan guru memperhatikan kemampuan 

awal siswanya dalam pembelajaran metematika, maka pemahaman 

matematika siswa menjadi lebih baik. 

3. Banyaknya siswa yang cenderung bersikap negatif terhadap matematika 

dengan menganggapnya sangat sulit, bahkan menjadi momok. Terkait dengan 

masalah ini, dapat diteliti apakah jika sikap negatif siswa terhadap matematika 

diubah maka prestasi belajar menjadi lebih baik. 

4. Rendahnya nilai matematika siswa mungkin berkaitan dengan rendahnya 

aktivitas siswa dalam belajar matematika. Dalam konteks ini, dapat diteliti 

apakah semakin tinggi aktivitas siswa dalam belajar matematika, semakin 

tinggi pula prestasinya. Jika nanti terdapat korelasi positif antara aktivitas 

siswa dengan nilai matematikanya, dapat diharapkan dengan lebih 

meningkatkan aktivitas siswa untuk terlibat dalam belajar matematika, maka 

pemahaman matematika siswa menjadi lebih baik. 

5. Ada kemungkinan juga rendahnya prestasi matematika siswa disebabkan oleh 

rendahnya kualitas lingkungan keluarga, sehingga lingkungan keluarga tidak 

dapat mendorong terjadinya suasanya belajar yang baik, yang bisa berakibat 

kemampuan siswa tidak mudah berkembang. Dalam hal ini dapat diteliti 

apakah ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang berasal dari 

lingkungan keluarga yang baik dan tidak baik. Jika ya, maka salah satu cara 

peningkatan prestasi matematika siswa adalah dengan mendorong terciptanya 

lingkungan keluarga yang baik, yang dapat mendorong suasana belajar yang 

baik. 

6. Belum dilakukannya upaya pembentukan suasana belajar di kelas yang 

menyenangkan, seperti penataan tempat duduk yang nyaman yang 

memungkinkan terjadinya interaksi aktif antar siswa dan antara siswa dengan 
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guru. Juga sedikit permainan yang dapat mengurangi ketegangan siswa dalam 

belajar matematika. 

7. Belum diterapkannya metode pembelajaran yang banyak melibatkan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 

C. Pemilihan Masalah 

 

Dalam penelitian ini penulis tidak meneliti masalah di atas secara 

bersamaan, melainkan penulis akan mencoba memecahkan masalah penelitian 

yang pertama dan kedua dari tujuh masalah penelitian yang telah diidentifikasi di 

atas, yaitu yang menyangkut perbaikan metode pembelajaran dan kemudian 

dikaitkan dengan kemampuan awal siswa  terhadap prestasi belajar siswa. 

 

D. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dilakukan pembatasan 

agar masalah yang diteliti dapat dikaji secara mendalam dan terarah, yaitu: 

1. Ada dua metode pembelajaran yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar matematika, yaitu untuk kelas kontrol diberikan metode 

pembelajaran konvensional dan untuk kelas eksperimen diberikan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). 

2. Kemampuan awal siswa adalah nilai raport matematika siswa kelas VII 

semester ganjil tahun pelajaran 2005/2006. 

3. Prestasi belajar matematika dibatasi pada tes matematika pada sub pokok 

bahasan layang-layang dan trapesium yang diberikan pada akhir penelitian. 

4. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 9 Surakarta pada kelas VII semester 

genap tahun pelajaran 2005/2006. 

5. Indikator keberhasilan belajar siswa adalah hasil penilaian siswa setelah 

pembelajaran berlangsung, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 
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E. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dirumuskan masalah-masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan 

trapesium dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik 

daripada metode pembelajaran konvensional? 

2. Apakah yang memberikan prestasi belajar yang lebih baik, antara siswa-  

siswa yang mempunyai kemampuan awal  tinggi, sedang, dan rendah dalam 

mempelajari sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium?  

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan layang-

layang dan trapesium?  

 

F. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) lebih baik dari pada metode pembelajaran 

konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi 

mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang atau rendah dalam menerima pelajaran matematika 

pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. 
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika sub pada pokok 

bahasan layang-layang dan trapesium. 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 

1. Bahan pemikiran bagi guru dan calon guru matematika agar dapat 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran 

matematika. 

2. Informasi bagi guru atau calon guru mengenai metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dapat menjadi alternatif 

pengganti metode pembelajaran konvensional  pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. 

3. Referensi bagi guru atau calon guru matematika mengenai pengaruh 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

4. Memberi informasi kepada guru atau calon guru tentang pentingnya 

memperhatikan kemampuan awal siswa dalam pembelajaran matematika 

untuk mendorong siswa belajar secara efektif. 

5. Bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian yang sejenis. 

6. Menambah khasanah referensi ilmu pengetahuan. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. TINJAUAN PUSTAKA 

 
1. Prestasi Belajar Matematika 

a.  Pengertian Belajar 

Setiap saat dalam kehidupan manusia selalu terjadi proses belajar. 

Seseorang dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah terjadi suatu 
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perubahan, secara lahiriah ataupun bukan lahiriah. Seperti dikatakan oleh Nana 

Sudjana (1996:5) yang menyatakan bahwa, “Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang“. 

Cronbach dalam Sumadi Suryabranta (2002:23) menyatakan bahwa, 

“Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami; dan dalam mengalami 

itu pelajar menggunakan panca inderanya“. Pendapat yang tidak jauh berbeda juga 

dikemukakan oleh Oemar Hamalik (2003:154) bahwa belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Menurutnya, 

belajar merupakan bagian hidup manusia dan berlangsung seumur hidup. Kapan 

saja dan dimana saja, baik di sekolah, di rumah, bahkan di jalanan dalam waktu 

yang tidak ditentukan sebelumnya. Sedangkan, Hilgard dan Bower dalam Ngalim 

Purwanto (1990:84) menyatakan bahwa, “Belajar berhubungan dengan tingkah 

laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamannya yang berulang -ulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah 

laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon bawaan, 

kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang“. 

Dengan belajar seseorang mengalami perubahan-perubahan sehingga 

perilakunya berkembang. Purwoto (1997:24) mengatakan bahwa, “Belajar adalah 

suatu proses yang berlangsung dari keadaan tidak tahu menjadi tahu atau dari tahu 

menjadi lebih tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum cerdas 

menjadi cerdas, dari sikap belum baik menjadi baik, dari pasif menjadi aktif, dari 

tidak teliti menjadi teliti dan seterusnya“. 

Toeti Sukamto (1997:8) menyatakan bahwa, “Apabila seseorang telah 

belajar sesuatu, maka ia akan berubah kesiapannya dalam hal menghadapi 

lingkungannya“. Dengan demikian belajar adalah usaha untuk merubah tingkah 

laku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti 

dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak hanya berupa penambahan ilmu 

pengetahuan belaka, namun dapat juga berupa kecakapan, pengertian, 

keterampilan sikap, harga diri dan sebagainya yang menyangkut segala aspek 

kehidupan seseorang termasuk pribadinya. Menurut Asri Budiningsih (2003:59) 

belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa itu sendiri, ia 
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harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi 

makna tentang hal-hal yang dipelajari. Proses mengkonstruksi pengetahuan dapat 

dilakukan oleh siswa menggunakan inderanya atau melalui interaksinya dengan 

obyek dan lingkungan, misalnya mendengar, melihat, meraba, mencium atau 

merasakan. 

b.  Prestasi Belajar 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:700), ”Prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya)”. 

Nana Sudjana (1990:22) mendefinisikan bahwa, ”Kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Demikian juga 

menurut Singgih D. Gunarso (1981:75) menyatakan bahwa, ” Prestasi adalah hasil 

maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha belajar”. 

Prestasi belajar itu diukur melalui tes. Tes semacam itu bukan hanya dapat 

untuk mengukur kemampuan individual saja, melainkan dapat juga untuk 

mengevalasi keefektifan suatu program pembelajaran. Adapun pengertian dari 

penilaian hasil belajar menurut Nana Sudjana (1990:3), ”Penilaian hasil belajar 

adalah proses pamberian nilai terhadap hasil belajar siswa”. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1997:787), ”Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru”. Dengan 

belajar yang efektif  akan dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuannya sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

Keberhasilan belajar tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor  antara lain 

kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang 

ada dalam diri siswa, sedangkan kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar 

pribadi siswa. Pendapat tersebut diperkuat oleh User Usman dan Lilis S. (1993:4) 

bahwa prestasi belajar banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. 

Apabila pengertian prestasi di atas dikaitkan dengan pengertian belajar 

seperti yang telah dipaparkan di muka, maka dapat diperoleh pengertian prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai seseorang (warga belajar) yang dinyatakan 
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dengan adanya perubahan-perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, 

kecakapan, sikap, dan nilai-nilai setelah warga belajar tersebut memperoleh 

pengalaman belajar berupa pemberian nilai/ skor dari tes yang diberikan. 

c.  Hakekat Matematika 

Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa 

verbal. Matematika mengembangkan suatu bahasa tersendiri yakni bahasa 

numerik yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran secara kuantikatif. 

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, penalaran 

yang jelas,  sistematis, dan struktural atau keterkaitan antar konsep yang kuat. 

Unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja atas 

dasar asumsi (kebenaran konsistensi). Selain itu matematika bekerja melalui 

penalaran induktif yang didasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk sampai 

pada perkiraan tertentu. Tetapi perkiraan ini, tetap harus dibuktikan secara 

deduktif, dengan argumen yang konsisten. 

Proses induktif-deduktif dapat digunakan untuk mempelajari konsep 

matematika, dimulai dengan beberapa  contoh atau fakta yang teramati. Buatlah 

daftar sifat yang muncul (sebagai gejala), kemudian memperkirakan hasil baru 

yang diharapkan, kemudian hasil baru ini dibuktikan secara deduktif. Dari 

karakteristik tersebut diharapkan akan membentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan 

komunikatif bagi peserta didik. 

Gagne dalam Soehardjo (1992:12) menyatakan bahwa obyek penelaahan 

matematika adalah fakta, keterampilan (operasi matematika), konsep dan prinsip 

atau aturan-aturan. Obyek penelaahan ini menggunakan simbol-simbol sebagai 

sarana untuk melakukan penalaran. 

Senada dengan hal ini Soehardjo (1992:13) juga berpendapat bahwa 

sistem matematika adalah sistem deduktif yang dimulai dari memilih beberapa 

unsur yang tidak didefinisikan (undefined) yang disebut unsur-unsur pendahulu 

yang diperlukan sebagai dasar komunikasi, kemudian ke unsur-unsur yang 

didefinisikan. Akhirnya dalil atau teorema dapat dibuktikan melalui unsur-unsur 
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yang tidak didefinisikan tadi. Dengan demikian, matematika adalah ilmu tentang 

pola keteraturan dan ilmu tentang struktur yang terorganisasi. 

Herman Hudoyo (1988:3) berpendapat simbolisasi dalam matematika 

menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan untuk 

membentuk suatu konsep baru. Konsep baru terbentuk karena adanya pemahaman 

terhadap konsep sebelumnya sehingga matematika itu konsep-konsepnya tersusun 

secara hierarkis. 

Selanjutnya dalam Alfiah Rahmawati (2002:11), Russeffendi G.T 

mengemukakan secara lebih jelas bahwa, 
     “Matematika adalah: ratunya ilmu (Mathematics is Queen of the Science) maksudnya antara lain ialah matematika 
itu tidak bergantung kepada bidang studi lain; bahasa matematika agar dapat dipahami orang dengan tepat digunakan 
simbol dan istilah yang cermat dan disepakati bersama; matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima 
generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif; ilmu tentang pola keteraturan; ilmu tentang struktur 
yang berorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat 
dan akhirnya ke dalil; matematika adalah pelayan ilmu“. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

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

secara hierarkis dan penalarannya induktif-deduktif. 

d.  Prestasi Belajar Matematika 

Berdasarkan pengertian prestasi dan belajar seperti yang telah dipaparkan 

di atas, juga pengertian matematika yang telah disimpulkan di muka dapat 

diperoleh suatu  pengertian tentang prestasi belajar matematika. Prestasi belajar 

matematika adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melalui proses 

belajar matematika yang dinyatakan dengan adanya perubahan dalam dirinya yang 

berkembang sesuai dengan pengalamannya dalam belajar matematika berupa 

pemberian nilai sebagai hasil siswa setelah menjawab soal-soal tes matematika 

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

hierarkis dan penalarannya deduktif-induktif. 

e.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Matematika 

Suatu proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh 

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar saling mendukung 

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

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

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



  
 

14 

1.   Siswa 

Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah 
bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar siswa merupakan 
masukan mentah (raw input). 

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

3. Guru 

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

4.   Metode 

 Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan 
efisiensi proses belajar mengajar. 

5. Sarana dan Prasarana 

 Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana antara lain: buku 
pelajaran, alat pelajaran, alat peraga, ruang belajar, laboratorium, dan 
ruang perpustakaan. Kurikulum, guru, metode, dan sarana prasarana 
merupakan “masukan instrumental” yang berpengaruh dalam proses 
belajar. 

6. Lingkungan 

 Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya dan 
juga lingkungan alam, merupakan sumber belajar dan sekaligus 
masukan lingkungan. Pengaruh lingkungan sangat besar dalam proses 
belajar. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

belajar mengajar terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi diantaranya 

siswa, kurikulum, guru, sarana prasarana dan lingkungan. 

2. Metode Pembelajaran 

a.  Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam kegiatan  belajar  mengajar metode diperlukan guru dan 

pengunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pembelajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya 
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bila dia tidak menguasai satu pun metode pembelajaran yang telah dirumuskan 

para ahli psikologi dan pendidikan. Dengan demikian kedudukan metode 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran adalah sangat penting karena dengan 

menguasai metode pembelajaran maka seorang guru akan dengan mudah 

mempunyai arah dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan menggunakan 

metode sebagai strategi atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran serta 

merupakan alat motivasi ekstrinsik (Sardiman AM, 1992:90). 

Sedangkan Tardif (dalam Muhibbin Syah, 1995:202) menyatakan bahwa, 

“Metode mengajar adalah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan 

kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada 

siswa”. Pendapat lain dikemukakan oleh Gerlach dan Ely seperti dikutip Sri 

Anitah dan Noorhadi (1989:1) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran 

merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. Pertimbangan tentang memudahkan peserta 

didik dalam belajar haruslah diperhatikan oleh guru dalam mengambil keputusan 

mengenai metode tertentu yang hendak dipakai. Tidak ada metode pembelajaran 

yang paling baik untuk semua materi pembelajaran. Semua metode pembelajaran 

mempunyai kelemahan dan kelebihan, sehingga yang paling penting adalah 

perlunya guru mampu memilih metode yang tepat, dimana pemilihan metode 

disesuaikan dengan materi, tujuan, sumber, kemampuan, pengetahuan 

sebelumnya, umur siswa, situasi dan kondisi kelas, jumlah anak, dan alat 

pelajaran yang tersedia. 

b. Pembelajaran Konvensional  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:459), “Konvensional 

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

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

ada secara turun-temurun. Iskandar Wiryokusuma dan Mandalika (1982:39) 

berpendapat bahwa: “pengajaran tradisional berarti guru melaksanakan tugas 

mengajar dengan mendasarkan pada tradisi atau apa yang telah dilaksanakan para 

pendidik/ guru dahulu tanpa ada usaha untuk memperbaiki keadaan yang ada 
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dengan daya kreasi yang apa adanya”. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang 

dimaksud dengan metode konvensional adalah metode yang berpegang teguh 

pada adat kebiasaan yang ada. Metode yang berpegang teguh pada adat kebiasaan 

yang sering dipakai dalam pembelajaran matematika adalah metode ceramah 

bervariasi atau ekspositori.  

Menurut Russeffendi (1992:74) pembelajaran konvensional pada 

umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya dalam pembelajaran lebih 

mengutamakan hafalan daripada pengertian, mengutamakan pada keterampilan 

berhitung daripada pemahaman konsep, mengutamakan hasil daripada proses 

belajar, dan pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa menjadi obyek 

dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran konvensional guru merupakan sumber 

belajar utama, guru aktif memberikan informasi sedangkan siswa pasif dalam 

berfikir dan memecahkan masalah. Guru menjelaskan konsep-konsep dalam 

bentuk jadi, memberikan contoh soal, kemudian latihan-latihan soal. Siswa lebih 

banyak mencatat dan mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. 

Adapun keunggulan dan kelemahan metode ceramah menurut Purwoto 

(2000:73) adalah sebagai berikut: 

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

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

b)  Bahan pelajaran atau keterangan dapat diberikan secara lebih urut oleh 
guru. Konsep-konsep yang disajikan secara hirearki akan memberikan 
fasilitas belajar kepada siswa. Guru dapat memberi tekanan terhadap 
hal-hal yang penting, hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik 
mungkin. 

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

d)  Kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran dan alat bantu pelajaran, 
tidak menghambat dilaksanakannya pelajaran dengan ceramah. 

Kelemahan: 
a) Tugas-tugas konvensional yang diberikan tidak menentu atau tidak 

jelas. 
b)  Pengajaran terpusat pada kata-kata dan kurang memperhatikan pada 

arti dan makna. 
c)   Kurang sekali dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama 

kelompok. 
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d) Tidak mampu mengadakan pengukuran/ penilaian secara tepat dan 
obyektif terhadap kemajuan siswa. 

 
c.  Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan pada faham konstruktivisme. Dalam hal ini, guru berupaya agar siswa 

mampu mengkonstruksi pengetahuan lebih optimal dengan menyediakan kegiatan 

belajar, seperti lembar kegiatan, alat peraga, dan atau soal-soal pemecahan 

masalah. Siswa secara individu atau berkelompok mengkonstruksi sendiri konsep 

yang sedang dipelajari. Selama proses belajar berlangsung guru melakukan 

pengamatan dan membantu siswa yang memerlukan atau siswa yang mengalami 

kemacetan dalam belajar. Dalam hal ini pembelajaran berpusat pada siswa dan 

guru sebagai fasilitator dan mediator.  

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar di mana siswa belajar 

pada kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam 

pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelas/ kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari 4 – 6 orang siswa, dengan tingat kemampuan yang berbeda. 

Dalam penyelesaian tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus 

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami bahan pelajaran. 

Belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran. 

Menurut Anita Lie (2004:17), sistem pengajaran yang memberikan 

kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam 

tugas yang terstruktur disebut sistem pengajaran gotong-royong atau cooperative 

learning. Dari hasil penelitian, pada beberapa bidang studi yang melibatkan suatu 

pelajaran yang kompleks dan memerlukan ketrampilan dalam penyelesaikan 

permasalahan, maka kerja kelompok lebih sesuai untuk mencapai tujuan 

dibandingkan dengan kompetisi, khususnya bagi mereka yang berkemampuan 

rendah. 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan 

pembelajaran yaitu prestasi akademik, penerimaan, dan pengembangan 

ketrampilan sosial. Jika siswa berhasil menerapkan setiap ketrampilan kooperatif 
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dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan dalam pembelajaran kooperatif. 

Keuntungan tersebut adalah siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan 

menjunjung tinggi norma kelompok (tim); siswa aktif membantu dan mendorong 

semangat untuk sama-sama berhasil; aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk 

lebih meningkatkan keberhasilan tim; interaksi antar siswa seiring dengan 

peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat; interaksi antar siswa 

membantu meningkatkan perkembangan kognitif. 

d.  Teams Games Tournament (TGT) 

Teams Games Tournament (TGT) adalah teknik pembelajaran yang 

melibatkan lima komponen utama yaitu presentasi kelas, kerja tim, turnamen 

permainan akademik, skor perbaikan individual, dan penghargaan tim.  

Bahan ajar dalam TGT mula-mula diperkenalkan melalui presentasi kelas. 

Presentasi ini paling sering menggunakan pengajaran langsung atau suatu 

ceramah diskusi yang dilakukan oleh guru, namun presentasi dapat meliputi 

presentai audio-visual atau kegiatan penemuan kelompok. Presentasi kelas dalam 

TGT berbeda dari pengajaran biasa hanya pada presentasi tersebut harus jelas-

jelas memfokus pada unit TGT tersebut. Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa 

mereka harus sungguh-sungguh memperhatikan presentasi kelas tersebut, karena 

dengan begitu akan membantu mereka memenangkan turnamen permainan 

akademik dan skor mereka menentukan skor timnya. 

Tim tersusun dari empat atau lima siswa yang mewakili heterogenitas 

kelas dalam kinerja akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi utama tim adalah 

menyiapkan anggotanya agar berhasil menghadapi turnamen akademik. Setelah 

guru mempresentasikan bahan ajar, tim tersebut berkumpul untuk mempelajari 

Lembar Kerja Siswa (LKS) atau bahan lain. LKS dapat diperoleh dari hasil 

penelitian dan pengembangan sebuah pusat, lembaga, atau proyek yang telah 

punya LKS siap pakai atau dapat dibuat sendiri oleh guru. Ketika siswa 

mendiskusikan masalah bersama dan membandingkan jawaban, kerja tim yang 

paling sering dilakukan adalah membetulkan setiap kekeliruan atau miskonsepsi 

apabila teman sesama tim membuat kesalahan. Pada setiap saat, penekanan 

diberikan pada anggota tim agar melakukan yang terbaik untuk timnya. Tim 
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tersebut menyediakan dukungan teman sebaya untuk kinerja akademik yang 

memiliki pengaruh berarti pada pembelajaran dan tim yang menunjukkan saling 

peduli dan hormat. Hal itulah yang memiliki pengaruh berarti pada hasil-hasil 

belajar, seperti hubungan antarkelompok, harga diri, dan penerimaan terhadap 

kebanyakan siswa. 

Permainan turnamen akademik tersusun dari pertanyaan-pertanyaan yang 

relevan dengan konteks yang dirancang untuk mengetes pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari presentasi kelas dan latihan tim. Permainan turnamen akademik 

dimainkan pada meja-meja yang beranggotakan tiga siswa, tiap-tiap siswa 

mewakili tim yang berbeda. Kebanyakan permainan turnamen akademik hanya 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberi nomor dan disajikan pada lembar 

pertanyaan. Seorang siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan berusaha 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor kartu tersebut. Diadakan aturan 

tantangan yang memungkinkan seorang pemain mengemukakan jawaban berbeda 

untuk menantang jawaban lawannya. 

Penghargaan tim yang dapat berupa sertifikat atau penghargaan lain, 

diberikan pada tim-tim yang berhasil mendapatkan skor rata-rata yang melampaui 

kriteria tertentu. Skor tim dihitung berdasarkan skor pada turnamen anggota tim 

dan papan buletin yang telah disiapkan untuk menempel hasil turnamen tersebut 

sebagai penghargaan kepada tim yang berkinerja baik. 

Persiapan pembelajaran kooperatif tipe TGT meliputi: persiapan materi, 

penetapan siswa dalam tim kerja dan penetapan siswa dalam meja turnamen. 

Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam 

presentasi, dalam kelompok, dan dalam turnamen. Setiap tim beranggotakan 

empat sampai dengan lima siswa yang terdiri dari siswa pandai, sedang, dan 

kurang. Selain itu dalam penempatan tim guru sebaliknya mempertimbangkan 

kriteria keterangan lainnya, jenis kelamin, latar belakang sosial dan kinerja, suka 

atau tidak suka, dan lainnya, perlu diperhatikan untuk tidak membentuk 

“kombinasi tim yang mematikan”, namun juga jangan dibebaskan, kemudian 

siswa dibiarkan memilih sendiri timnya. Petunjuk yang dapat digunakan untuk 

menetapkan anggota tim adalah dengan merangking siswa, menentukan banyak 
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tim, dan penyusunan tim anggota. Dalam satu meja turnamen terdiri dari tiga atau 

empat siswa yang bermain/ berkompetisi dengan kemampuan seimbang/ setara 

dan sebagai wakil dari tim yang berbeda, hal ini dimaksudkan agar turnamen 

berjalan sesuai dengan tujuan. 

TGT terdiri atas siklus kegiatan pengajaran yang diatur sebagai berikut: 

mengajar – belajar tim – turnamen – penghargaan tim. Aturan dan prosedur 

permainan dengan tiga orang yakni pembaca, penantang pertama, dan penantang 

kedua dalam satu meja turnamen adalah yakni pembaca mengambil satu kartu 

teratas dari tumpukan kartu bernomor yang sudah dikocok kemudian mencari soal 

yang sesuai dan membacanya dengan keras serta mencoba menjawabnya. 

Pembaca yang tidak yakin dengan jawabannya diperbolehkan menduga, apabila 

jawabannya salah tidak dikenakan hukuman. Jika isi permainan berupa soal-soal, 

maka yang harus menjawab tidak hanya pembaca melainkan semua sehingga 

mereka akan siap menantang setelah pembaca memberikan jawaban, siswa di 

sebelah kiri (penantang pertama) mempunyai kesempatan untuk menantang 

(memberi jawaban beda) atau lewat. Jika penantang pertama lewat dan penantang 

kedua mempunyai jawaban beda maka penantang kedua boleh memberi 

tantangan. Jika setiap siswa telah menjawab, menantang, atau lewat penantang 

kedua (sebelah kanan pembaca) mencocokan jawabannya dengan kunci jawaban 

yang sesuai dan membacanya keras-keras. Pemain yang menjawab benar dapat 

menyimpan kartu tersebut. Jika penantang pertama dan kedua memberi jawaban 

salah, maka mereka mendapat hukuman yaitu harus mengembalikan kartu yang 

dimenangkan sebelumnya pada tempatnya. Jika tidak ada yang menjawab benar, 

maka kartu dikembalikan pada tempatnya. Untuk babak berikutnya semuanya 

pindah satu posisi ke kiri, penantang pertama menjadi pembaca, penantang kedua 

menjadi penantang pertama, dan pembaca menjadi penantang kedua. Permainan 

berlangsung terus seperti yang ditentukan guru sampai waktu habis dan atau 

kartunya habis. Ketika permainan berakhir, pemain mencatat jumlah kartu yang 

dimenangkan pada lembar pencatat skor dalam permainan 1. 

    

3.  Kemampuan Awal 
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Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. Menurut 

Toeti Sukamto (1997:38) kemampuan awal siswa adalah kemampuan awal yang 

telah dimiliki oleh siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Sedangkan 

menurut Atwi Suparman. (2001:120) kemampuan awal adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki siswa sehingga mereka dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. Dalam materi pelajaran yang struktur perilakunya 

berbentuk hierarki, kemampuan awal merupakan kemampuan-kemampuan 

prasyarat yang diperlukan untuk dapat belajar kemampuan-kemampuan 

berikutnya. Kebanyakan materi pelajaran matematika (termasuk di dalamnya 

geometri) terdiri dari kemampuan-kemampuan yang mempunyai struktur bersifat 

hierarki, artinya kemampuan yang satu menjadi prasyarat untuk mempelajari 

kemampuan berikutnya. 

Kemampuan awal merupakan hal yang sangat penting dalam setiap proses 

belajar karena seseorang yang telah memiliki kemampuan awal yang memadai 

berarti memiliki modal yang cukup yang dapat digunakan untuk mempelajari 

suatu materi. Kemampuan awal yang telah dimiliki siswa dapat dirangkaikan atau 

dikaitkan dengan materi-materi baru yang akan dipelajari sehingga siswa dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik. Hal yang sangat penting untuk menghasilkan 

belajar yang bermakna adalah dengan mengaktifkan kemampuan awal yang 

relevan. Dengan dimilikinya kemampuan awal yang relevan akan merupakan 

penyediaan landasan atau dasar-dasar dalam belajar hal-hal baru. 

Perilaku hasil belajar matematika berupa keterampilan-keterampilan 

matematika banyak yang memiliki struktur perilaku yang bersifat hierarkis, 

maksudnya keterampilan yang satu merupakan prasarat untuk dapat belajar 

keterampilan berikutnya. Keterampilan-keterampilan atau kemampuan-

kemampuan prasarat seperti ini banyak yang sudah dikuasai oleh peserta didik 

sebelum dilangsungkan pembelajaran untuk suatu pokok bahasan tententu. 

Kemampuan seperti itu diperoleh oleh peserta didik baik dari kelas atau bahkan 

jenjang pendidikan sebelumnya. Kemampuan-kemampuan seperti itulah yang 

sering disebut dengan kemampuan awal siswa. 
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Dalam pembelajaran metematika, sering dijumpai kesulitan belajar yang 

dialami oleh peserta didik karena kurang diperhatikan secara memadai 

kemampuan awal mereka. Padahal, dengan diperhatikannya kemampuan siswa, 

pembelajaran akan mampu memanfaatkan kemampuan awal tersebut sebagai 

potensi yang harus didayagunakan dalam proses pembelajaran. Dengan 

pemanfaatan potensi yang ada, diharapkan prestasi belajar peserta didik dapat 

ditingkatkan secara optimal. 

Penyediaan landasan yang kuat dalam setiap tahapan pembelajaran pada 

dasarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik untuk mengoptimalkan prestasi belajar mereka. 

 

B. Kerangka Berpikir 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, perumusan 

masalah, dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui 

bahwa prestasi belajar matematika dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi prestasi belajar siswa antara 

lain metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal ini disadari adanya 

suatu kenyataan bahwa suatu pembelajaran tertentu, tidak dapat dilaksanakan 

untuk semua kondisi. Penggunaan metode pembelajaran cukup besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Pemilihan metode pembelajaran yang 

tidak tepat justru dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran secara 

optimal. Agar metode yang dipilih tepat, seorang guru harus mengetahui macam-

macam metode pembelajaran dan mengetahui pula metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pada pokok bahasan yang hendak diajarkan. 

Dalam rangka peningkatan prestasi belajar matematika siswa, penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) 

diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada penggunaan 

metode pembelajaran konvensional. Dalam metode konvensional guru memegang 

peranan utama dalam menentukan isi dan urutan langkah dalam menyampaikan 
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materi pelajaran, siswa hanya mendengar dan mencatat penjelasan dari guru. 

Siswa hanya akan mengingat materi yang ada dengan menghafal bukan 

memahami. Dengan demikian yang diperoleh akan mudah terlupakan dan tujuan 

pembelajaran tidak tercapai. 

Prestasi belajar matematika juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti 

kemampuan awal siswa. Kemampuan awal adalah suatu kondisi yang diperlukan 

sehingga siswa siap menerima program pembelajaran berikutnya. Dengan kata 

lain kemampuan awal sebagai prasarat untuk belajar lebih lanjut. Siswa yang telah 

memiliki kemampuan awal yang memadai berarti memiliki modal yang cukup 

untuk digunakan dalam mengaitkan dengan materi-materi baru yang akan 

dipelajari. Jadi diperlukan suatu kondisi awal yang setelah diadakan 

pengembangan melalui latihan-latihan yang efektif bisa mencapai prestasi. 

Kaitannya dengan pembelajaran di kelas, kemampuan awal adalah sejauh mana 

pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki siswa agar bisa mengikuti 

proses belajar mengajar berikutnya serta dapat mengikuti program pembelajaran 

matematika dengan baik. Prestasi yang tinggi dapat diraih apabila program 

pembelajaran dapat diikuti dengan baik. Dengan demikian diduga ada hubungan 

yang positif antara kemampuan awal dengan prestasi belajar matematika, yang 

berarti siswa yang memiliki kemampuan awal yang tinggi akan lebih mudah 

meraih prestasi belajar yang tinggi daripada siswa yang memiliki kemampuan 

awal lebih rendah. 

Dengan demikian, metode pembelajaran bukan satu-satunya faktor yang 

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar matematika. Tingkat 

kemampuan awal juga memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar matematika. 

Tinggi rendahnya tingkat kemampuan awal akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. Kemampuan awal sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

memahami masalah. Di dalam menyelesaikan masalah siswa diharapkan 

memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil dalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian, dan mengorganisasikan 

keterampilan yang dimiliki sebelumnya. Siswa yang memiliki kemampuan awal 
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tinggi mungkin tidak mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi 

pelajaran matematika sehingga berhasil mencapai prestasi yang baik. Tetapi bagi 

siswa dengan kemampuan awal yang sedang atau rendah mungkin akan 

mengalami banyak kesulitan dalam memahami pelajaran matematika yang 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar matematika tersebut.  

Penggunaan metode TGT menuntut keterlibatan aktif dari siswa. Bagi 

siswa yang memiliki tingkat kemampuan awal rendah perlu didorong untuk 

meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam proses belajar. Dengan penggunaan 

metode TGT, siswa didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar 

sehingga prestasi belajar mereka dapat ditingkatkan. Jadi dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan memperhatikan kemampuan awal 

siswa, diharapkan dalam mempelajari sub pokok bahasan layang-layang dan 

trapesium, siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih baik dan 

perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri siswa bersifat tahan lama. 

Dari uraian tersebut di atas maka penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT akan meningkatkan prestasi belajar matematika bagi siswa 

yang kemampuan awalnya tinggi, sedangkan bagi siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang atau rendah tidak berpengaruh bahkan akan menurunkan 

prestasi belajar matematika siswa. Dengan kata lain terdapat interaksi antara 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT) dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar metematika. 

Untuk memperjelas kerangka berpikir di atas, maka digambarkan bagan: 

          Metode Pembelajaran 

      Prestasi Belajar Matematika Siswa 

      Kemampuan Awal Siswa 

Gambar 1 Paradigma Penelitian 

C. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasar landasan teori dan kerangka berfikir di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Siswa yang diberi pembelajaran matematika pada sub pokok bahasan layang-

layang dan trapesium dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games Tournament (TGT) menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih 

baik daripada metode pembelajaran konvensional. 

2. Ada pengaruh antara kemampuan awal siswa, baik kemampuan awal siswa 

tinggi, sedang, maupun rendah terhadap prestasi belajar siswa pada sub pokok 

bahasan layang-layang dan trapesium.  

3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan layang-

layang dan trapesium. 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1.  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 9 Surakarta. Alasan 

pemilihan tempat penelitian adalah pembelajaran dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) belum pernah dilaksanakan di 

SMP Negeri 9 Surakarta. Uji coba dilaksanakan di SMP Negeri 4 Surakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini  dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

a. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan pada penelitian ini terdiri dari penyusunan proposal 

penelitian, perijinan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, dan survey 

tempat penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Februari 2006 sampai 

bulan April 2006. 

b. Tahap Pelaksanaan 
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Tahap pelaksanaan pada penelitian ini terdiri dari: uji coba instrumen yang 

dilaksanakan pada tanggal 17 mei 2006, pemberian perlakukan yang 

dilaksanakan pada tanggal 8 - 20 mei 2006 dan pengambilan data prestasi 

belajar Matematika yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006. 

c. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian pada penelitian ini terdiri dari proses analisis data dan 

penyusunan laporan. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Februari 2007 sampai 

bulan juni 2007. 

 

 

 

 

 

B. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu karena peneliti 

tidak mungkin melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang 

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

Budiyono (2003:82) bahwa tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk 

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang diperoleh 

dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”. 

Pelaksanaan eksperimen adalah sebagai berikut: pada kelas eksperimen 

diberi perlakuan khusus yaitu pembelajarannya dengan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), sedangkan pada kelas kontrol 

pembelajarannya dengan metode pembelajaran konvensional. 

   

C. Populasi dan Sampel 

 

1.  Populasi 

26 
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Menurut Suharsimi Arikunto (2002:115), populasi adalah keseluruhan 

subjek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Negeri 9 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 yang terbagi dalam enam 

kelas. 

2.  Sampel 

Budiyono (2003:34) mengemukakan bahwa karena berbagai alasan, 

seperti tidak mungkin, tidak perlu, atau tidak mungkin dan tidak perlu semua 

subjek atau hal yang ingin dijelaskan atau diramalkan atau dikendalikan perlu 

diteliti (diamati), maka kita hanya perlu mengamati sampel saja. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2002:115), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel diambil dua kelas dari enam kelas VII 

yang ada di SMP Negeri 9 Surakarta. 

 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

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

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

populasi”. Dalam hal ini setiap kelas pada kelas VII SMP Negeri 9 Surakarta 

merupakan sub populasi atau cluster. Sampel diambil secara cluster random 

sampling terhadap kelas dengan cara undian dan dipilih dua kelas, yakni kelas  

VII D (kelompok kontrol) dan kelas VII E (kelompok eksperimen). 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat, 

yaitu: 

a. Variabel Bebas 

    1)    Metode Pembelajaran 

a)   Definisi operasional 
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 Metode pembelajaran adalah suatu cara yang tepat dan serasi yang 

digunakan guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

yakni meliputi metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) pada kelompok eksperimen dan metode 

pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. 

b)  Skala pengukuran: skala nominal  

c)  Indikator: Penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT  

    2)    Kemampuan awal siswa 

a)  Definisi operasional 

Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan atau ketrampilan yang 

telah dikuasai siswa sebagi prasyarat untuk menerima pengetahuan 

atau ketrampilan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud kemampuan awal adalah nilai raport siswa semester ganjil 

tahun ajaran 2005/2006. Ada tiga kategori yaitu kemampuan awal 

siswa tinggi, sedang, dan rendah. 

 

b)  Skala pengukuran: skala interval yang kemudian ditransformasikan ke 

dalam skala ordinal dengan tiga kategori yaitu kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah. Penentuan kategorinya berdasarkan rata-rata ( X ) 

dan standar deviasi (s). Pentransformasiannya adalah sebagai berikut: 

Untuk kategori tinggi : sXX i +>  

Untuk kategori sedang : sXXsX i +££-  

Untuk kategori rendah : sXX i -<  

dengan: 

s  adalah standar deviasi 

iX adalah nilai raport siswa ke-i, dimana ni ,...,3,2,1=  

X adalah rerata dari seluruh nilai raport siswa 

c) Indikator: Nilai raport kelas VII semester ganjil tahun ajaran 

2005/2006 pada mata pelajaran matematika.  

b. Variabel Terikat 
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 Prestasi Belajar Matematika 

a)  Definisi operasional  

Prestasi belajar siswa adalah hasil usaha yang telah dicapai seorang siswa 

melalui proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu yang 

ditunjukkan dengan nilai tes prestasi. 

b)   Skala pengukuran: skala interval 

c) Indikator: Nilai tes siswa pada sub pokok bahasan layang-layang dan 

trapesium. 

 

2. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial sederhana 2 x 3, untuk 

mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

 

Tabel rancangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Rancangan Faktorial 2 x 3 

Kemampuan Awal Siswa                                          

                                                 B 

          A 

Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 

Kooperatif tipe  TGT (a1)       ab11 ab12 ab13 Metode 

Pembelajaran Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23 

 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Penyusunan Instrumen 

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah menentukan cara mengukur 

variabel penelitian dan alat pengumpulan data. Untuk mengukur variabel 

diperlukan instrumen dan instrumen ini dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data. 

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini ada dua macam yaitu: 

a. Metode Dokumentasi 
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Menurut Suharsimi A. (2002: 135), dokumentasi berasal dari kata 

dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Menurutnya, dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peratuan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. Dan menurut Budiyono (2003: 54), “Metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan melihatnya dalam dokumen-dokumen yang telah ada. 

Dokumen-dokumen tersebut biasanya merupakan dokumen-dokumen resmi yang 

telah terjamin keakuratannya. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengambil 

data yaitu berupa nilai raport pada mata pelajaran matematika kelas tujuh semester 

ganjil tahun ajaran 2005/2006. Data ini digunakan untuk mengetahui apakah  

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam keadaan seimbang. Selain itu 

untuk memperoleh data tentang kemampuan awal siswa. 

 

 

b. Metode Tes 

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

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok”. Sedangkan menurut Budiyono (2003:54), “Metode tes 

adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan sejumlah pertanyaan-

pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subyek penelitian”. 

Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar 

matematika sub pokok bahasan  layang-layang dan trapesium.  

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan tes 

prestasi belajar yang disusun dalam bentuk soal obyektif. Sebelum membuat 

instrumen, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi. Setelah instrumen penelitian selesai 

disusun, harus diujicobakan terlebih dahulu sebelum dikenakan pada sampel 

penelitian. Tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, 

konsistensi internal yang berfungsi sebagai daya pembeda dan tingkat kesukaran 

instrumen yang sudah disusun tersebut. 
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Untuk mendapatkan instrumen yang benar dan akurat harus memenuhi 

beberapa syarat, diantaranya: validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran. Cara untuk mengetahui bahwa instrumen yang dibuat memenuhi 

syarat-syarat tersebut adalah: 

1). Uji Validitas Isi     

Suatu instrumen valid menurut validitas isi apabila instrumen tersebut 

telah merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan isi hal yang akan 

diukur. Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai validitas isi yang 

tinggi, yang biasanya dilakukan adalah melalui experts judgment (penilaian yang 

dilakukan oleh para pakar). Dalam hal ini para penilai (yang sering disebut 

subject-mater experts), menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh pengembang tes 

mewakili isi (substansi) yang akan diukur. Langkah berikutnya para penilai 

menilai apakah masing-masing butir tes yang telah disusun cocok atau relevan 

dengan klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan. Cara ini disebut relevance ratings 

(Budiyono, 2003:58-59). 

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

langkah dalam melakukan validitas isi ada empat yaitu: 

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

b). Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domain-domain tersebut. 
c). Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan butir-butir soal 

dengan domain performans yang terkait. 
d). Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh dari 

proses pencocokan pada langkah 3. 
 

Dalam penelitian ini, instrumen tes dikatakan valid jika memenuhi kriteria: 

1.  Butir tes sesuai dengan kisi-kisi tes. 

2.  Materi pada butir tes sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. 

3.  Materi pada butir tes sudah pernah dipelajari oleh siswa. 

4.  Kalimat soal sudah dapat dipahami oleh siswa. 

5.  Kalimat soal tidak menimbulkan interpretasi ganda. 
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6.  Butir tes bukan termasuk kategori soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar. 

2). Uji Reliabilitas 

Budiyono mengatakan bahwa, “Kata reliabel sering disebut dengan nama 

lain, misalnya terpercaya, terandalkan, ajeg, stabil, konsisten, dan lain 

sebagainya’. Selain itu Budiyono (2003:65) menyatakan bahwa: 

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

Untuk menghitung indeks reabilitas pada tes obyektif digunakan rumus 

dari Kuder-Richardson sebagai berikut: 
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dengan   11r = indeks reabilitas instrumen  

                 n = banyaknya instrumen 

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

                qi = 1- pi 

              2
ts = variansi total 

Instrumen dianggap reliabel jika mempunyai indeks reliabilitas 0,70 atau lebih. 

(Budiyono, 2003:69) 

Dalam penelitian ini instrumen dianggap reliabel jika mempunyai indeks 

reliabilitas 0,70 atau lebih. 

3). Uji Konsistensi Internal 

  Budiyono (2003:65) mengemukakan bahwa sebuah instrumen tentu terdiri 

dari sejumlah butir-butir instrumen. Kesemua butir itu harus mengukur hal yang 

sama dan menunjukkan kecenderungan yang sama pula. Ini berarti harus ada 

korelasi positif antara skor masing-masing butir tersebut. Korelasi internal 

masing-masing butir dilihat dari korelasi antara skor-skor butir-butir tersebut 

dengan skor totalnya. 
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  Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut konsisten atau tidak. Pada tes hasil belajar, konsistensi internal berfungsi 

sebagai daya pembeda. Daya pembeda adalah suatu angka yang menggambarkan 

sejauh mana tes dapat membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

kurang pandai. Dengan demikian pada penelitian ini, konsistensi internal dihitung 

dengan menggunakan rumus korelasi moment product dari Karl Pearson yaitu:

 rxy = 

( )( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
2222 YYnXXn

YXXYn
 

dengan:   rxy =   daya pembeda untuk butir ke i 

         n  =   banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen) 

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

          Y  =   total skor (dari subjek uji coba) 

(Budiyono, 2003: 65) 

  Jika daya pembeda untuk butir ke-i kurang dari 0,3 maka butir tersebut 

harus dibuang.  

 

 

4). Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran diperoleh dari menghitung persentase siswa yang 

menjawab benar soal tersebut. Tingkat kesukaran dinyatakan dalam indeks 

kesukaran (difficulty index) yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang 

menjawab benar soal tersebut. Indeks kesukaran dihitung dengan menggunakan 

rumus:  
ba

ba

JJ

BB
D

+
+

=  

dengan    D  =   indeks kesukaran soal yang dicari 

aB = jumlah yang menjawab betul soal tersebut dari kelompok atas 
(kelompok dengan skor tinggi) 

bB =  jumlah yang menjawab betul soal tersebut dari kelompok bawah 
(kelompok dengan skor rendah) 

aJ =  jumlah lembar jawab kelompok atas 

bJ =  jumlah lembar jawab kelompok atas 
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Ketentuan mengenai tingkat kesukaran soal ditetapkan sebagai berikut: 

a) Soal dengan indeks kesukaran dibawah 0,30 tergolong  soal yang sukar. 

b)   Soal dengan indeks kesukaran antara 0,30 sampai 0,70 tergolong soal sedang. 

c)    Soal dengan indeks kesukaran lebih dari 0,70 tergolong soal mudah. 

(Suke Silverius, 1991: 168-169) 

Pada penelitian ini soal terdiri dari tiga kategori di atas dengan persentase: 25% 

soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar.                                                                                                  

 

E. Teknik Analisis Data 

 

1. Uji Keseimbangan 

Uji ini dilakukan sebelum kedua kelompok, baik kelompok eksperimen 

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

mengetahui apakah kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak 

(apakah terdapat perbedaan mean yang berarti antara kedua sample atau tidak). 

Uji keseimbangan dimaksudkan agar hasil dari eksperimen benar-benar akibat 

dari perlakuan yang dibuat, bukan karena pengaruh yang lain. Statistik uji yang 

digunakan adalah uji-t sebab variansi dari populasi tidak diketahui. Prosedurnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Hipotesis 

    H0 : µ1 = µ2 (kedua kelompok berasal dari dua  populasi yang seimbang) 

    H1 : µ1 ≠ µ2 (kedua populasi tidak berasal dari dua populasi yang seimbang) 

b. Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

c. Statistik uji yang digunakan adalah 

      t  =

21

21

11
nn

s

XX

p +

-
 ~ t(n1+n2-2) 

sp
2 = 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

-+
-+-

nn
snsn

 

Keterangan:  t    =  harga statistik yang di uji t ~ t(n1+n2-2) 
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1X   =  rata-rata nilai raport bidang studi matematika semester ganjil            

kelompok eksperimen 

2X =  rata-rata  nilai  raport bidang studi matematika semester ganjil            

kelompok kontrol 

                    n1  =  cacah anggota kelompok eksperimen 

                    n2  =  cacah anggota kelompok kontrol 

                   2
1s  =  variansi kelompok eksperimen                                                                                                                                               

                   2
2s  =  variansi kelompok kontrol 

                   2
ps  =  variansi gabungan 

                   sp   =  deviasi baku gabungan 

d. Daerah kritik: DK = {t | t <- ( )2,2 21 -+nnt a , atau t > ( )2,2 21 -+nnt a } 

e. Keputusan uji: H0 ditolak jika t Î DK 

(Budiyono, 2004: 151) 

2. Uji Prasyarat 

      Uji prasarat yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

populasi dan uji homogenitas variansi. 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas populasi 

digunakan uji Lillefors. Alasan dipilih uji Lillefors karena uji ini dapat digunakan 

untuk sampel yang kecil. Prosedur uji Lillefors sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

     H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

     H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2). Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

3). Statistik uji: 

 ( ) ( )ii zSzFMaksL -=  

      dengan:    

   L       = koefisien Lillefors dari pengamatan 
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         F(zi)  = P(Z≤zi) 

         Z~N(0,1) 

         S(zi)  = proporsi banyaknya z£ zi terhadap banyaknya zi  

    zi       = skor standar untuk iX , zi =
s

XX i - , (s = standar deviasi) 

4). Daerah kritik untuk uji ini adalah DK = { L|L > Lα;n }, dengan n adalah ukuran 

sampel. 

5). Keputusan uji: H0 ditolak jika LÎ DK 

                                                                                                (Budiyono, 2004:170) 

b. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi tersebut dalam 

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

atau tidak. Untuk menguji homogenitas populasi digunakan uji Bartlett dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

 

1). Hipotesis 

     H0 : s1
2 = s2

2 =……..= 2
ks (sampel berasal dari populasi yang homogen) 

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

2). Tingkat signifikansi α = 0,05 

3). Statistik uji yang digunakan: 

c2 = ( )å 2
jj slogf -RKG  log f

c
2.303

 

Dengan: c2~c2(k-1) 

k = banyaknya populasi 

f = derajad kebebasan untuk RKG = N - k 

fj = derajad kebebasan untuk 2
js  = nj -1, j = 1,2 

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

)1(

)( 22

-

-
= å å

jj

jjj
j nn

XXn
s  

c = 1 + ( ) ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-å f

1
f
1

1)-k3
1

j

 

RKG = rataan kuadrat galat = 
å
å

j

j

f

SS
;  

SSj = 
( ) ( ) 2

jj
j

2

j2
j s1n

n

X
X -=- åå  

4). Daerah kritik: DK = { c2 | c2 > c2
α;k-1 } 

5). Keputusan uji: H0 ditolak jika c2 Î DK 

(Winner dalam Budiyono, 2004:176) 

 

 

 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan 

isi sel tak sama.  

1). Model    

Xijk = m + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

(Budiyono, 2004:228) 

      dengan:    

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

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

αi      =  mi.- m = efek baris ke-i pada variabel terikat; 

βj      =  m.j- m = efek kolom ke-j pada variabel terikat; 

(αβ)ij = mij - (m+ αi + βj) 
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         = kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel 

terikat; 

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

berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansinya 2s . 

i = 1,2;        i = 1 untuk metode pembelajaran kooperatif tipe TGT 

                   i = 2 untuk metode pembelajaran konvensional 

j = 1,2,3;    j = 1 untuk kemampuan awal siswa rendah 

                  j = 2 untuk kemampuan awal siswa sedang 

                  j = 3 untuk kemampuan awal siswa tinggi 

k    = banyaknya data amatan pada setiap sel 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Notasi dan Tata Letak Data 

 Tabel di bawah ini merupakan tabel notasi dan tata letak data yang 

meliputi Data Amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi.  

Tabel 2. Notasi dan Tata Letak Data  

Kemampuan Awal Siswa                                          

                                                 B 

          A 

Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 
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Kooperatif tipe  

Teams Games 

Tournament 

(TGT) 

 (a1) 

n11 

å
k

kX 11  

11X  

å
k

kX 2
11  

11C  

11SS  

n12 

å
k

kX 12  

12X  

å
k

kX 2
12  

12C  

12SS  

n13 

å
k

kX 13  

13X  

å
k

kX 2
13  

13C  

13SS  Metode 

Pembelajaran Konvensional(a2) n21 

å
k

kX 21  

21X  

å
k

kX 2
21  

21C  

SS21 

n22 

å
k

kX 22  

22X  

å
2

2
22kX  

C22 

SS22 

n23 

å
k

kX 23  

23X  

å
k

kX 2
23  

C23 

SS23 

   dengan: 

             
ij

k
ijk

ij n

X

C

2

÷
ø

ö
ç
è

æ

=
å

;  ij
k

ijkij CXSS -= å 2  

3). Hipotesis 

a.H0A: αi = 0 untuk setiap i = 1,2 (tidak ada pengaruh metode pembelajaran 

terhadap prestasi belajar matematika) 

   

 H1A: paling sedikit ada satu αi yang tidak nol (ada pengaruh metode 

pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika) 

b.H0B: βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3 (tidak ada pengaruh kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika) 

  H1B: paling sedikit ada satu βj yang tidak nol (ada pengaruh kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi belajar matematika) 
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c.H0AB: (αβ)ij = 0 untuk setiap i = 1,2 dan j = 1,2,3 (tidak ada interaksi antara 

metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika) 

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

metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika) 

4). Komputasi  

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama ini didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut 

Rataan harmonik frekuensi seluruh sel  

hn  = 

å
ji, ijn

1
pq

 

Dengan :  hn  = rataan harmonik frekuensi seluruh sel 

  P   = banyaknya baris 

  q   = banyaknya kolom 

  nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

N = å
ji,

ijn = banyaknya seluruh data amatan 

SSij = 

2

ijk
k2

ijk
k ij

X
X

n

æ ö
ç ÷
è ø-
å

å = 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
ji,

ijAB = jumlah rataan semua sel 
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Didefinisikan besar-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut: 

(1) =
pq
G 2

;   (2)=å
ji,

ijSS ;   (3)=å
i

2
i

q
A

;   (4)=å
j

2
j

p

B
;   (5)=å

ji,

2
ijAB  

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

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

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

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

JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut adalah: 

dkA = p - 1                                dkB = q - 1 

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

dkT = N - 1 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing, diperoleh 

rataan kuadrat berikut: 

RKA =
dkG
JKG

 RKG     ;
dkAB
JKAB

 RKAB    ;
dkB
JKB

  RKB    ;
dkA
JKA

===  

5). Statistik uji 

a.   Untuk H0A adalah Fa = 
RKG
RKA

 yang merupakan nilai dari variabel random 

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

 

 

b.   Untuk H0B adalah Fb =
RKG
RKB

 yang merupakan nilai dari variabel random 

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

c. Untuk H0AB adalah Fab =
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel 

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

N–pq. 
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6). Daerah Kritik 

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

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

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

 

 

7). Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Tabel 3. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK Dk RK Fobs Fα keputusan 

Baris(A) 

Kolom(B) 

Interaksi(AB) 

Galat 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

p-1 

q-1 

(p-1)(q-1) 

N-pq 

RKA 

RKB 

RKAB 

RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

F* 

F* 

F* 

- 

 

Total JKT N-1 - - -  

Keterangan: F* adalah nilai F yang diperoleh dari tabel 

 

8). Keputusan Uji 

      a. H0A ditolak jika DKFa Î  

b. H0B ditolak jika DKFb Î  

c. H0AB ditolak jika DKFab Î  

(Budiyono, 2004:205-214) 

 

4. Uji Komparasi Ganda 

Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel dilakukan uji komparasi ganda dengan 

menggunakan metode Scheffe, karena metode tersebut akan menghasilkan beda 

rerata dengan tingkat signifikansi yang kecil. 

Uji scheffe atau uji komparasi ganda dilakukan apabila H0 ditolak dan 

variabel bebas dari H0 yang ditolak tersebut minimal terdiri dari tiga kategori. Jika 
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H0 ditolak tetapi variabel bebas dari H0 yang ditolak tersebut terdiri atas dua 

kategori maka untuk melihat perbedaan pengaruh antara kedua kategori mengikuti 

perbedaan rataanya. Uji komparasi juga perlu dilakukan apabila terdapat interaksi 

antara kedua variabel bebas. 

Langkah-langkah untuk melakukan uji Scheffe adalah sebagai berikut: 

     a.  Identifikasi semua pasangan komparasi rataan yang ada. 

 Semua pasangan komparasi rataan yang ada yaitu: (1) kolom ke-i dan    

kolom ke-j, (2) sel ij dan sel kj (sel-sel pada kolom ke-j), dan (3) sel ij dan    

sel ik (sel-sel pada baris ke-i). 

      b. Menentukan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi. 

      c. Menentukan tingkat signifikansi. 05,0=a  

      d. Mencari nilai statistik uji F dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

1). Komparasi Rataan antar Kolom 

Uji Scheffe untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

F.i-.j = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

.j.i

2
.j.i

n
1

n
1

RKG

XX
 

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

.iX  = rataan pada kolom ke-i 

.jX  = rataan pada kolom ke-j 

 

 

 

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

n.i = ukuran sampel kolom ke-i 

n.j = ukuran sampel kolom ke-j 

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

2). Komparasi Rataan antar Sel pada Kolom yang sama 

Uji Scheffe untuk komparasi antar sel pada kolom yang sama adalah: 
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Fij-kj = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

kjij

2
kjij

n
1

n
1

RKG

XX
 

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

pada sel kj 

ijX  = rataan pada sel ij 

kjX  = rataan pada se kj 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

nij = ukuran sel ij 

nkj = ukuran sel kj 

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

3). Komparasi Rataan antar Sel pada Baris yang Sama 

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

Fij-ik = 
( )

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
+

-

ikij

2
ikij

n
1

n
1

RKG

XX
 

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

pada sel ik 

 ijX    = rataan pada sel ij 

ikX    = rataan pada se kj 

 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

nij       = ukuran sel ij 

nik      = ukuran sel ik 

Dengan daerah kritik untuk uji itu adalah: DK = { Fij-ik | Fij-ik > (pq-1)Fα;pq-

1,N-pq } 

(Budiyono, 2004:214-215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini berupa tes prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. 

Dari hasil uji coba tes prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium diperoleh sebagai berikut: 

a. Validitas Uji Coba Tes Prestasi 

Tes prestasi yang diuji cobakan terdiri dari 30 butir soal tes obyektif. Uji 

validitas isi dilakukan oleh seorang validator yakni Sih Minarso Hartati, A.Md. 

(Guru Matematika SMP N 9 Surakarta). Hasil uji validitas isi yang dilakukan oleh 

validator dari 30 butir soal obyektif semuanya valid. (Uji validitas isi 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.a).  

b. Reliabilitas Uji Coba Tes Prestasi 

Dengan menggunakan rumus KR-20, diperoleh 11r  = 0,7917. Karena 11r  > 

0,70, tes prestasi belajar pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium 

tersebut termasuk dalam kategori reliabel dan karena 11r  = 0,7917 > 0,70, 

instrumen tes dikatakan reliabel. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6.c). 

c. Uji Konsistensi Internal Uji Coba Tes Prestasi 

 Uji konsistensi internal digunakan untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut konsisten atau tidak. Pada tes hasil belajar, konsistensi internal berfungsi 

sebagai daya pembeda. Dari  hasil uji konsistensi internal diperoleh 15 butir soal 

konsisten dan 15 butir soal tidak konsisten. Butir soal yang memenuhi syarat 

adalah butir soal yang konsisten yakni nomor 1, 3, 6, 7, 10, 13,  14, 17, 19, 25, 26, 

27, 28, 29, dan 30. Jadi butir soal yang tidak memenuhi syarat adalah butir soal 
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yang tidak konsisten yakni nomor 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23,  

dan 24. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.b). 

 

d. Tingkat Kesukaran Uji Coba Tes Prestasi 

Dari analisis tingkat kesukaran diperoleh 14 butir soal tergolong mudah, 

13 butir soal tergolong sedang dan 3 butir soal tergolong sukar.  Butir soal yang 

dipakai terdiri dari tiga kategori di atas dengan prosentase 25% soal mudah, 50% 

soal sedang  dan 25 % sukar. Karena 15 butir soal tidak konsisten maka tidak bisa 

dipakai maka soal yang bisa dipakai hanya 15 butir soal. Jadi soal yang dipakai 

meliputi 3 butir soal mudah, 9 butir soal sedang dan 3 butir soal sukar. 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.c). 

 

2. Data Skor Prestasi Belajar Siswa Pada Sub Pokok Bahasan Layang-layang 

dan Trapesium  

Dari data prestasi belajar matematika siswa, akan dicari ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rataan ( X ), median (Me), modus (Mo) pada kelas kontrol 

maupun kelas eksperimen, dan ukuran dispersi meliputi nilai tertinggi (Xmaks), 

nilai terendah (Xmin), jangkauan (J), dan simpangan baku (s) pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen  yang dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4 Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Siswa pada Sub Pokok Bahasan 

Layang-layang dan Trapesium Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

Ukuran Tendensi Sentral Ukuran Dispersi Kelompok 

X  Mo Me Xmaks Xmin J s 

Eksperimen 71,15 73 73 93 40 53 13,9507 

Kontrol 64,23 67 67 80 40 40 10,5695 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.a). 

 

3. Data Skor Kemampuan Awal Siswa  

Data tentang Kemampuan Awal siswa diperoleh dari nilai raport kelas VII 

semester ganjil tahun ajaran 2005/2006 pada mata pelajaran matematika. Data 

tentang kemampuan awal siswa tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga 

46 
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kategori berdasarkan rata-rata gabungan ( gabX ) dan standar deviasi gabungan 

(sgab). Dari hasil perhitungan kedua kelompok, diperoleh gabX  = 67,9889 dan sgab 

= 4,3434. 

Penentuan kategorinya adalah sebagai berikut: rendah jika 

gabgab sXX -< , sedang jika gabgabgabgab sXXsX +££- , tinggi jika 

gabgab sXX +> , sehingga untuk skor yang kurang dari 63,6455 dikategorikan 

rendah, skor antara 63,6455 dan 72,3323 dikategorikan sedang, dan skor lebih 

dari 72,3323 dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, dalam kelas eksperimen terdapat 6 

siswa yang termasuk kategori tinggi, 36 siswa yang termasuk kategori sedang dan 

4 siswa yang termasuk kategori rendah. Sadangkan untuk kelas kontrol terdapat 5 

siswa yang termasuk kategori tinggi, 33 siswa yang termasuk kategori sedang, dan 

6 siswa yang termasuk kategori rendah. 

Tabel 5 Data Kemampuan Awal Siswa 

Jumlah Siswa  

Kategori 

 

Skor Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Tinggi X > 72,3323 6 5 

Sedang 6455,633323,72 ££ X  36 33 

Rendah X < 63,6455 4 6 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.b). 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

1. Uji Keseimbangan 

Uji keseimbangan ini diambil dari nilai raport kelas VII Semester ganjil 

tahun pelajaran 2005/2006 pada mata pelajaran matematika pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas VII D (kelas kontrol) dengan jumlah 

siswa 44 diperoleh rerata 67,25 dan variansi 4,4310, sedangkan untuk kelas VII E 
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(kelas eksperimen) dengan jumlah siswa 46 diperoleh rerata 68,7 dan variansi 

4,1839. 

Sebelum dilakukan uji keseimbangan perlu diuji normalitas terlebih 

dahulu yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa sampel yang diambil berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk melakukan uji normalitas masing-

masing sampel digunakan metode Lilliefors. Dengan menggunakan metode 

Liliefors diperoleh harga statistik uji untuk taraf signifikan 0,05 pada masing-

masing sampel sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Uji Normalitas 

Sampel n 
obsL  nL ;05.0  Keputusan Uji 

1. Kelompok Eksperimen 46 0,0952 0,1306 H0 tidak ditolak 

2. Kelompok Kontrol 44 0,1146 0,1336 H0 tidak ditolak 

  

Dari tabel tampak bahwa harga masing-masing 
obsL  < nL ;05.0 , sehingga H0 

tidak ditolak yang berarti masing-masing sampel tersebut berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 9-10). 

Selanjutnya baru dilakukan uji keseimbangan. Hasil uji keseimbangan 

dengan menggunakan uji t diperoleh obst  = 1,5967 dengan t0.025,88 = 1.96 atau           

–t0.025,88 = -1,96. Karena 2,025.02,025.0 2121 -+-+ <<- nnobsnn ttt , dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari dua populasi yang berkemampuan 

seimbang. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11).  

 

2.  Uji Normalitas 

Untuk melakukan uji normalitas masing-masing sampel digunakan metode 

Lilliefors. Dengan menggunakan metode Lilliefors diperoleh harga statistik uji 

untuk taraf signifikan 0,05 pada masing-masing sampel sebagai berikut: 
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Tabel 7 Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Uji Normalitas 

Sampel n 
obsL  nL ;05.0  Keputusan Uji 

1. Kelompok Eksperimen 46 0,1280 0,1306 H0 tidak ditolak 

2. Kelompok Kontrol 44 0,1059 0,1336 H0 tidak ditolak 

3. Kemampuan Awal Tinggi 11 0,1419 0,2490 H0 tidak ditolak 

4. Kemampuan Awal Sedang 69 0,1047 0,1067 H0 tidak ditolak 

5. Kemampuan Awal Rendah 10 0,1406 0,2580 H0 tidak ditolak 

Dari tabel tampak bahwa harga masing-masing 
obsL  < nL ;05.0 , sehingga H0 

tidak ditolak yang berarti masing-masing sampel tersebut berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 12-16). 

 

3. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini dilakukan uji homogenitas tentang nilai prestasi 

setelah diberikan perlakuan untuk tingkat signifikan 0,05. 

Tabel 8 Harga Statistik Uji dan Harga Kritik Homogenitas  

Sampel 2
obsc  2

;05,0 nc  Keputusan Uji 

Metode Pembelajaran 3,2946 3,8410 H0 tidak ditolak 

Kemampuan Awal Siswa  0,0786 5,9910 H0 tidak ditolak 

 

Dari tabel tampak bahwa harga 2
obsc  metode pembelajaran dan 

kemampuan awal siswa  tidak melebihi harga 2
;05,0 nc , sehingga Ho tidak ditolak. 

Ini berarti populasi metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa berasal dari 

populasi yang homogen. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

17). 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 
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Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 9 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dk RK Fobs Fα Kep. Uji 

Baris(A) 

Kolom(B) 

Interaksi(AB) 

Galat 

1180,7708 

265,8221 

168,2607 

12857,3757 

1 

2 

2 

84 

1180,7708 

132,9111 

84,1304 

153,0640 

7,7142 

0,8683 

0,5496 

- 

3,968 

3,118 

3,118 

- 

Ditolak 

Tidak ditolak 

Tidak ditolak 

- 

Total 14472,2293 90 -  - - - 

Tabel di atas menunjukkan bahwa: 

1. Pada efek utama baris (A), H0 ditolak. 

Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan 

trapesium.  

2. Pada efek utama kolom (B), H0 tidak ditolak. 

Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan 

trapesium.  

3. Pada efek utama interaksi (AB), H0 tidak ditolak. 

Hal ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan layang-layang dan trapesium.  

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18). 

2. Uji Komparasi Ganda 

Analisis variansi mempunyai keuntungan yaitu dapat dilakukan uji beda 

rataan untuk beberapa rataan sekaligus. Namun analisis variansi juga mempunyai 

kelemahan antara lain apabila H0 ditolak, peneliti hanya mengetahui bahwa 

perlakuan-perlakuan yang diteliti tidak memberikan efek yang sama namun belum 

bisa mengetahui manakah dari perlakuan-perlakuan itu yang berbeda dengan yang 

lain serta belum mampu mengetahui perlakuan mana yang  memberikan efek yang 

terbaik. Untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu, diperlukan uji komparasi 
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ganda. Hal ini diperlukan untuk mengetahui karakteristik pada variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Pada penelitian ini, uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. 

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk melakukan pelacakan terhadap beda 

rerata setiap pasang baris, setiap pasang kolom, dan setiap pasang sel. 

Dari hasil perhitungan rerata skor prestasi belajar siswa antar baris, antar 

kolom dan antar sel seperti yang disajikan pada Tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 10 Rerata Skor Prestasi Belajar Siswa 

 Metode Pembelajaran Kemampuan Awal Siswa 

  Tinggi Sedang Rendah Rataan Marginal 

Metode Kooperatif Tipe TGT 78,83 69,25 76,75 71,15 

Metode Konvensional 66,80 64,18 62,33 64,23 

Rataan Marginal 73,36 66,83 68,10 

 

a. Uji Komparasi Ganda Antar Baris 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh H0A ditolak, 

artinya terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. Dalam kasus 

ini karena variabel metode pembelajaran hanya ada 2 macam (metode kooperatif 

tipe TGT dan metode konvensional), uji komparasi pasca anava antar baris tidak 

perlu dilakukan.  

b. Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh H0B tidak ditolak, 

artinya kemampuan awal siswa tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. Karena 

variabel kemampuan awal siswa terdiri dari 3 kategori dan H0B tidak ditolak maka 

tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom. 

c. Uji Komparasi Ganda Antar Sel 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh H0AB tidak 

ditolak, berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan 
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kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. Oleh karena itu, uji 

komparasi ganda pasca anava antar sel tidak perlu dilakukan. 

 

D. Pembahasan Hasil Analisis Data  

1. Hipotesis Pertama 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 7,7142 > 

3,968 = Ftab. Oleh karena itu, H0 ditolak. Hal ini berarti metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan metode pembelajaran konvensional memberikan 

pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok 

bahasan layang-layang dan trapesium. Dalam kasus ini karena variabel metode 

pembelajaran hanya mempunyai 2 macam bentuk (metode pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dan metode pembelajaran konvensional), uji komparasi 

ganda pasca anava antar baris tidak perlu dilakukan. Dari rataan marginalnya 

menunjukkan bahwa rata-rata baris a1 = 71,15 > 64,23 = rata-rata baris a2, ini 

berarti pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode pembelajaran konvensional pada sub pokok bahasan layang-

layang dan trapesium. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

18). 

2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 0,8683 < 

3,118 = Ftab, karena Fobs < Ftab maka H0 tidak ditolak. Karena H0B tidak ditolak 

maka tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda antar kolom. Dengan ditolaknya 

H0B berarti semua kategori kemampuan awal siswa memberikan pengaruh yang 

sama terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan layang-

layang dan trapesium. Dengan kata lain siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah mempunyai prestasi belajar yang tidak berbeda atau 
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kemampuan awal tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika pada 

sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium.   

Tidak ditolaknya H0B dikarenakan dalam penelitian ini data kemampuan 

awal siswa  dan instrumen yang digunakan kurang memadai untuk mengungkap 

semua aspek kemampuan awal siswa sehingga ada faktor lain yang tidak 

diketahui yang akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fobs = 0,5496 < 

3,118 = Ftab, karena Fobs < Ftab maka H0AB tidak ditolak. Karena H0AB tidak 

ditolak maka tidak diperlukan uji lanjut anava. Dengan tidak ditolaknya H0AB 

berarti tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. Artinya siswa yang diberi metode pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) mempunyai prestasi yang lebih 

baik dari siswa yang diberi metode pembelajaran konvensional baik untuk siswa 

dengan kemampuan awal tinggi, sedang, maupun  rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 

pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Siswa yang diberi pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

TGT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang diberi pembelajaran dengan metode pembelajaran 

konvensional untuk semua kategori kemampuan awal pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. 

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa, baik 

kemampuan awal siswa tinggi, sedang, maupun rendah terhadap prestasi 

belajar matematika pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. 

3. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan awal 

siswa terhadap prestasi  belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan 

layang-layang dan trapesium. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kajian teori serta mengacu pada hasil penelitian ini, 

maka penulis akan menyampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis 

maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan prestasi belajar matematika. 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran 
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matematika dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hal ini 

dikarenakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan metode yang 

berorientasi pada proses dimana siswa dituntut untuk aktif dalam proses 

pembelajaran dengan jalan berdiskusi dengan teman satu timnya dan berusaha 

memenagkan setiap turnamen akademik yang diadakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang kemampuan awalnya 

tinggi tidak memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibanding siswa yang 

kemampuan awalnya sedang, siswa yang  kemampuan awalnya tinggi tidak 

memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang kemampuan 

awalnya rendah dan siswa yang kemampuan awalnya sedang tidak memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik dengan siswa yang kemampuan awalnya rendah. 

Secara umum siswa yang mempunyai kemampuan awal lebih tinggi tidak 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa 

yang mempunyai kemampuan awal yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan data 

kemampuan awal siswa yang digunakan dalam penelitian ini kurang memadai 

untuk mengungkap semua aspek kemampuan awal siswa sehingga ada faktor lain 

yang tidak diketahui yang akhirnya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru dalam upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi 

belajar siswa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar, guru dapat memilih metode yang tepat, efektif dan efisien serta 

memperhatikan kemampuan awal siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan layang-layang dan trapesium. 

 

 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, ada beberapa saran yang 

ditujukan pada guru, calon guru dan peneliti yaitu: 
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a. Kepada guru dan calon guru matematika, hendaknya menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat dan menarik sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatifnya.  

b. Dalam penelitian ini, metode pembelajaran hanya ditinjau dari kemampuan 

awal siswa. Bagi para peneliti lain mungkin dapat melakukan penelitian 

dengan peninjauan yang lain, misalnya motivasi belajar, aktivitas belajar, 

kedisiplinan belajar, tingkat keharmonisan keluarga, minat belajar dan lainnya 

agar lebih dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. 
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