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ABSTRAK

Lutfiyati Mardiyah, EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DENGAN PENDEKATAN STRUKTURAL MELALUI STRATEGI THINK-
PAIR-SHARE PADA POKOK BAHASAN PERSAMAAN LINEAR DUA 
PEUBAH DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA (Penelitian 
dilakukan terhadap siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta Tahun Ajaran 
2005/2006). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2009.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui metode pembelajaran 

yang mana yang lebih baik prestasi matematikanya antara pendekatan struktural 

melalui strategi Think-Pair-Share dan metode konvensional dalam pembelajaran 

matematika siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok bahasan 

persamaan linear dengan dua peubah. (2) Untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa mana yang menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik antara 

kemampuan awal rendah, sedang, tinggi. (3) Untuk mengetahui manakah antara 

pendekatan pembelajaran struktural melalui strategi Think-Pair-Share dan metode 

konvensional yang menghasilkan prestasi yang lebih baik jika ditinjau dari 

kemampuan awal rendah, sedang, dan tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu. Populasi 

penelitian adalah seluruh siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta Tahun Ajaran 

2005/2006, yang terdiri dari 6 kelas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dua kelas dengan jumlah siswa kedua kelas tersebut adalah 84 siswa. 

Pengambilan sampel dilakukan secara cluster random sampling. Uji coba 

instrumen dilaksanakan di SMP Negeri I Polanharjo. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk mendapatkan data nilai 

matematika pada Ulangan Akhir Semester I kelas II Tahun Ajaran 2005/2006 

yang digunakan untuk melihat kemampuan awal siswa. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Sebagai 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan uji 

homogenitas menggunakan metode Bartlett

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (i) Pendekatan pembelajaran 

Think-Pair-Share dan metode konvensional memberikan hasil prestasi belajar 

matematika yang berbeda pada siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada 



و 

pokok bahasan persamaan linear dengan dua peubah (Fobs = 4,2926 > 4,00 = Ftabel

pada taraf signifikan 5%) dengan rataan sebesar 7,2793 untuk siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Think-Pair-Share dan 6,6727 untuk 

siswa mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional. Sehingga dapat 

disimpulkan penggunaan pendekatan Think-Pair-Share menghasilkan prestasi 

belajar matematika yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode 

konvensional dalam pembelajaran matematika siswa kelas II SMP Negeri 23 

Surakarta pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua peubah. (ii) Terdapat 

prestasi yang berbeda antara siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, 

sedang dan tinggi terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SMP Negeri 

23 Surakarta pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua peubah (Fobs = 

9,4322 > 3,15 = Ftabel pada taraf signifikan 5%). Siswa dengan kemampuan awal 

rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa 

yang memiliki kemampuan awal sedang (Fobs = 3,7695 < 6,3). Siswa dengan 

kemampuan awal tinggi mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah (Fobs = 

17,0879 > 6,3). Siswa dengan kemampuan awal sedang mempunyai prestasi 

belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi (Fobs = 6,2090 < 6,3). (iii) Pendekatan pembelajaran melalui strategi Think-

Pair-Share memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal 

siswa rendah, sedang, tinggi pada siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada 

pokok bahasan persamaan linear dengan dua peubah (Fobs = 0,5905 < 3,15 = Ftabel

pada taraf signifikan 5%). 
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap

(Q.S. Insyirah: 6-9)

Success is not a destination but a journey

(Sukses bukanlah sebuah tujuan tetapi merupakan perjalanan itu sendiri)

(Ari Ginanjar)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Keberhasilan pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya 

manusia. Semakin berkualitas sumber daya yang dimiliki suatu bangsa akan 

semakin cepat meraih kemajuan. Salah satu upaya peningkatan sumber baya 

manusia yang berkualitas adalah melalui pandidikan.

Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran terkait dengan bagaimana 

membelajaran siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya 

sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagi 

kebutuhan siswa. Karena itu pembelajaran yang dilakukan hendaknya 

menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dengan menganalisa 

tujuan pembelajaran dan karakteristik isi bidang studi di dalam kurikulum. 

Selanjutnya dilakukan kegiatan untuk memilih, menetapkan dan mengembangkan 

cara-cara pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada agar 

kurikulum dapat diaktualisasikan dalam proses pembelajaran terwujud dalam diri 

siswa.

Belajar matematika bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat 

rumus-rumus tanpa mengetahui kapan pemakaiannya, tetapi dibutuhkan 

pengertian, pemahaman, serta kreatifitas siswa dalam mengaitkan informasi baru 

dengan konsep-konsep yang sesuai dengan apa yang telah dimiliki. Pokok-pokok 

pikiran inilah yang harus dikembangkan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar 

matematika agar proses pembelajaran bermakna dapat terlaksana.

Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran matematika diajarkan hampir 

pada setiap jenjang pendidikan, hal ini dikarenakan matematika diperlukan 

disemua disiplin ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan 

siswa dalam konsep-konsep materi pelajaran matematika khususnya di SMP 

sangat mendasari penguasaan konsep-konsep dalam materi pelajaran matematika  

pada jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, guru harus benar-benar
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mampu menanamkan konsep-konsep materi pelajaran yang diajarkan dengan 

harapan dapat dikuasai oleh siswa.

Selama ini matematika merupakan salah satu diantara mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah-sekolah dengan persentase jam pelajaran yang lebih banyak 

bila dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Tetapi kenyatan menunjukan 

prestasi yang dicapai siswa pada bidang studi matematika lebih rendah dibanding 

mata pelajaran yang lain. Prestasi yang kurang memuaskan ini tidak mutlak 

disebabkan karena kurangnya kemampuan siswa dalam belajar matematika, tetapi 

ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan siswa 

dalam belajar matematika.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor dalam diri siswa (faktor 

internal) maupun faktor dari luar siswa (faktor eksternal). Faktor eksternal yang 

berpengaruh diantaranya adalah penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Hal 

ini dikarenakan tidak setiap metode pembelajaran cocok dengan pokok bahasan 

yang diajarkan.

Pada proses pembelajaran tradisional, kegiatan belajar mengajar 

didominasi oleh guiru artinya kegitan belajar mengajar hanya terpusat pada guru. 

Sedangkan siswa hanya duduk mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan 

guru, mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal-soal dan siswa hanya bejerja 

procedural tanpa atau sedikit penalaran. Hasilnya siswa kurang mandiri, tidak 

berani mengungkapkan pendapatnya sendiri dan kurang gigih melakukan uji coba. 

Pada akhirnya target jeaktifan siswa menjadi kurang ketika mengikuti pelajaran. 

Adanya tingkat partisipasi aktif  (keaktifan) akan berpengaruh pada 

keberhasilan proses belajar mengajar. Siswa yang aktif belajar akan lebih mudah 

menerima pelajaran di sekolah. Jadi semakin anak didik aktif dalam kegiatan 

pendidikan, maka semakin cepat tercapainya proses pendidikan. Apalagi dengan 

diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana 

pembelajaran lebih didominasi oleh siswa artinya siswa dituntut lebih aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Di sini peran guru yang dulunya sebagai pusat 

pembelajaran berangsur-angsur berkurang dan sedikit dmi sedikit siswa 

diharapkan mampu meningkatkan keaktifan kemandiriannya dalam proses
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pembelajaran. Untuk mencapai hal tersebut, sebaiknya siswa dilibatkan dalam 

kegiatan-kegiatan pendidikan misalnya bertanya, menjawab, mengerjakan soal-

soal, berdiskusi antar siswa dan sebagainya.

Salah satu materi yang harus dikuasai oleh siswa SMP kelas II semester I 

adalah materi sistem persaman linear dengan dua peubah. Ketika menyampaikan 

materi ini dengan menggunakan metode ceramah, siswa hanya mendengarkan dan 

diskusi kelompok jarang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan belajar menjadi tidak 

bermakna karena siswa hanya mengetahui apa yang dipelajarinya bukan

mengalaminya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti 

berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali 

anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang, oleh karena itu, 

diperlukan suatu alternatif model pembelajaran lain yang diharapkan mampu 

meningkatkan prestasi matematika.

Selama ini prestasi belajar matematika dirasa masih rendah. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil ujian akhir sekolah tahun 2004 / 2005 dalam matapelajaran 

matematika, puluhan ribu murid SMP dan SMA diseluruh Indonesia tidak lulus 

ujian. Di Yogyakarta yang berpredikat sebagai kota pelajar ada 13 SMA yang 

presentase kelulusan muridnya 0 %. Bahkan di NTT, Papua, Bengkulu, Sulawesi 

Tenggara, Kalimantan Tengah dan NAD angka kelulusan siswa SMP peserta 

UAN 2005 hanya sekitar 20 % ( B. Budisatyo, http://www.suaramerdeka.com).

Salah satu model pembelajaran selain metode ceramah yaitu pendekatan 

struktural dengan struktur Think-Pair-Share. Dalam pendekatan ini memberi 

penekanan pada penguasan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaktif siswa. Struktur ini menghendaki siswa belajar membantu dalam 

kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif dari pada 

penghargaan individual.

Selain keaktifan, keberhasilan proses belajar juga di tentukan oleh faktor 

internal siswa itu sendiri misalnya minat, kondisi psikologis maupun kemampuan 

awal yang dimiliki masing-masing siswa. Cepat atau lambatnya seorang siswa 

dalam menguasai mata pelajaran yang diberikan sangat dipengaruhi kemampuan 

awal tersebut. Siswa yang berkemampuan awal tinggi tidak mrngalami kesulitan 
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dalam belajar sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang baik dalam arti 

mengusai seluruh bahan pelajaran. Tetapi untuk siswa yang berkemampuan awal 

rendah mungkin mengalami kesulitan dalam belajarnya. Oleh karena itu 

kemampuan awal siswa harus diperhatikan sehingga siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam menerima pelajaran.

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu diadakan penelitian tentang penggunaan 

pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share terhadap prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua peubah ditinjau dari 

kemampuan awal siswa.

B. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas memunculkan permasalahan yang 

berkaitan dengan proses belajar matematika siswa dengan identifikasi sebagai 

berikut :

1. Kurang tepatnya metode yang digunakan guru matematika di dalam 

menyampaikan suatu pokok bahasan tertentu dapat menyebabkan prestasi 

belajar siswa rendah.

2. Adanya perbedaan kemampuan awal siswa mungkin mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam jenjang pendidikan selanjutnya. Namun demikian 

pada keadaan tertentu mungkin siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi mempunyai prestasi  belajar yang rendah.

3. Kenyataan menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika siswa masih 

rendah sehingga ditingkatkan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar permasalahan 

yang disajikan lebih mendalam dan terarah, serta tidak terjadi penyimpangan 

terhadap apa yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian. Pembatasan masalah 

tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan 

struktural melalui strategi Think-Pair-Share untuk kelas eksperimen dan 

metode konvensional untuk kelas kontrol. Pendekatan struktural melalui 

strategi Think-Pair-Share merupakan pendekatan yang mempunyai tiga 
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langkah utama yakni Think (berpikir), Pair (mempersiapkan), dan Share

(mempresentasikan).

2. Kemampuan awal siswa yang dimaksud adalah kecapakan awal yang dimiliki 

siswa sebelum adanya materi pembelajaran matematika yang akan 

disampaikan, dengan menggunakan nilai semester I kelas II SMP.

3. Prestasi belajar matematika siswa yang dimaksud adalah hasil belajar siswa 

yang dicapai melalui proses belajar mengajar matematika, dalam hal ini adalah  

prestasi yang diperoleh pada pokok bahasan sistem persamaan linear dengan 

dua peubah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

antara pembelajaran dengan pendekatan Struktural melalui strategi Think-

Pair-Share dan konvensional?

2. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

antara siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, sedang dan tinggi?

3. Manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik antara pembelajaran 

dengan pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share dan metode 

konvensional pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, sedang 

dan tinggi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan acuan dari suatu kegiatan yang dapat dijadikan 

petunjuk dan alat kontrol untuk mencapai hasil yang diharapkan agar dapat 

terlaksana dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik antara pembelajaran dengan pendekatan Struktural melalui 

strategi Think-Pair-Share dan konvensional.
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2. Untuk mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik antara siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, 

sedang dan tinggi.

3. Untuk mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik 

antara pembelajaran dengan pendekatan struktural melalui strategi Think-

Pair-Share dan metode konvensional pada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah, sedang dan tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Memberikan alternatif penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi 

dalam proses belajar mengajar matematika

2. Memberikan informasi tentang pengaruh penggunaan Think-Pair-Share

terhadap prestasi belajar matematika siswa sehingga dapat digunakan sebagai 

acuan dalam peningkatan prestasi belajar siswa secara optimal.

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian yang 

sejenis.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Prestasi Belajar Matematika

a. Tinjauan Tentang Belajar

Setiap saat dalam kehidupan terjadi suatu proses belajar mengajar baik 

disengaja maupun tidak disengaja, disadari atau tidak disadari. Dari proses belajar 

mengajar ini akan diperoleh suatu hasil yang disebut hasil pengajaran atau hasil 

belajar. Agar diperoleh hasil yang optimal maka proses belajar mengajar harus 

dilakukan dengan sadar dan sengaja serta terorganisir dengan baik. Ada beberapa 

pendapat mengenai definisi belajar.

Menurut Syaiful (2002:13), “Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu, dalam interaksi dengan lingkungannnya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotor”. Pendapat ini menekankan bahwa seseorang 

dikatakan belajar jika mengalami suatu perubahan perilaku yang diakibatkan 

karena adanya bebagai pengalaman yang telah diperoleh. Perubahan perilaku 

tersebut harus mencakup perubahan secara kognitif, afektif maupun psikomotor.

Menurut Oumar Hamalik (1989:60), “Belajar merupakan proses 

perubahan tingakah laku sebagai hasil daripada pengalaman dan latihan”. Dalam 

pendapat ini, belajar lebih diartikan sebagai suatu hasil dari serangkaian proses 

yang telah dialami oleh seseorang baik secara pengalaman maupun latihan.

Sedangkan menurut Winkel (1996:53), “Belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan adanya perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pengetahuan, 

keterampilan dan nilai sikap”.

Pendapat ini menekankan bahwa belajar lebih cenderung melibatkan 

mental/psikis yang berinteraksi dengan lingkungan luar sehingga menghasilkan 

perubahan-perubahan yang dilihat dari adanya perubahan ketrampilan dan sikap.
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Dari berbagai definisi dan pendapat tentang belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan kegiatan 

fisik dan psikis untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

b. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan penilaian hasil belajar sebagai akibat dari 

proses belajar yang dilakukan seseorang. Purwadarminta (1776:768) berpendapat 

bahwa, “Prestasi adalah hasil yang dicapai atau dilakukan atau dikerjakan”.

Menurut Suratinah Tirtonagoro (1984:43), “Prestasi belajar adalah 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dalam bentuk simbol, angka, huruf 

atau kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak dalam 

periode tertentu”. Dalam pendapat ini berisi segala sesuatu yang telah dicapai 

dalam rentangan waktu yang ada sebagai sebuah hasil dalam proses belajar yang 

diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf atau yang lain.

Dari berbagai definisi dan pendapat tentang prestasi belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha kegiatan belajar yang 

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

mencerminkan hasil yang sudah dicapai siswa.

c. Tinjauan Tentang Matematika

Matematika timbul karena pemikiran manusia yang berhubungan dengan 

ide, proses dan penalaran sehingga banyak orang yang mengemukakan definisi 

tentang matematika.

Definisi mengenai matematika diantaranya adalah menurut Kline dan 

Mulyono (1999:252), “Matematika adalah bahasa simbolis dan ciri utamanya 

adalah penggunaan cara bernalar deduktif tetapi juga tidak melupakan cara 

bernalar induktif”. Pendapat ini berisi mengenai matematika merupakan bahasa 

simbolis yang penggunaannya berasal dari penalaran deduktif dan induktif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:637), “Matematika adalah 

ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah bilangan”. Pendapat 

ini menekankan matematika merupakan ilmu mengenai hubungan bilangan dan 
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cara-cara yang ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan bilangan.

Menurut Purwoto (1999:14), “Matematika adalah pengetahuan tentang 

pola keteraturan pengetahuan struktural yang diorganisasikan mulai dari unsur-

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan ke aksioma dan 

postulat dan akhirnya ke dalil”.

Dari berbagai pendapat tentang hakikat matematika yang telah 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam matematika tidak lepas 

dari penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak, berkenaan 

dengan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak dan tersusun secara hierarkis 

yang berhubungan dengan simbol-simbol dengan penalarannya secara deduktif.

Berdasarkan pengertian prestasi belajar dan matematika yang telah 

diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar matematika 

adalah hasil dari kegiatan belajar yang dicapai siswa dalam pelajaran matematika 

yang berupa angka atau huruf sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas 

pengetahuan yang telah dikuasai anak baik aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotor.

d. Komponen yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa

Suatu proses belajar mengajar dapat berjalan efektif bila seluruh 

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar saling mendukung 

dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Pargiyo (2000:57), komponen-komponen 

yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar adalah:

1) Siswa
Faktor dari siswa yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar adalah 
bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar.

2) Kurikulum
Kurikulun ini mencakup landasan program dan pengembangan, GBPP dan 
pedoman GBPP berisi materi atau bahan 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 
tingakt penguasaan materi, metodologi dan pendekatan.
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4) Metode
Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan 
efisien proses belajar mengajar.

5) Sarana Prasarana
Sarana prasarana yang dimaksud antara lain buku pelajaran, alat pelajaran, 
alat praktek, ruang belajar, laboratorium dan perpustakaan.

6) Lingkungan
Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, lingkungan budaya dan 
juga lingkungan alam merupakan sumber belajar dan sekaligus masukan 
lingkungan.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Prestasi Belajar

Menurut Sumadi Suryabrata (1993:249), faktor yang mempengaruhi 

peningkatan prestasi belajar siswa dapat diperoleh dari hasil belajar. Hal ini dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan hubungan dengan diri siswa, yaitu:

1) Faktor dalam diri siswa
a) Fisik, meliputi: penglihatan, pendengaran, kondisi fisiologis yaitu 

kesegaran jasmani, kurang gizi maupun sakit yang diderita.
b) Psikis, meliputi: kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, cara 

belajar dan sebagainya.
2) Faktor dari luar diri siswa

Faktor dari luar siswa meliputi proses belajar sosial dan lingkungannya 
yaitu lingkungan alam, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, 
keadaan ekonomi maupun cara didik orang tua.

Sedangkan Ngalim Purwoto (1990:101) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya belajar adalah faktor kematangan, 

kecerdasan, latihan motivasi, keadaan rumah tangga, guru dan cara atau metode 

mengajar, alat-alat yang digunakan, lingkungan dan motivasi sosial.

Faktor-faktor tersebut perlu dikendalikan benar-benar agar siswa dapat 

memberikan prestasi belajar yang baik. Seorang guru harus mampu 

membangkitkan semangat siswa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya pada 

saat proses belajar berlangsung. Jika faktor ini diperhatikan dengan baik maka 

besar harapan bahwa siswa dapat menunjukkan prestasi belajar yang 

menggembirakan.
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2. Metode Mengajar

Metode mengajar menurut Ulihbukit Karo-karo (1981:5), ”Metode 

mengajar adalah suatu cara atau jalan yang berfungsi sebagai alat yang digunakan 

dalam menyajikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pengajaran”.

Beberapa arti metode menurut Purwoto (1999:70) antara lain:

1. Metode mengajar adalah suatu cara mengajarkan topik tertentu agar 
proses dari pengajaran tertentu berhasil dengan baik.

2. Metode mengajar adalah cara-cara yang tepat dan serasi dengan sebaik-
baiknya, agar guru barhasil dalam mengajarkannya, agar mengajar 
mencapai tujuan atau mengenai sasaran.

3. Metode mengajar adalah cara mengajar yang umum yang dapat 
diterapkan atau dipakai untuk semua bidang studi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa mengajar 

adalah suatu cara mengajarkan topik tertentu sedemikian hingga topik yang 

diajarkan itu bisa diterima oleh siswa dengan mudah dan dapat mencapai tujuan 

yang telah diterapkan. Adapun metode mengajar yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah:

a. Pembelajaran Konvensional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:523), ”Konvensional 

adalah tradisional”. Tradisional sendiri diartikan sebagai sikap dan cara berfikir 

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

ada secara turun temurun. Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa metode 

konvensional adalah metode mengajar yang berpegang pada adaptasi kebiasaan 

yang ada. Metode mengajar yang sering dipakai adalah metode ceramah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Purwoto (1997:72) yang menyatakan, “Metode ceramah 

merupakan metode yang paling banyak dipakai”.

Menurut Purwoto (1997:75) metode ceramah ini mempunyai beberapa 
keuntungan antara lain:
1. Dapat menampung kelas besar.
2. Bahan pelajaran dapat diberikan secara lebih urut.
3. Isi silabus dapat diselesaikan lebih mudah.
4. Siswa dapat mengikuti pelajaran tanpa membaca buku referensi dan 

literatur terlebih dahulu dari materi pembelajaran untuk setiap pertemuan.
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Namun demikian menurut Purwoto (1997:73) metode ceramah juga 

memiliki kelemahan-kelemahan antara lain:

1) Murid menjadi pasif karena tidak berkesempatan untuk menemukan 
sendiri konsep yang diajarkan.

2) Murid banyak belajar hafal (note learning) yang tidak menimbulkan 
pengertian.

3) Guru sulit memantau kesulitan yang dihadapi siswa.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka guru memegang peranan 

penting dalam menentukan isi dan urutan langkah dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. Akibatnya siswa hanya duduk memperhatikan apa yang 

disampaikan guru, mencoba menangkap isinya dan membuat penggalan-

penggalan catatan.

b. Pembelajaran Kooperatif

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh siswa dalam kelompok kecil dimana siswa dapat berpartisipasi 

dalam tugas-tugas kolektif yang ditentukan dengan jelas. (Cohen, 1994:3). 

Kelompok dibuat kecil yang biasanya terdiri dari dua sampai empat orang agar 

interaksi antar anggota kelompok menjadi maksimal dan efektif. Pembelajaran 

dalam kelompok kecil ini akan benar-benar mencerminkan belajar kooperatif 

apabila telah menunjukkan 5 unsur dasar dan ciri. Inilah yang membedakannya 

dengan kelompok belajar tradisional. Kelima unsur tersebut adalah:

1) Ketergantungan positif (positif interdependence)
2) Interaksi tatap muka antar siswa (face to face interaction)
3) Pertanggungjawaban individu (individual accountability)
4) Ketrampilan berinteraksi antar individu dan kelompok (individual 

accountability)
5) Proses kelompok (group processing)

(Cohan, 1994:9)
Pembelajaran kooperatif menurut Slavin (1994:3), adalah suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerjasama atau membantu diantara sesame dalam 

struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang  atau 

lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap 

anggota kelompok itu sendiri.
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Anita Lie (2002:17) mendefinisikan, “sistem pengajaran kooperatif

adalah sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Interaksi 

dalam pembelajaran kooperatif menurut semua anggota dalam kelompok belajar 

dapat saling bertatap muka sehingga dapat melakukan dialog tidak hanya dengan 

guru tetapi dengan sesama anggota”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang bukan hanya ditentukan oleh kemampuan 

individu secara utuh, melainkan perolehan ini akan baik bila dilakukan secara 

bersama-sama dalam kelompok kecil yang terstruktur dengan baik.

Beberapa karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Hilda (2002:71) 
antara lain:
1) Individual Accountability yaitu masing-masing individu didalam 

kelompok mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi kelompok.

2) Social Skill meliputi seluruh sosial, kepekaan sosial dan mendidik siswa 
untuk menumbuhkan pengekangan diri dan pengarahan diri demi 
kepentingan kelompok.

3) Positif Interdependence yaitu sifat yang menunjukkan saling 
ketergantungan satu terhadap yang lain di dalam kelompok secara positif.

4) Group Processing yaitu proses perolehan jawaban permasalahan 
dikerjakan oleh kelompok secara bersama-sama.

Pembelajaran kooperatif telah diyakini oleh para pendidik dan peneliti 

memiliki banyak keuntungan antara lain:

1) Siswa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, terlibat secara aktif 
dan memiliki usaha yang lebih besar untuk berprestasi.

2) Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
3) Terjadinya hubungan yang lebih positif antar siswa dari kesehatan 

psikologis yang lebih besar.
(Anita Lie, 2002:17)

Adapun alasan perlunya menerapkan pembelajaran kooperatif yaitu:

1) Meningkatkan kemajuan belajar (pencapaian akademik).

2) Meningkatkan kehadiran siswa dan sikap siswa yang lebih positif.

3) Menambah motivasi dan rasa percaya diri.

4) Menambah rasa senang berada di sekolah serta menyayangi teman-teman 

sekelasnya.

5) Mudah diterapkan dan tidak mahal.
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Manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penerapan pembelajaran 

kooperatif yaitu mengembangkan dan menggunakan ketrampilan berpikir kritis 

dan kerjasama kelompok, mempererat hubungan antar pribadi yang positif 

diantara siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda, menciptakan 

lingkungan yang menghargai dan menghormati nilai-nilai ilmiah, konflik antar 

pribadi berkurang, penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, 

sifat apatis berkurang.

c. Pendekatan Struktural dengan Strategi Think-Pair-Share

Menurut Muslim Ibrahim (2000:25), pendekatan struktural merupakan 

salah satu pendekatan yang ada dalam pembelajaran kooperatif. Dalam 

pendekatan ini memberikan penekanan pada penggunaan struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Struktur yang 

dikembangkan Kagan ini mengembangkan agar para siswa bekerja sama saling 

bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif.

Adapun langkah-langkah model pembelajaran struktural adalah:
1) Guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target 

pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran.
2) Guru merancang lembar kegiatan siswa sebagai bahan diskusi siswa.
3) Dalam melakukan observasi kegiatan siswa, guru mengarahkan dan 

membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok.
4) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya.

(Hilda, 2002:17)

Menurut Nurhadi (2003:65), Think-Pair-Share adalah struktur yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan penguasaan akademik atau untuk 

pemahaman siswa terhadap isi tertentu.

Dalam pelaksanaannya, metode think-pair-share mempunyai tiga 

langkah utama yakni thinking (berfikir), pairing (berpasangan) dan sharing 

(berbagi). Seperti dikutip dalam www.upspiral.com sebagai berikut:

Think-Pair-Share involves a three step cooperative structure. During the 
first step individuals think silenly about a question passed by the instructor. 
Individuals pair up during the second step and exchange thoughts. In the 
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third step, the pairs share their responseswith other pairs, others terms or 
the entire group.

Pada metode Think-Pair-Share melibatkan tiga langkah struktur kerjasama:

1) Langkah pertama memikirkan secara individu pertanyaan yang diajukan 

instruktur.

2) Langkah kedua memasangkan individu untuk bertukar pikiran.

3) Langkah ketiga berbagi mengenai tanggapan mereka dengan pasangan regu 

lain atau keseluruhan kelompok.

Sedangkan menurut Slavin (1994:132) bahwa:

When the teacher presents a lesson to the class, student sit in pairs with in 
their teams. The teacher pases questions to the class. Students are instructed 
to think of answer on their own, then to pair with their partners to reach 
consensus on an answer. Finally, the teacher asks students to share their 
agreed upon answer with the rest of the class.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah metode Think-Pair-Share adalah:

1) Merumuskan tujuan pembelajaran.

Tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan akademik (academic objectives) 

yang dirumuskan sesuai dengan taraf perkembangan siswa dan analisis tugas 

atau analisis konsep.

2) Guru membentuk kelompok dengan jumlah anggota 2 anak.

Cara menempatkan siswa dengan menggunakan teknik acak berstata artinya 

para siswa dikelompokkan atas dasar kemampuan awal. Setelah itu siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi dikelompokkan dengan siswa yang 

kemampuan awalnya rendah, dan seterusnya.

3) Guru menjelaskan sedikit mengenai bahan ajar.

4) Guru memberikan lembar kerja siswa dan siswa diberi waktu untuk berpikir 

sendiri mengenai jawaban dari lembar kerja siswa. Waktu yang dibutuhkan 

kira-kira 2 menit. Inilah yang dimaksud dengan tahap thinking (berpikir).

5) Selanjutnya guru meminta siswa berpasangan dan mendiskusikan mengenai 

apa yang telah dipikirkan, waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Inilah 

tahap pairing (berpasangan).
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6) Pada langkah akhir ini guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa 

yang telah mereka diskusikan.

7) Guru memberikan reward bagi kelompok yang telah berprestasi.

Kelebihan Cooperative Learning melalui pendekatan struktural adalah:

1) Adanya interaksi antara siswa melalui diskusi untuk menyelesaikan masalah 

dan meningkatkan ketrampilan sosial siswa.

2) Baik siswa yang pandai maupun siswa yang kurang pandai sama-sama 

memperoleh manfaat melalui aktivitas belajar kooperatif.

3) Kemungkinan siswa lebih mudah memahami konsep dan memperoleh 

kesimpulan.

4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ketrampilan 

bertanya, berdiskusi dan mengembangkan bakat kepemimpinan.

Sedangkan kelemahan Cooperative Learning melalui pendekatan struktural 

adalah:

1) Siswa yang pandai cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan 

sikap minder dan pasif dari siswa yang kurang pandai.

2) Diskusi tidak akan berjalan lancar jika siswa hanya menyalin pekerjaan siswa 

yang pandai.

3) Pengelompokan siswa membutuhkan tempat berbeda dan membutuhkan 

waktu.

3. Kemampuan Awal Siswa

Winkel (1999:36) menyatakan bahwa, ”Keadaan awal dapat dipandang 

sebagai kumpulan sejumlah hal yang pada dasarnya dapat berpengaruh terhadap 

proses belajar mengajar tetapi belum tentu semuanya jadi berdampak pada belajar 

mengajar tertentu”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999:146), dinyatakan bahwa 

”Kemampuan adalah kesanggupan”, sedangkan ”awal adalah mula”. Ahmad 

Rohani dan Abu Ahmadi (1992) menyatakan bahwa, ”Pengajaran akan berhasil

dengan baik bila dimulai dari apa yang telah diketahui oleh peserta didik”. Ini 

berarti guru harus mengetahui terlebih dahulu pengetahuan dan tingkah laku 
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dalam pengertian luas maupun pengetahuan dan tingkah laku prasyarat bagi bahan 

pengajaran berikutnya.

Sementara itu Winkel (1991:91) memberikan penjelasan bahwa, 

”Semakin tinggi tahap perkembangan anak boleh diharapkan siswa mampu 

berpartisipasi secara aktif dalam mengejar tujuan. Kemampuan ini menciptakan 

kondisi dalam diri siswa yang menjadi salah satu keadaan awal siswa”. Jadi 

dengan kemampuan awal yang dimiliki diharapkan siswa dapat berpartisipasi aktif 

dalam KBM sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai dengan baik.

Dengan demikian kemampuan awal siswa dapat diartikan sebagai 

kecakapan mula-mula yang dimiliki siswa pada pelajaran matematika yang dapat 

menjadi bekal untuk mengikuti proses belajar mengajar yang berlangsung secara 

berkelanjutan.

Margono dkk (1996:34) menyatakan bahwa, ”Dalam matematika ada 

prasyarat tertentu yang harus dikuasai sebelum suatu konsep tertentu dipelajari”.

Dengan demikian semakin tinggi tingkat kemampuan awal siswa, maka

kemampuan dalam memahami dan mengerti bahan pelajaran yang disampaikan 

guru juga tinggi maka dimungkinkan meningkatkan prestasi belajar siswa.

B. Kerangka Berfikir

Hakekat belajar matematika adalah belajar konsep. Sehingga belajar 

matematika memerlukan cara-cara khusus dalam belajar dan mengajarkannya. 

Belajar mengajar merupakan interaksi antara siswa dengan guru dimana belajar 

berkaitan dengan siswa sedang mengajar berkaitan dengan guru. Seorang guru 

harus berusaha untuk mengajar dengan sebaik-baiknya sehingga siswa dapat 

memahami konsep materi dengan baik. Sebaliknya apabila kurang menguasai 

konsep maka siswa akan memperoleh hasil belajar yang kurang baik.

Prestasi belajar atau hasil belajar merupakan puncak dari suatu proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika masih banyak ditemukan 

masalah-masalah antara lain masih rendahnya prestasi belajar siswa, masih 

rendahnya tingkat partisipasi siswa, masih rendahnya kreativitas siswa dan masih 

rendahnya tingkat kemandirian siswa.
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Salah satu faktor terpenting dalam pencapaian hasil belajar adalah 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat. Dalam proses belajar mengajar, 

pemilihan dan penggunaan pendekatan mengajar yang tepat dan sesuai dengan 

materi atau bahan pelajaran akan membantu siswa dalam mentransfer segala 

sesuatu yang disampaikan oleh guru.

Salah satu pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran struktural 

dengan struktur Think-Pair-Share. Pembelajaran ini lebih menekankan tentang 

penggunaan struktur tertentu untuk mengubah pola interaksi siswa, artinya siswa 

diharapkan lebih aktif dan dilaksanakannya diskusi kelompok untuk kemudian 

dipresentasikan di depan kelas. Dengan penggunaan pendekatan pembelajaran ini 

diharapkan prrestasi belajar siswa meningkat  pada materi yang disampaikan oleh 

guru.

Selain metode pembelajaran, salah satu faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah kemampuan awal yang dimiliki siswa. Kemampuan awal 

ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki agar siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. Cepat atau lambatnya seorang siswa dalam menguasai 

materi pelajaran dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa dalam menguasai 

materi pelajaran sebelumnya. Hal ini disebabkan materi pelajaran yang ada 

disusun secara terstruktur artinya materi pelajaran disusun berdasarkan urutan 

tingkatan kelas. Seorang siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi 

kemungkinan besar akan lebih mudah memahami konsep yang dipelajarinya dan 

akan lebih menguasai materi yang diberikan guru dibandingkan siswa yang 

kemampuan awalnya sedang atau rendah.

Pendekatan Think-Pair-Share adalah salah satu pendekatan pembelajaran 

yang dapat membangkitkan aktivitas belajar siswa. Hal ini sangat dimungkinkan 

karena dalam pembelajaran dengan pendekatan Think-Pair-Share siswa diarahkan 

untuk bekerja sama, saling membantu memecahkan masalah, berdebat menilai 

kemampuan pengetahuan sendiri dan mengisi kekurangan anggota lainnya, 

sampai siswa memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah menguasai 

konsep yang telah diajarkan. Sehingga dalam pembelajaran Think-Pair-Share, 

siswa dengan kemampuan awal tinggi akan lebih mudah memahami konsep-
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konsep dasar persamaan linear dengan dua peubah dibandingkan dengan siswa

yang mempunyai kemampuan awal sedang maupun rendah.  Jadi siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi akan memiliki prestasi yang lebih baik daripada 

siswa yang memiliki kemampuan awal sedang maupun rendah.  Dengan kata lain, 

penggunaan pendekatan pembelajaran Think-Pair-Share pada pokok bahasan 

persamaan linear dengan dua peubah dan tingkat kemampuan awal siswa 

memberikan hasil yang berbeda.

C. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, maka dapat 

dikemukakan perumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendekatan struktural Think-Pair-Share menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik dibanding metode konvensional.

2. Kemampuan awal tinggi menghasilkan prestasi yang lebih baik dibandingkan 

kemampuan awal rendah, sedangkan kemampuan awal sedang sama baiknya 

dengan kemampuan awal rendah.

3. Pendekatan struktural Think-Pair-Share menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik dibanding metode konvensional pada tingkat  kemampuan awal 

rendah, sedang, tinggi.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 23 Surakarta pada kelas II 

semester 2 tahun ajaran 2005/2006.

2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada semester II tahun 

pelajaran 2005/2006 bulan Maret – April 2006.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimental semu (quasi-experimental research). Hal tersebut berkenaan 

peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel yang relevan. Seperti yang 

dikemukakan Budiyono (2003:82) bahwa “Tujuan eksperimental semu adalah 

untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang 

dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang 

relevan”. 

Sebelum eksperimen dilakukan, diadakan pengecekan terlebih dahulu 

mengenai kemampuan awal dari sampel yang terdiri dari kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Maksud pengecekan tersebut adalah untuk mengetahui 

keadaan kedua kelompok tersebut apakah mempunyai kemampuan awal sama 

atau tidak. Data yang digunakan untuk menguji keseimbangan adalah nilai 

Ulangan Akhir pada semester I untuk mata pelajaran matematika.

Dalam penelitian ini kedua kelompok yang dibandingkan sama dalam 

semua segi dan hanya berbeda dalam pemberian pendekatan yang sama. Hasil 

pengukuran tersebut digunakan sebagai data eksperimen. Desain eksperimental 

yang digunakan adalah desain faktorial 2x3.
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Suharsimi Arikunto (1998:115) menyatakan bahwa “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”, sehingga dari pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa populasi merupakan keseluruhan subyek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu yang hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta tahun pelajaran 2005/2006.

2. Sampel

Subyek yang diteliti tidaklah seluruhnya dikarenakan selain membutuhkan 

biaya yang besar juga memerlukan waktu yang lama. Untuk itu dengan 

mengambil sebagian subyek suatu populasi atau sering disebut dengan 

pengambilan sampel diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat 

menggambarkan populasi yang bersangkutan. Sesuai dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (1998:117) bahwa “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”. Sampel dari penelitian ini adalah kelas IIC dan kelas IIE SMP Negeri 23 

Surakarta tahun pelajaran 2005/2006. 

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling

dengan cara memandang populasi sebagai kelompok–kelompok, kemudian dipilih 

dengan random. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kelas II C sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas II E sebagai kelompok kontrol.

D. Teknik Pengumpulan Data

1.  Variabel Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat:

a. Variabel Bebas

1) Metode  Pembelajaran

a) Definisi Operasional

Metode pembelajaran adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

membahas bahan pelajaran untuk memperoleh pemahaman guna 

mencapai tujuan pembelajaran.
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b) Indikator: pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share

untuk kelas eksperimen dan metode konvensional untuk kelas kontrol.

c) Skala Pengukuran: Skala nominal.

d) Simbol : A

2) Kemampuan Awal

a) Definisi operasional  

Kemampuan Awal Siswa adalah Kemampuan awal yang dimiliki 

siswa sebelum mengikuti materi pembelajaran  pokok bahasan 

persamaan linear dua peubah.

b) Indikator: nilai semester I kelas II SMP

c) Skala Pengukuran: skala interval yang diubah ke skala ordinal yang 

terdiri dari 3 kategori yaitu kelompok tinggi dengan skor (X)

 X +
2

1
s. kelompok sedang dengan skor X -

2

1
s < skor (X) < X + 

2

1
s dan kelompok rendah dengan skor (X)  X -

2

1
s

d)  Simbol : B

b. Variabel terikat

Prestasi belajar matematika

a) Definisi operasional: prestasi belajar matematika adalah nilai tes yang 

diperoleh siswa setelah megikuti kegiatan belajar mengajar pada pokok 

bahasan persamaan linear dengan dua peubah.

b) Indikator: nilai tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

persamaan linear  dengan dua peubah.

c) Skala pengukuran : skala interval.

d) Simbol : AB

2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan faktorial 2 x 3, dengan maksud 

untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Tabel 3.1. Rancangan Penelitian

Kemampuan Awal Siswa                                                                 B

A
Tinggi

(b1)
Sedang  

(b2)
Rendah

(b3)

Think-Pair-Share (a1) ab11 ab12 ab13Metode 
Pembelajaran Konvensional (a2) ab21 ab22 ab23

3. Teknik Pengambilan Data dan Penyusunan Instrumen

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah:

a. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:236), “…, metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda 

dan sebagainya”. 

Fungsi dari metode dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan nilai Ulangan Akhir Semester kelas II semester I mata pelajaran 

matematika yang digunakan untuk uji keseimbangan.

b. Metode Tes

Suharsimi Arikunto (2002:127) menyatakan bahwa, “Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok”. Untuk mengerjakan tes ini tergantung

dari petunjuk yang diberikan. Selanjutnya dijelaskan bahwa “Tes prestasi atau 

achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

seseorang setelah mempelajari sesuatu”. (2002:128)

Metode tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai prestasi belajar siswa pada pokok bahasan persamaan linear dengan 

dua peubah. Adapun langkah-langkah membuat tes yaitu:

1) Membuat kisi-kisi tes

Budiyono (2003:46) menyatakan bahwa, “Penyusunan kisi-kisi instrumen 

meliputi tiga hal yaitu:
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a) Menemukan sub-variabel dari variabel penelitian (kalau ada).

b) Menemukan deskriptor atau indikator dari masing-masing sub-

variabel.

c) Menentukan banyaknya butir pengukuran yang dikehendaki.

Penyusunan kisi-kisi ini harus mendasarkan kepada konsep yang melekat 

pada variabel penelitian.

2) Menyusun butir-butir tes

Dalam penyusunan butir-butir tes, aspek-aspek yang perlu diperhatikan 

yaitu:

a) Pengetahuan (knowledge)

b) Pemahaman (comprehention)

c) Penerapan (application)

d) Analisis (analysis)

e) Sistesis (synthesis)

f) Evaluasi (evaluation)

Setelah penyusunan butir-butir tes dilanjutkan dengan pembuatan kunci 

jawaban dengan maksud sebagai penyaring pertama dalam pembuatan 

soal-soal tes.

3) Mengadakan uji coba tes

Sebelum instrumen tes digunakan terlebih dahulu diadakan uji coba tes, 

yang dimaksudkan untuk mengetahui validitas, konsistensi internal dan 

reliabilitas instrument tes tersebut. Pada penelitian ini, uji coba tes 

dilakukan di SMP Negeri I Polanharjo pada siswa kelas II tahun pelajaran 

2005/2006 berdasarkan kesamaan karakteristik antara subyek uji coba dan 

subyek yang diteliti.

4) Menguji tingkat validitas, konsistensi internal dan reliabilitas tes

a) Validasi isi instrumen

Budiyono (2003:59) menyatakan bahwa, “Untuk menilai apakah suatu 

instrumen mempunyai validitas yang tinggi, yang biasanya dilakukan 

adalah melalui expert judgement (penilaian yang dilakukan oleh 

pakar)”. Dalam validasi ini, para penilai akan memberikan penilaian 
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apakah tes yang telah disusun cocok atau relevan dengan kisi-kisi 

yang ditentukan.

b) Uji Konsistensi Internal

Sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir-butir instrumen, 

kesemua butir harus mengukur yang sama dan menunjukkan 

kecenderungan yang sama pula. Konsistensi masing-masing butir soal 

dilihat dari korelasi antara skor-skor butir soal dengan skor totalnya. 

Untuk menghitung konsistensi internal untuk setiap butir ke-i 

digunakan rumus korelasi momen product dari Karl Pearson sebagai 

berikut:

XYr  = 
)2Y)(2Y()2X)(2X(n

Y)X)((XYn



  

Keterangan :

XYr : indeks konsistensi internal butir ke-i 

n : banyaknya subjek yang dikenai tes 

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

Y : skor total (dari subyek uji coba)

Indeks konsistensi internal ini sering disebut daya pembeda

Keputusan uji:

Butir soal dikatakan: 1) konsisten jika XYr  0.3

2)  tidak konsisten jika XYr 0.3

(Budiyono, 2003:65)

c) Uji Reliabilitas

Menurut Budiyono (2003:65), “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 pada 

waktu yang sama atau pada waktu yang berlainan”. Untuk menguji 

reliabilitas instrumen tes, perhitungan indeks reliabilitasnya 

menggunakan rumus KR-20, yaitu :
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r 11 = 
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dengan :

r 11 : indeks reliabilitas instrumen

n : cacah butir instrumen

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

qi : 1- pi, i : 1, 2, …, N

st
2 : variansi total 

                  (Budiyono, 2003:69)
Kriteria reliabilitas:

0,00    r 11 <  0,20 : reliabilitas sangat rendah

0,20    r 11 <  0,40 : reliabilitas rendah 

0,40    r 11 <  0,60 : reliabilitas cukup

0,60    r 11 <  0,80 : reliabilitas tinggi

0,80    r 11 <  1,00 : reliabilitas sangat tinggi
   (Suharsimi Arikunto, 1998:71)

5)Uji Derajad Kesukaran

Suatu soal yang baik harus mempunyai derajad kesukaran yang memadai 

dalam arti tidak terlalu sukar dan juga tidak terlalu mudah.Derajad 

kesukaran suatu soal dapat diartikan sebagai setengah jumlah persentase 

siswa kelompok tinggi dan kelompok rendah yang menjawab benar soal 

itu.

Rumus :(PH+PL)/2

PH : persentase jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok tinggi

PL: persentase jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok rendah

(Maryana,1999:77)

6) Revisi butir-butir tes

Setelah butir-butir tes ditelaah validitasnya, maka dilakukan revisi butir 

tes yang menyangkut ketidaksesuaian dengan kisi-kisi yang ditentukan.

Untuk butir tes yang mempunyai konsistensi internal kurang dari 0.3 maka 

butir tes tersebut dibuang.
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E. Teknik Analisis Data

1. Uji Keseimbangan

Uji ini dilakukan pada saat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

belum dikenai perlakuan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok tersebut seimbang. Secara statistik, apakah terdapat perbedaan mean 

yang berasal dari dua sampel yang independen. Statistik uji yang digunakan 

adalah uji –Z.   

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0: 1 = 2 (kedua kelompok sampel memiliki kemampuan awal sama) 

H1: 12 (kedua kelompok sampel memiliki kemampuan awal berbeda)

2) Taraf Signifikansi () = 0,05 

3) Statistik Uji yang digunakan :

n

s

n

s

)X-X(
Z

2

2
2

1

2
1

21



  N (0,1) 

dengan 
)1-(n n 

X)(-Xn 
s

22
2 


Keterangan : 

1X : mean dari sampel kelompok eksperimen 

2X : mean dari sampel kelompok kontrol 

2
1s : variansi dari kelompok eksperimen 

2
2s : variansi dari kelompok kontrol 

n1 : ukuran sampel kelompok eksperimen 

n2 : ukuran sampel kelompok kontrol 

4) Melakukan komputasi 

5) Menentukan daerah kritik (DK) dengan menggunakan rumus:

DK : { z  z < -z/2 atau z > z/2 } 

6) Keputusan Uji 

Ho ditolak jika zhitung terletak di daerah kritik. 
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7) Kesimpulan 

a. Kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang seimbang jika H0

diterima.

b. Kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang tidak seimbang jika 

H0 ditolak.

(Budiyono, 2000:149)

2. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas 

ini digunakan metode Lilliefors dengan prosedur : 

1) Hipotesis 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

2) Statistik Uji 

L = Max    ii zSzF 

dengan :

 izF =  izZP   ; Z N(0,1)

iz : skor standar

  
 

s

XX
z i

i




s         : variansi

 izS : proporsi cacah z < iz terhadap seluruh cacah iz

iX       : skor responden

3) Taraf Siginifikansi () = 0,05

4) Daerah Kritik (DK) 

      DK = { L  L > L: natau L < -L : n} dengan n adalah ukuran sampel

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak Jika Lhitung terletak di daerah kritik 
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6) Kesimpulan

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika                

H0 diterima.

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika      

H0 ditolak.

(Budiyono, 2000:169)

b. Uji Homogenitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini 

digunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi kuadrat dengan prosedur 

sebagai berikut :

1) Hipotesis 

H0 : 
2
1σ = 2

k
2
2 σ...σ   ( populasi-populasi homogen)

dengan k = 2 pada metode mengajar,

k = 3 pada kemampuan awal siswa. 

H1 : Paling tidak ada satu 2
iσ  2

jσ  dengan ji 

(populasi-populasi tidak homogen)

2) Statistik Uji yang digunakan :





  2

jlogsjf-RKG f.log
c

2,3032χ

dengan :

2χ  2
1)(kχ 

k : cacah populasi

f : derajad kebebasan untuk RKG 

: N – k

N : cacah semua pengukuran  

fj : derajat kebebasan untuk 2
jS

: nj – 1

j : 1,2, …, k  
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nj : cacah pengukuran pada sampel ke-j

j

i

f

SS
RKG 





 

jn

2
jχ2

jχj
SS




j

j2
j f

SS
S 

















jf

1

jf

1

1)-3(k

1
1c

3) Taraf Signifikansi () = 0,05

4) Daerah Kritik (DK) 

DK = { 2χ  2χ  > 2χ ; k-1}

5) Keputusan Uji 

H0 ditolak Jika 2χ hitung terletak di daerah kritik 

6) Kesimpulan

a) Populasi-populasi homogen jika H0 diterima.

b) Populasi-populasi tidak homogen jika H0 ditolak.

 (Budiyono, 2000:176-177)

3. Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis digunakan analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama, dengan model data sebagai berikut : 

Xijk =  + i + j + ()ij + ijk

dengan : 

Xijk : data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j

 : rerata dari seluruh data (rerata besar, grand mean) 

i : efek baris ke-i pada variabel terikat 

j : efek kolom ke-j pada variabel terikat 

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

ijk : error yang berdistribusi N(0, 2)

i : 1,2,…,p; p: cacah baris (A)

: 1, 2; 1  = metode pembelajaran konvensional

2 = pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share
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j : 1,2,…,q; q: cacah kolom (B)

: 1, 2, 3; 1  = tingkat kemampuan awal rendah

2  = tingkat kemampuan awal sedang

3  = tingkat kemampuan awal tinggi

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

           (Budiyono, 2000: 225)

Prosedur dalam pengujian dengan menggunakan analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama, yaitu : 

a. Hipotesis 

1) H0A : i = 0 untuk setiap i = 1, 2, …, p (tidak ada pengaruh metode      

pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika) 

H1A : paling sedikit ada satu i yang tidak nol (ada perbedaan efek antar 

baris terhadap variabel terikat) 

2) H0B : j = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3,… q (tidak ada perbedaan efek antar   

kolom terhadap variabel terikat) 

H1B : paling sedikit ada satu j yang tidak nol (ada perbedaan efek antar 

kolom terhadap variabel terikat) 

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

interaksi baris dan  kolom terhadap variabel terikat) 

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

dan kolom terhadap variabel terikat)

           (Budiyono, 2000: 206)
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b. Komputasi 

1) Notasi dan Tata Letak Data

Tabel 3.2. Data amatan, Rataan, dan Jumlah Kuadrat Deviasi

Kemampuan Awal Siswa                             B
A B1 B2 B3

A1 n11

 X11k

X 11
2

k11X
C11

SS11

n12

 X12k

X 12
2

k12X
C12

SS12

N13

 X13k

X 13
2

13kX
C13

SS13

Metode 
Pembelajaran

A2 n21

 X21k

X 21
2

k21X
C21

SS21

n221

 X22k

X 22
2

k22X
C22

SS22

N1231

 X23k

X 23
2

k23X
C23

SS23

Tabel 3.3. Rataan dan Jumlah Rataan

              B

A

b1 b2 b3 Total

a1
11AB 12AB 13AB A1

a2
21AB 22AB 23AB A2

Total B1 B2 B3 G

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

notasi sebagai berikut : 

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

: cacah data amatan pada sel ij 

: frekuensi sel ij

hn : rataan harmonik frekuensi seluruh sel 




j,i ij

h

n

1
pq

n
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N : cacah seluruh data amatan 


j,i

ijnN

SSij : jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

ij

2

k
ijk

k

2
ijkij n

X
XSS










ijAB : rataan pada sel ij = 
ij

k
ijk

n

X

Ai : Jumlah rataan pada baris ke-i =
j

ijAB

Bi : Jumlah rataan pada kolom ke-j =
i

ijAB

G : Jumlah rataan semua sel =
j,i

ijAB = 
i

iA = 
j

jB

Rerata Harmonik frekuensi seluruh sel

hn  = 


j,i ijn

1
pq

Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran-besaran (1), (2), 

(3), (4) dan (5) sebagai berikut:

(1)  = 
pq

G 2

                                 (4)  = 
j

2
j

p

B

(2)  = 
i,j

ijSS (5)  = 
i,j

2
ijAB

(3)  = 
i

2
i

q

A

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

kuadrat (JK), yaitu:

JKA = hn { (3) – (1) }

JKB = hn { (4) – (1) }

JKAB = hn { (1) + (5)  - (3) – (4)}
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JKG = (2) 

JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG 

dengan : JKA = jumlah kuadrat baris 

JKB = jumlah kuadrat kolom 

JKAB = jumlah kuadrat interaksi antara baris dan kolom.

JKG = jumlah kuadrat galat.

JKT = jumlah kuadrat total 

Derajat kebebasan (dk) untuk masing-masing jumlah kuadrat tersebut 

adalah:

dkA = p – 1 

dkB = q – 1

dkAB = (p – 1) (q – 1) 

dkT = N – 1

dkG = N – pq

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rataan kuadrat (RK) sebagai berikut: 

dkA

JKA
RKA               

dkAB

JKAB
RKAB 

dkB

JKB
RKB                

dkG

JKG
RKG 

c. Statistik Uji 

 Untuk H0A adalah Fa = 
RKG

RKA
 yang merupakan nilai dari variabel random 

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

 Untuk H0B adalah Fb = 
RKG

RKB
 yang merupakan nilai dari variabel random 

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

 Untuk H0AB adalah Fab = 
RKG

RKAB
 yang merupakan nilai dari variabel 

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

d. Taraf Signifikansi () = 0,05

e. Daerah Kritik 
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1) Daerah kritik untuk Fa adalah DK { Fa  Fa > F; p - 1, N - pq}

2) Daerah kritik untuk Fb adalah DK { Fb  Fb > F; q - 1, N - pq}

3) Daerah kritik untuk Fab adalah DK { Fab  Fab > F; (p – 1)(q – 1), N - pq}

  (Budiyono, 2000: 226 - 228)
f. Keputusan Uji 

H0 ditolak jika Fhitung terletak di daerah kritik.

Rangkuman analisis

Sumber JK Dk RK Fhitung F

A (baris) JKA dkA RKA Fa Fa > F; p - 1, N - pq

B (kolom) JKB dkB RKB Fb Fb > F; q - 1, N - pq

AB JKAB dkAB RKAB Fab Fab > F; (p – 1)(q – 1), N - pq

Galat JKG dkG RKG -

Total JKT dkT - -

Tabel 3.4.Rangkuman analisis (Budiyono, 2000: 208)

4.  Uji Komparasi Ganda

Komparasi ganda adalah tindak lanjut dari analisis variansi apabila hasil 

analisis variansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Untuk uji 

lanjut setelah analisis variansi digunakan metode Scheffe. Langkah-langkah dalam 

menggunakan uji Scheffe adalah sebagai berikut:

Statistik Uji

a. Komparasi rataan antar baris 

Karena dalam penelitian ini hanya terdapat 2 variabel metode pembelajaran 

maka jika H0A ditolak tidak perlu dilakukan komparasi pasca anava antar 

baris. Untuk mengetahui metode pembelajaran manakah yang lebih baik 

cukup dengan membandingkan besarnya rerata marginal dari masing-masing 

metode pembelajaran. Jika rataan marginal untuk pendekatan Think-Pair-

Share lebih besar dari rataan marginal untuk metode konvensional berarti 

pendekatan Think-Pair-Share dikatakan lebih baik dibandingkan dengan 

metode konvensional atau sebaliknya.

b. Komparasi rataan antar kolom 
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j.i.

2
j.i.

j.i.

n

1

n

1
RKG

XX
F

j.i.F  = nilai obsF  pada pembandingan kolom ke-i dan kolom ke-j

i.X = rataan pada kolom ke-i 

j.X = rataan pada baris ke-j

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

i.n = ukuran sampel kolom ke-i 

j.n = ukuran sampel kolom ke-j

dengan daerah kritik DK = { F  F > (q-1) F; q - 1, N - pq}

c. Komparansi rataan antar sel pada kolom yang sama 

 
















kjij

2
kjij

kjij

n

1

n

1
RKG

XX
F

kjijF  = nilai obsF  pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan pada sel kj

ijX = rataan pada sel ij 

kjX = rataan pada sel kj

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

ijn = ukuran sel ij 

kjn = ukuran sel kj

dengan daerah kritik DK = { F  F > (pq-1) F; pq - 1, N - pq}

d. Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama 

 
















ikij

2
ikij

ikij

n

1

n

1
RKG

XX
F
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ikijF  = nilai obsF  pada pembandingan rataan pada sel ij dan rataan pada sel ik

ijX = rataan pada sel ij 

ikX = rataan pada sel ik

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

ijn = ukuran sel ij 

ikn = ukuran sel ik

dengan daerah kritik DK = { F  F > (pq-1) F; pq - 1, N - pq}.

(Budiyono, 2000:209-210)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Data dalam penelitian ini meliputi data hasil uji coba instrumen, data 

prestasi belajar matematika pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua 

peubah, dan data kemampuan awal siswa. Berikut ini diberikan uraian tentang 

data-data tersebut:

A. Hasil Uji Coba Instrumen

1. Uji Validitas Isi Soal Tes Prestasi Belajar Matematika Siswa

Tes prestasi belajar matematika yang diuji cobakan sebanyak 35 soal. Setelah 

dilakukan uji validitas isi oleh para validator serta mempertimbangkan saran 

dari para validator untuk melakukan revisi pada beberapa butir soal tes, 

setelah revisi semua soal dapat digunakan untuk penelitian karena telah 

memenuhi semua kriteria penelaahan uji validitas isi (valid). Uji validitas isi 

ini dilakukan oleh guru SMP Negeri 23 Surakarta yakni Drs. Minakhul Bakhi 

dan Mariyo S.Pd. (Uji validitas isi tes prestasi belajar matematika siswa 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5)

2. Konsistensi Internal Soal Tes Prestasi Belajar Matematika

Tes prestasi belajar matematika yang diuji cobakan sebanyak 35 soal, dengan 

perhitungan rumus korelasi momen produk pada taraf signifikan 5% diperoleh 

30 soal yang mempunyai konsistensi internal yang baik, sebab rhitung>rtabel

yaitu rhitung> 0.3. Sedangkan 5 soal yaitu nomor 2, 3, 19, 25, 29 tidak

mempunyai konsistensi internal yang baik, sebab rhitung soal nomor 2 adalah -

0.1260.1756<0.3, rhitung soal nomor 3 adalah -0.070<0.3, rhitung soal nomor 19 

adalah 0.217<0.3, rhitung soal nomor 25 adalah -0.368<0.3, dan rhitung soal 

nomor 29 adalah -0.198<0.3. Diperoleh 30 soal yang dapat digunakan dalam 

penelitian karena memiliki konsistensi internal yang baik dan 5 soal yang 

tidak mempunyai konsistensi internal yang baik tidak dapat digunakan dalam 

penelitian yaitu soal nomor 2, 3, 19, 25 dan 29. (Perhitungan konsistensi 

internail uji coba soal prestasi belajar siswa selengkapnya disajikan dalam 

lampiran 6)
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3. Reliabilitas Uji Coba Soal Tes Prestasi Belajar Matematika

Dengan menggunakan rumus KR-20 diperoleh hasil perhitungan indeks 

reliabilitas tes prestasi belajar sebesar r11 = 0.8198 sehingga indeks reliabitas 

soal tes termasuk kategori sangat tinggi. (Perhitungan reliabilitas uji coba soal 

prestasi belajar siswa selengkapnya disajikan dalam lampiran 7)

4. Uji Derajad Kesukaran Tes

Dengan menggunakan rumus (PH+PL)/2 diperoleh satu soal yang tergolong 

sukar, satu soal tergolong mudah dan 28 soal tergolong sedang. (Perhitungan 

derajad uji kesukaran selengkapnya disajikan dalam lampiran 8) 

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan

Persamaan Linear Dengan Dua Peubah

Setelah data dari setiap variabel terkumpul yaitu data tentang kreativitas 

siswa dan data tes prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

persamaan linear dengan dua peubah, selanjutnya akan digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian. Berikut ini akan diberikan uraian tentang data-data yang 

diperoleh.

Dari data prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan 

persamaan linear dengan dua peubah dicari ukuran tendensi sentralnya yang 

meliputi rata-rata ( X ), Median (Me), Modus (Mo), dan ukuran penyebaran 

disprese yang meliputi jangkauan (R) dan devisi standar (s) yang dapat dirangkum 

dalam tabel berikut ini. (Perhitungan skor prestasi belajar siswa selengkapnya 

disajikan pada lampiran 13)
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Tabel 4.1. Deskripsi Data Skor Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol.

Ukuran Tendensi 

Sentral

Ukuran Dispersi

Kelas

x Mo Me Skor Min Skor Maks R S

Kontrol 6.655 7.7 7.2 3.7 8.7 5 1.208

Eksperimen 7.240 7.7 7.2 4.3 9.7 5.4 1.193

2. Data Skor Kemampuan Awal Siswa

Data tentang kemampuan awal siswa diperoleh dari data dokumentasi. 

Penggolongan kemampuan awal siswa didasarkan pada kecenderungan skor 

tersebut pada tingkat yang sesuai. Siswa mempunyai tingkat kemampuan awal 

tinggi jika skor (X) ≥ +
2

1
s, kelompok sedang jika s

2

1
X  < skor (X) < 

s
2

1
X  dan kelompok rendah jika skor (X) ≤ s

2

1
X  .

Berdasarkan data yang telah terkumpul, pada kelompok eksperimen 

terdapat 12 siswa yang tergolong pada tingkat kemampuan awal tinggi, 17 siswa 

pada tingkat kemampuan awal sedang dan 13 siswa pada tingkat kemampuan awal 

rendah. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 12 siswa yang tergolong pada 

tingkat kemampuan awal tinggi, 17 siswa pada tingkat kemampuan awal sedang 

dan 13 siswa pada tingkat kemampuan awal rendah. (Perhitungan skor 

kemampuan awal siswa selengkapnya pada lampiran 13)

C. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Keseimbangan

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel berasal dari dua populasi yang mempunyai kemampuan awal yang sama. 

Dari uji keseimbangan dengan menggunakan uji Z diperoleh Zobs = 0.0192 dengan 

Z0.025 = 1.960, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol merupakan dua kelompok sampel yang berasal dari dua populasi yang 

mempunyai kemampuan awal yang sama atau kedua kelas tersebut kemampuan
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awalnya dalam keadaan seimbang dengan taraf signifikansi 5%. (Perhitungan uji 

keseimbangan selengkapnya disajikan pada lampiran 14)

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Lilliefors. Dalam penelitian ini uji normalitas yang 

dilakukan yaitu uji normalitas prestasi belajar siswa kelas kontrol, uji normalitas

prestasi belajar siswa kelas eksperimen, uji normalitas prestasi belajar siswa 

kelompok kemampuan awal rendah, uji normalitas prestasi belajar siswa 

kelompok kemampuan awal sedang dan uji normalitas prestasi belajar siswa 

kelompok kemampuan awal tinggi. Hasil uji normalitas skor prestasi belajar 

matematika siswa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas Lobs L0.05;n Keputusan Kesimpulan

Kelompok 

Kontrol

0.1133 L0.05;42 = 0.1367 H0 diterima Normal

Kelompok 

Eksperimen

0.0628 L0.05;42 = 0.1400 H0 diterima Normal

Kemampuan 

Awal Tinggi

0.0685 L0.05;24 = 0.1764 H0 diterima Normal

Kemampuan 

Awal Sedang

0.1022 L0.05;34 = 0.1519 H0 diterima Normal

Kemampuan

Awal Rendah

0.1097 L0.05;26 = 0.1706 H0 diterima Normal 

Dari tabel 4.2. diperoleh hasil uji normalitas dengan menggunakan metode 

Liliefors yaitu kelompok pada baris pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima 

pada tabel mempunyai Lobs < L0.05;n, LobsDK sehingga keputusannya H0

diterima, artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

(Perhitungan uji normalitas selengkapnya disajikan pada lampiran 15)
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3. Uji Homogenitas

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal  dari

populasi  yang  homogen.  Uji homogenitas yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini adalah uji Bartlet. Dalam penelitian ini ada dua kali uji homogenitas yaitu 

antar baris (uji homogenitas prestasi belajar siswa ditinjau dari metode 

pembelajaran) dan antar kolom (uji homogenitas prestasi belajar siswa ditinjau 

dari kemampuan awal siswa). Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 

berikut:

Tabel 4.3. Hasil Uji Homogenitas

Uji Homogenitas K 2
obsX 2

,05.0 nX Keputusan Kesimpulan

Metode 

Pembelajaran

2 0.0379 841.32
1,05.0 X H0 diterima Homogen 

Kemampuan Awal 3 0.5241 991.52
1,05.0 X H0 diterima Homogen 

Dari tabel 4.3, diperoleh hasil uji homogenitas dengan menggunakan metode 

Bartlet yaitu untuk kelompok pada baris pertama dan kedua pada tabel 

mempunyai 2
obsX < 2

,05.0 nX , 2
obsX DK sehingga keputusannya H0 diterima artinya 

sampel berasal dari populasi yang homogen. (perhitungan uji homogenitas 

selengkapnya disajikan pada lampiran 20).

D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Sel Tak Sama

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama disajikan 

dalam tabel di bawah ini: (Perhitungan uji hipotesis selengkapnya disajikan pada 

lampiran 22)
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Tabel 4.4. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Dengan Sel Tak Sama

Sumber JK dk RK Fobs Ftabel Keputusan Uji

Metode (A)

Kemampuan Awal (B)

Interaksi (AB)

Galat (G)

7.5600

33.2235

2.0790

137.3719

1

2

2

78

7.5600

16.6117

1.0399

1.2572

4.2926

9.4322

1.0399

1.2572

4.00

3.15

3.15

HoA ditolak

H0B ditolak

H0AB diterima

Total 180.2353 83

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share dan 

metode konvensional memberikan hasil yang berbeda terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok 

bahasan persamaan linear dengan dua peubah.

b. Kemampuan awal rendah, sedang, tinggi yang dimiliki siswa memberikan 

hasil yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SMP 

Negeri 23 Surakarta pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua 

peubah.

c. Penggunaan pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share dan 

metode konvensional memberikan hasil yang berbeda jika ditinjau dari 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II 

SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua 

peubah.

2. Uji Lanjut Pasca Anava

Uji lanjut setelah anava yang digunakan adalah metode Scheffe. Uji lanjut 

setelah anava ini  hanya dilakukan pada komparasi ganda antar kolom karena 

komparasi  ganda  antar  baris  variabel  bebasnya  hanya  terdiri  dari  dua 

kategori sehingga kesimpulannya dapat ditunjukkan melalui rataan marginalnya 

(rataan barisnya)
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Tabel 4.5. Rataan dan Rataan Marginal

Kemampuan Awal
Metode Pembelajaran

Tinggi Sedang Rendah
Rataan Marginal

Konvensional 7.2750 6.6353 6.1077 6.6727

Think-Pair-Share 8.3000 7.1765 6.3615 7.2793

Rataan Marginal 7.7875 6.9059 6.2346

a. H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji komparasi ganda pasca anava antar 

kolom. Hasil analisis komparasi ganda antar kolom disajikan pada tabel 4.6.

berikut:

No Komparasi Fobs Ftabel Keputusan Uji

1 1 vs 2 3.7965 6.3 H0 diterima

2 1 vs 3 17.0879 6.3 H0 ditolak

3. 2 vs 3 6.2090 6.3 H0 diterima

Keterangan:

1 = rataan siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal rendah.

2 = rataan siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal sedang.

3 = rataan siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal tinggi.

b. H0AB tidak ditolak, maka tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda pasca 

anava antarl sel.

E. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan pada analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama diperoleh Fobs = 4.2926 > 4.00 = Ftabel, sehingga FobsDK. Karena 

FobsDK maka H0A ditolak, hal ini berarti penggunaan pendekatan struktural 

melalui strategi Think-Pair-Share menghasilkan prestasi belajar matematika yang 

lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional dalam
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pembelajaran matematika siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok 

bahasan persamaan linear dengan dua peubah.

Dari hasil perhitungan diperoleh rataan marginal baris prestasi belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan struktural melalui strategi 

Think-Pair-Share yaitu sebesar 7.2793, sedangkan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan metode konvensional mempunyai rataan marginal baris 

sebesar 6.6727. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan struktural melalui strategi Think-

Pair-Share mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

struktural melalui Think-Pair-Share menghasilkan prestasi belajar matematika 

yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional dalam 

pembelajaran matematika siswa kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok 

bahasa persamaan linear dengan dua peubah.

2. Hipotesis Kedua

Dari hasil perhitungan anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh 

Fobs=9.4322 > 3.12 = Ftabel, sehingga FobsDK. Jika FobsDK maka H0B ditolak, 

hal ini berarti kemampuan awal rendah, sedang maupun tinggi memberikan hasil 

prestasi yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SMP 

Negeri 23 Surakarta pada pokok bahasan persaman linear dengan dua peubah.

Selanjutnya  dari hasil uji lanjut pasca anava diperoleh DK: {F F>6.3} 

dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. F1-2 = 3.7695DK

Hal ini berarti bahwa siswa dengan tingkat kemampuan awal rendah akan 

mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa 

yang mempunyai tingkat kemampuan awal sedang.
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b. F1-3 = 17.0879DK

Hal ini berarti bahwa siswa dengan tingkat kemampuan awal rendah akan 

mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal tinggi.

c. F2-3 = 6.2090DK

Hal ini berarti bahwa siswa dengan tingkat kemampuan awal sedang akan 

mempunyai prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa 

yang mempunyai tingkat kemampuan awal tinggi.

3. Hipotesis Ketiga

Dari hasil perhitungan pasca anava dua jalan dengan sel tak sama 

diperoleh Fobs = 0.5905 < Ftabel, sehingga Fobs Daerah Kritik (DK). Karena Fobs

bukan anggota DK maka H0AB diterima, hal ini berarti penggunaan pendekatan 

struktural melalui strategi Think-Pair-Share menghasilkan prestasi yang lebih 

baik dibandingkan metode konvensional untuk tingkat kemampuan awal tinggi, 

sedang maupun rendah pada kelas II SMP Negeri 23 Surakarta pada pokok 

bahasan persamaan linear dengan dua peubah.
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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori dan hasil analisis serta mengacu pada 

perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan struktural melalui strategi Think-Pair-Share menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. 

2. Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi mempunyai prestasi belajar 

yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

awal rendah. Sedangkan siswa yang mempunyai kemampuan awal sedang 

mempunyai prestasi belajar sama baiknya dengan siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah.

3. Pendekatan struktural melalui strategi Thik-Pair-Share memberikan hasil 

prestasi yang lebih baik dibandingkan metode konvensional untuk setiap 

tingkatan kemampuan awal baik kemampuan awal rendah, sedang, tinggi.

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

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengajaran matematika 

dengan pendekatan struktural “Think-Pair-Share” lebih berhasil dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok bahasan persamaan linear 

dengan dua peubah jika dibandingkan dengan metode konvensional baik untuk 

siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, sedang atau tinggi.

Dengan menggunakan pendekatan struktural “Think-Pair-Share” guru 

dapat mengajak siswa lebih aktif dan kritis dalam berpikir pada kegiatan belajar 
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mengajar sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran dan 

meningkatkan prestasi belajar.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pendidik 

dalam upaya meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar dan prestasi 

belajar matematika yang telah dicapai. Metode pembelajaran dapat dipilih guru 

dengan memperhatikan kemampuan-kemampuan yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar.

Selain metode pembelajaran, salah satu faktor penting yang juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika yaitu kemampuan awal siswa. 

Faktor ini perlu diperhatikan karena masing-masing siswa mempunyai 

kemampuan awal yang berbeda sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang 

tepat untuk siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah, sedangan dan 

tinggi. Pada akhirnya dihasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik.

C. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan pada guru, kepala sekolah dan 

siswa yaitu:

1. Untuk Guru

Dalam memberikan materi pelajaran, guru hendaknya memperhatikan metode 

yang digunakan dalam pengajaran. Guru hendaknya dapat memilih metode 

yang tepat untuk mata pelajaran yang akan diajarkan salah satunya 

menggunakan pendekatan struktural “Think-Pair-Share” sebagai alternatif

dalam proses kegiatan belajar mengajar matematika untuk meningkatkan 

prestasi belajar matematika.

2. Untuk Kepala Sekolah

Untuk memberikan pengarahan pada guru untuk memilih metode yang tepat 

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. 

3. Untuk Siswa

Siswa hendaknya meningkatkan aktivitas belajar dengan cara berdiskusi 

bersama teman mengenai materi pelajaran agar prestasi belajar matematika 

yang dicapai maksimal.
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