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ABSTRAK 
 
 

Diding Jumadi, 2008. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
Berbantuan CD Interaktif dalam Pembelajaran Matematika Materi Ruang Dimensi 
Tiga SMA Kelas X  
 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, dan  CD Interaktif 
  
 Latar belakang dalam penelitian ini adalah (1) kualitas pendidikan matematika 
di Indonesia masih tergolong rendah, (2) kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah 
pada umumnya masih terpusat pada guru, (3) kurikulum yang berlaku saat ini 
menghendaki agar dalam kegiatan pembelajaran menerapkan model pembelajaran 
kooperatif serta memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan (4) kesulitan 
siswa dalam mempelajari geometri khususnya mengenai bangun ruang dimensi tiga. 
Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif  dalam pembelajaran 
matematika materi pokok ruang dimensi tiga. 
  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap 
SMA Pertiwi Cilimus tahun pelajaran 2007/2008 yang terdiri dari lima kelas. 
Kemudian sebagai sampel dalam penelitian ini diambil dua kelas secara acak, satu 
kelas sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD  berbantuan CD Interaktif  dan satu kelas sebagai 
kelas kontrol yang kegiatan pembelajarannya secara konvensional. Sebelum 
melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji beda rerata nilai raport semester 
ganjil tahun 2007/2008 dari dua kelas tersebut, dan diperoleh kesimpulan bahwa kedua 
kelas tersebut mempunyai kemampuan yang sama. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD berbantuan CD interaktif, (1) dapat mencapai ketuntasan pada hasil belajar 
(keaktifan, keterampilan proses dan prestasi belajar), (2) keaktifan siswa dan 
keterampilan proses pada siswa, masing-masing berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar siswa, dan (3) dapat menjadikan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen 
berbeda dan lebih baik dari prestasi belajar siswa pada kelas kontrol. 
  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan demikian, model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif merupakan model pembelajaran yang 
efektif dalam pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga. Oleh karena itu 
disarankan kepada guru matematika SMA untuk menerapkan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif tidak saja pada materi  ruang dimensi 
tiga tetapi pada materi-materi lain dalam pelajaran matematika.  
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ABSTRACT 
 

Diding Jumadi, 2008. The effectiveness of The cooperative learning model of STAD 
type by helping Interactive CD in learning mathematics with the main material room of 
three dimensions. 
 
The key words : The cooperative Learning of STAD type and Interactive CD 
 

The main aim of this reseach is to know the effectiveness of the cooperative 
learning model of STAD type by helping interactive CD in learning mathematics with 
the main material is room of three dimensions. 

Population in the reseach is all of the X grade, students in the full semester of 
SMA Pertiwi Cilimus in 2007/2008 period, consist of 5 classes groups (X1, X2, X3, X4, 
and X5). As a sample for this reseach taken two classes groups disorderly and elected 
X1 class group as a control class with its learning is like done by their techer using 
convensional learning and X3 class group an experiment class with its learning by 
using the cooperative learning model of STAD type by helping interactive CD. Before 
doing reseach , given a different test of the average (t-test) in raport score in odd 
semester 2007/2008 period of two classes group and found that its significantin value 
is 0,570 which its value is more than 0,50, so known that the classes group have the 
same ability. 

The result of this reseach shows that the cooperative learning model of STAD 
type by helping CD interactive : (1) it can be an alternative in learning mathematics 
because it can reach a mastery learning on the students’ learning, in this case it is 
shown that the result of learning value is t = 5,388 > ttable = 1,684 with α = 5% and dk 
= 38, so the result of learning has reached the mastery, (2) it can become a learning 
situation more effective and (3) it can become the result of learning better than without 
using this model, in this case based an the average of value of learning from 
experiment class is 64,85 more than the average of value of learning in control class, 
that is 40,84. 

In this case, the cooperative learning model of STAD type by helping CD 
interactive is an effective model, concentrated to the students. The students activities 
and skills have a strong effect on the learning result and there is a different result of 
leaning if compared with the conversional learning process. So it is sugested to the 
mathematics teachers to try and apply the cooperative learning model of STAD type by 
helping interactive CD, not only for three dimensions but for another materials. Even, 
it is expected to try copplying this kind of model for processing an activity class 
research.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam mata pelajaran 

matematika masih tergolong rendah. Banyak data yang mendukung opini ini, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) yang di publikasikan 26 Desember 2006, bahwa 

jumlah jam pelajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan 

Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun siswa sekolah menengah di Indonesia 

rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika. Sementara di Malaysia hanya 

mendapat 120 jam pelajaran dan Singapura 112 jam pelajaran. Tetapi 

kenyataannya, prestasi matematika siswa Indonesia berada jauh di bawah kedua 

negara tersebut. Prestasi matematika siswa Indonesia hanya menembus skor rata-

rata 411. Sementara itu, Malaysia mencapai 508 dan Singapura 605 (400 = rendah, 

475 = menengah, 550 = tinggi, dan 625 = tingkat 1anjut). Artinya waktu yang 

dihabiskan siswa Indonesia di sekolah tidak sebanding dengan prestasi yang 

diraih, Zaenurie (2007). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh PISA 

(Program for International Student Assessment), mengemukakan tentang sistem 

penilaian internasional yang mengukur kemampuan siswa dalam hal  matematika 

dan sains, subyek matematika didefinisikan sebagai kapasitas individual untuk 

mengidentifikasi dan mengerti aplikasi matematika. Diperoleh rata-rata score 

matematika di Amerika Serikat adalah 474, China rata-rata scorenya 542 

sedangkan di Indonesia rata-rata scorenya 391, NCES (2007). 
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Peran matematika dalam tujuan umum pendidikan matematika adalah 

mempersiapkan siswa untuk memiliki, pertama kemampuan yang berkaitan dengan 

matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah matematika, 

pelajaran lain, ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kedua, 

kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. Ketiga, 

kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat 

dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, sistematis, 

obyektif, jujur, disiplin, dan berkemampuan bekerja sama dalam memandang dan 

menyelesaikan suatu masalah (DIKNAS, 2001:8) 

Akan tetapi dalam mempelajari matematika sampai saat ini masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mencerna konsep 

matematika, apalagi menerapkannya, hal ini akan menjadi indikasi kegagalan 

pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu materi matematika yang dianggap 

sulit oleh siswa adalah pada materi  geometri khususnya mengenai ilmu keruangan 

dalam ruang dimensi tiga. Seperti terungkap dalam temuan penelitian yang 

berkaitan dengan geometri dan kemampuan keruangan sebagai berikut. 

1. Menurut Soedjadi (1991:16) mengungkapkan bahwa unit geometri (bagian dari 

matematika sekolah) tampak merupakan materi pembelajaran matematika yang 

tergolong sulit, siswa masih terlihat sukar dalam menentukan apakah suatu 

sudut siku-siku atau bukan, sukar mengenali dan memahami bangun-bangun 

geometri terutama mengenai ruang beserta unsur-unsurnya. Kondisi ini 

ditemukan di semua jenjang pendidikan baik pendidikan dasar maupun 

pendidikan menengah.  
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2. Susanta dalam Suparyan (2006:3) mengemukakan bahwa materi geometri 

ruang masih dianggap momok bagi kebanyakan siswa dari sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi, karena materi geometri ruang selain memerlukan 

perhitungan juga memerlukan daya bayang ruang. Bagi guru matematika jika 

berhadapan dengan materi geometri ruang maka akan terbayang sulitnya 

menyampaikan materi tersebut pada siswa. 

3. Hasil penelitian Budiarto dalam Suparyan (2006:3) menunjukkan bahwa para 

siswa masih menganggap bahwa gambar suatu bentuk bangun ruang sebagai 

gambar datar, sehingga garis yang seharusnya bersilangan dianggap 

berpotongan, dan para siswa kebanyakan belum mampu menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan geometri ruang.  

Fakta tersebut di atas  terjadi pula di SMA Pertiwi yang berlokasi di wilayah 

kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan propinsi Jawa Barat. Dari pengalaman 

penulis sebagai guru matematika di SMA Pertiwi Cilimus, banyak dijumpai masih 

lemahnya pemahaman siswa tentang materi bangun ruang dimensi tiga terutama 

mengenai daya bayang ruang.  Seperti ketika ditanyakan tentang bidang diagonal 

dari suatu bangun ruang kubus ternyata hanya beberapa siswa saja yang dapat 

menunjukkannya dengan benar, disamping itu pencapaian hasil belajar siswa pada 

kompetensi dasar Ruang Dimensi Tiga  sering tidak mencapai Kriteria Ketuntasan  

Minimal (KKM), yaitu masih di bawah 60  (KKM yang ditetapkan di SMA Pertiwi 

Cilimus tahun pelajaran 2007/2008 untuk materi Bangun Ruang Dimensi Tiga). 

Menurut Buchori (2007:4),  dalam mempelajari geometri ruang ada empat 

dimensi geometri yaitu : (1) visualisasi, menggambar dan konstruksi gambar, (2) 
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studi tentang aspek-aspek keruangan, (3) alat untuk menyajikan konsep-konsep 

matematika, dan (4) penyajiannya sebagai sistem matematika formal. Sedangkan 

tujuan pembelajaran geometri di sekolah adalah : (1) mengembangkan kemampuan 

berpikir logis, (2) mengembangkan intuisi keruangan tentang dunia nyata, (3) 

menanamkan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang mata pelajaran lain, 

dan (4) mengajar membaca dan menginterpretasikan argumen-argumen 

matematika.  

 Menurut Bobango dalam Abdussakir (2002:344) tujuan diberikannya 

pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai 

kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat 

berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Adapun 

menurut Budiarto dalam Abdussakir (2002:344) tujuan diberikannya pembelajaran 

geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, 

mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang 

materi lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen 

matematik. 

Untuk membekali kompetensi siswa-siswi SMA Pertiwi Cilimus dalam 

memahami geometri khususnya pada materi ruang dimensi tiga, maka merupakan 

tugas guru untuk dapat memilih suatu strategi pembelajaran yang tepat. Dalam 

memilih suatu strategi pembelajaran diperlukan beberapa pertimbangan antara lain 

keadaan siswa, keadaan sekolah, lingkungan belajar dan kemajemukan sosial 

budaya masyarakat, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai.          

Kenyataan yang ada di SMA Pertiwi Cilimus menunjukkan bahwa: (1) 

keadaan siswa yang heterogen, baik agama, jenis kelamin, tingkat sosial, dan 
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kemampuan akademik. (2) keadaan sekolah dan lingkungan belajar yang cukup 

memadai dalam melaksanakan pembelajaran, (3) dengan kemajemukan sosial 

budaya dapat dilaksanakan pembelajaran kooperatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Menurut Slavin dalam As’ari (2003:5), mengemukakan bahwa belajar 

kooperatif dapat meningkatkan pengembangan sikap sosial yang saling 

menghargai, saling memberikan dan menerima masukan di antara teman 

sekelompoknya. Johnson (1994: 30) menyatakan bahwa belajar kooperatif sangat 

diperlukan karena dengan belajar kooperatif (1) siswa dapat belajar lebih banyak,    

(2) siswa lebih menyukai lingkungan persekolahan, (3) siswa lebih menyukai satu 

sama lain, (4) siswa mempunyai penghargaan yang lebih besar terhadap diri 

sendiri, dan (5) siswa belajar keterampilan sosial secara lebih efektif.  

Selanjutnya untuk menumbuhkan keaktifan dan keterampilan siswa, maka 

selain digunakan model pembelajaran yang sesuai, perlu adanya media 

pembelajaran. Prinsip pemanfaatan media adalah untuk meningkatkan kualitas 

komunikasi guru dan siswa. Semakin banyak indra yang dimanfaatkan oleh siswa, 

semakin baik retensi (daya ingat) dan pemahaman siswa. Menurut pengalaman 

Dale dalam Fajar (2002:75) dengan membaca akan ingat 10 %, dengan mendengar 

akan ingat 20 %, dengan melihat akan ingat 30 %, dengan mendengar dan melihat 

akan ingat 40 %, dengan mengatakan akan ingat 70 %, sedangkan dengan 

mengatakan dan melakukan akan ingat 90 %. Sejalan dengan hal tersebut 

Ruseffendi (1989:339) berpendapat bahwa media pembelajaran dapat menanamkan 

konsep dasar yang benar, kongkrit, dan realistis.  



6 

 

Pemanfaatan media pembelajaran  dengan menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi seperti komputer sebagai media pembelajaran yang dapat 

berbentuk Compact Disk (CD), animasi dan lainnya di era sekarang ini merupakan 

tuntutan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan 

pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran, karena 

dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menyampaikan 

pesan dalam bentuk audio dan visual, pengemasan materi pembelajaran dalam 

bentuk tayangan-tayangan audio visual mampu merebut 94% masuknya pesan-

pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat mata dan telinga. Menurut 

Dwyer dalam Sadiman (1999) mengemukakan bahwa media audio visual mampu 

membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan 

dengar walaupun hanya sekali ditayangkan, atau secara umum orang akan ingat 

85% dari apa yang mereka lihat dari suatu tayangan, setelah tiga jam kemudian dan 

65% setelah tiga hari kemudian.   

Menurut Rosenberg dalam Surya (2007), dengan berkembangnya 

penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari 

pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke ruang di mana dan kapan saja, (3) 

dari kertas ke on line atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) 

dari waktu siklus ke waktu nyata. Selanjutnya Surya (2007) menyarankan agar guru 

senantiasa meningkatkan pelayanannya terhadap siswa tanpa harus berhadapan 

langsung, melainkan dapat menggunakan CD pembelajaran maupun dengan 
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menggunakan internet. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pelayanan guru 

disinyalir berpengaruh positif meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan memperhatikan uraian di atas maka untuk mengatasi kelemahan 

pemahaman siswa-siswi SMA pertiwi terutama dalam pembelajaran materi bangun 

ruang dimensi tiga, peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan suatu 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division)  

yang dalam pembelajarannya berbantuan CD Interaktif, karena pendekatan 

pembelajaran yang dibutuhkan saat ini adalah pembelajaran kooperatif, dengan 

harapan siswa dapat saling menghargai, saling memberikan dan menerima masukan 

di antara teman sekelompoknya sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan 

keterampilan siswa, kemudian dengan bantuan media pembelajaran CD Interaktif 

menurut Surya (2007) memiliki banyak manfaat antara lain dapat mempermudah 

abstraksi dan pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dimensi tiga, selain 

itu juga membantu guru dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa 

sehingga ia dapat lebih mudah memahami materi, lebih menarik, tercipta suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,  dan 

disinyalir dapat meningkatkan hasil belajar matematika.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian yang telah diungkapkan pada latar belakang tersebut, 

maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Apakah  dengan model pembelajaran  kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

interaktif dalam pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga di SMA 
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kelas X, dapat mencapai ketuntasan  pada hasil belajar (keaktifan, keterampilan 

proses dan prestasi belajar)? 

2. Apakah keaktifan dan keterampilan proses pada siswa dari hasil belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

Interaktif dalam pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga, 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa? 

3. Apakah prestasi belajar matematika pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

interaktif materi ruang dimensi tiga (kelas eksperimen) terdapat perbedaan dan 

lebih baik jika dibandingkan  dengan prestasi belajar pada siswa dalam 

pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga yang pembelajarannya 

secara konvensional (kelas kontrol)? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan  latar belakang dan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian  ini adalah  sebagai berikut: 

a). Untuk mengetahui apakah dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi 

ruang dimensi tiga dapat mencapai ketuntasan pada (keaktifan, 

keterampilan proses dan prestasi belajar). 

b). Untuk mengetahui besarnya pengaruh keaktifan serta keterampilan proses 

yang ditumbuhkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
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berbantuan CD Interaktif terhadap prestasi belajar siswa pada materi ruang 

dimensi tiga.  

c). Untuk menganalisis perbedaan prestasi belajar siswa pada materi ruang 

dimensi tiga yang pembelajarannya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif (kelas 

eksperimen)  dengan prestasi belajar siswa yang pembelajarannya secara 

konvensional (kelas kontrol).   

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi siswa, 

guru maupun lembaga, dengan harapan sebagai berikut. 

a). Bagi  Siswa 

1). Memberikan gambaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran matematika 

2). Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, lebih 

mudah memahami materi, lebih menarik serta siswa dapat memiliki 

keterampilan memanfaatkan aplikasi  teknologi sehingga hasil 

belajarnya menjadi baik. 

b). Bagi  Guru 

1). Dapat memberi sumbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika 

2). Diperolehnya suatu variasi model pembelajaran yang lebih efektif pada 

pembelajaran matematika. 
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3).  Memberikan motivasi kepada para guru untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam  melaksanakan pembelajaran di kelas. 

c). Bagi  lembaga 

1). Dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

2). Diperolehnya masukan yang baik dalam rangka perbaikan  

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa. 

3). Diperolehnya  masukan tentang model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD interaktif  yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

D. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan tesis ini, maka perlu 

ditegaskan istilah- istilah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suherman (2001:218) Pembelajaran kooperatif mencakup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk 

mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Killen (1998:82) Pembelajaran 

kooperatif adalah gabungan dari teknik instruksional dengan filsafat mengajar 

yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan dirinya 

sendiri dalam belajar dan belajar dengan kawan sebaya. 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Menurut Ibrahim dkk (2000:20) model pembelajaran kooperatif tipe STAD   

merupakan bentuk model pembelajarn yang paling sederhana dalam 

pembelajaran kooperatif, yang meliputi empat komponen sebagai berikut :  (1) 

pembentukan kelompok, (2) kegiatan pembelajaran oleh masing-masing 

kelompok dan pemberian materi secara klasikal oleh guru bila diperlukan, (3) 

diskusi antar kelompok dan penghargaan, (4) tes untuk mengetahui prestasi 

belajar.  

3. Compact Disk (CD) Interaktif 

Menurut Soepena (2003:40) Compact Disk (CD) adalah salah satu bentuk 

multimedia yang merupakan kombinasi antara beberapa media : Teks, gambar, 

video, dan suara sekaligus dalam satu tayangan tunggal, interaktif artinya 

saling melakukan aksi, antar hubungan saling aktif, jadi CD interaktif adalah 

suatu multimedia yang berupa keping CD yang dapat melakukan aksi yang 

bersifat saling aktif, dikemas dan dioperasionalkan dengan komputer.  

4. Hasil Belajar 

Menurut Sandriaf (2007) hasil belajar adalah sesuatu yang dibuat, (diadakan, 

dijadikan, dsb) oleh usaha. Dalam penelitian ini hasil belajar yang diamati 

adalah mengenai keaktifan siswa, dan keterampilan proses siswa dalam 

kegiatan pembelajaran serta prestasi belajar siswa pada akhir pembelajaran 

yaitu pada ranah kognitif yang datanya diambil dari hasil tes. 
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5. Keaktifan siswa. 

 Kemp (1994: 12) mengemukakan bahwa indikator keaktifan siswa yaitu 

dengan siswa ikut memberikan respon dalam pikiran mereka seperti siswa 

menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis, memecahkan masalah, 

mengajukan pertanyaan, dan menunjukkan kegiatan-kegiatan jasmani selama 

pembelajaran berlangsung seperti mengacungkan tangan baik untuk bertanya 

maupun menjawab pertanyaan. Sedangkan penilaian keaktifan menurut Tim 

PPUPP (2004:118) diklasifikasikan sebagai berikut : kurang dari 60% dari skor 

maksimal adalah klasifikasi kurang, 60% - 70% dari skor maksimal adalah 

klasifikasi cukup, 75% - 84% dari skor maksimal adalah klasifikasi baik dan 

85% - 100% dari skor maksimal adalah klasifikasi amat baik. Adapun nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada keaktifan siswa dalam penelitian ini 

ditetapkan sebesar 75% dari skor maksimal. 

6. Keterampilan Proses 

 Menurut Syah (2003:109) Proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus 

dengan adanya beberapa perubahan yang ditimbulkan hingga tercapainya hasil-

hasil tertentu, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah 

laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai keadaan untuk 

mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik 

melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat kognitif. Jadi 

keterampilan dalam proses pembelajaran adalah suatu kecakapan yang 

diperoleh akibat langkah-langkah strategi pembelajaran sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku. Menurut Tim PPUPP (2004:118) penilaian 
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Keterampilan Proses diklasifikasikan sebagai berikut : kurang dari 60% dari 

skor maksimal adalah klasifikasi kurang, 60% - 70% dari skor maksimal adalah 

klasifikasi cukup, 75% - 84% dari skor maksimal adalah klasifikasi baik dan 

85% - 100% dari skor maksimal adalah klasifikasi amat baik. Adapun nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada keterampilan proses siswa dalam 

penelitian ini ditetapkan sebesar 75% dari skor maksimal. 

7. Prestasi Belajar 

Menurut Poerwanto dalam Ridwan (2007) memberikan pengertian prestasi 

belajar yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar 

sebagaimana yang dinyatakan dalam raport. Prestasi belajar seseorang sesuai 

dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah 

mengalami proses belajar mengajar.  

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari 

evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar 

siswa. 

8. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

PPUPP (2004: 112) menjelaskan kriteria ketuntasan hasil belajar matematika 

adalah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh guru 

berdasarkan analisis pada setiap kompetensi dasar (KD) dengan 

mempertimbangkan tentang : (a) tingkat kompleksitas (kerumitan), (2) tingkat 

kemampuan (intake) rata-rata siswa, dan (3) kemampuan sumber daya 

pendukung sekolah. Dalam penelitian ini ditetapkan KKM sebesar 60. 



14 

 

9. Keefektifan Pembelajaran 

Menurut Bandono dalam Buchori (2007:9) keefektifan mengarah pada 

pengertian ketepatan atau kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan 

tujuan yang telah ditentukan. Keefektifan dalam penelitian ini apabila (1) hasil 

belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran 

matematika materi ruang dimensi tiga telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yaitu pada keaktifan, keterampilan proses dan pada prestasi belajar, 

(2) keaktifan dan keterampilan proses pada siswa yang ditumbuhkan dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam 

pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa dan (3) prestasi belajar siswa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam 

pembelajaran matematika materi ruang dimensi tiga (kelas eksperimen) 

berbeda dan lebih baik jika dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang 

pembelajarannya tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan tidak berbantuan Cd interaktif dalam pembelajaran matematika 

materi ruang dimensi tiga (kelas kontrol).  
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BAB  II 
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Hakekat Pembelajaran Matematika 

Menurut Suherman (2004: 1) .Belajar matematika adalah suatu proses 

(aktivitas) berfikir disertai dengan aktivitas afektif dan fisik. Suatu proses akan 

berjalan secara alami melalui tahap demi tahap menuju ke arah yang lebih baik, 

kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dengan demikian dalam 

pembelajaran peristiwa salah yang dilakukan oleh siswa adalah suatu hal alami, 

tidak perlu disalahkan justru seharusnya guru memberikan atensi karena ia telah 

melakukan (terlibat pembelajaran). Guru jangan selalu berharap kepada siswa 

mengemukakan hal yang benar saja, apalagi selama proses pembelajaran 

berlangsung. Dengan demikian membuka toleransi dan menghargai setiap usaha 

siswa dalam belajar, siswa tidak akan takut berbuat salah malahan akan tumbuh 

semangat untuk mencoba karena tidak takut lagi disalahkan.  

Karena belajar adalah suatu proses, maka belajar bukan sekedar menghafal 

konsep yang sudah jadi akan tetapi belajar haruslah mengalami sendiri. Siswa 

mengkonstruksi sendiri konsep secara bertahap, kemudian memberi makna konsep 

tersebut melalui penerapannya pada konsep lain, mata pelajaran lain, atau bahkan 

dalam kehidupan nyata yang dihadapinya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran lupakanlah tradisi “guru pemain dan siswa 

penonton” ubahlah ke dalam situasi “siswa pemain dan guru menjadi sutradara”. 

Biarkanlah siswa mengembangkan potensinya (intelektual, minat dan bakat) secara 

alamiah.  
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B. Teori Belajar 

Menurut Slamento dalam Ridwan (2007) belajar adalah “suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.” Selanjutnya Winkel dalam Ridwan (2007) belajar adalah 

“suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstant.” Kemudian Hamalik dalam Ridwan (2007) mendefinisikan belajar adalah 

“suatu pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan.”  

 Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu. Perubahan 

tersebut karena interaksi antara individu dengan individu, dan individu dengan 

lingkungan. Dalam proses ini seseorang yang belajar akan mengalami perubahan 

tingkah laku dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berikut ini  

dikemukakan beberapa teori belajar yang berkaitan dengan pembelajaran 

matematika dalam penelitian ini, yang disampaikan oleh para ahli baik dari aliran 

psikologi tingkah laku maupun dari aliran psikologi kognitif. 

1. Teori Belajar Jerome Bruner 

Menurut Bruner dalam Hidayat (2004:8) belajar merupakan suatu proses 

aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar 

informasi yang diberikan kepada dirinya. 
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Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih 

berhasil jika proses pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-

struktur, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang 

sedang dibicarakan, siswa akan memahami materi yang harus dikuasainya itu, ini 

menunjukkan bahwa materi pelajaran yang mempunyai suatu pola atau struktur 

tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat siswa. 

2. Teori Belajar Gagne 

Menurut Gagne dalam Dahar (1988:13) mendefinisikan belajar sebagai 

proses yang menyebabkan suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Definisi tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku yang tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan  

(kematangan) tetapi akibat pengalaman. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat 

belajar dapat berupa perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) atau 

keterampilan (skill). Masih menurut Gagne dalam Hidayat  (2004:18) dalam 

kegiatan belajar terdiri atas empat fase yang terjadi secara berurutan, yaitu : 

a. Fase aprehensi (apprehention phase) 

Pada fase ini siswa menyadari adanya stimulus yang berkaitan dengan kegiatan  

belajar yang akan ia lakukan. 

b. Fase akuisisi (acquisisi phase) 

Pada fase ini siswa melakukan akuisisi (pemerolehan, penyerapan, atau 

internalisasi) terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep atau prinsip yang 

menjadi sasaran dalam kegiatan belajar tersebut. 

c. Fase penyimpanan (storage phase) 

Pada fase ini siswa menyimpan hasil belajar yang ia peroleh dalam ingatan 
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jangka pendek atau ingatan jangka panjang (long term memory). 

d. Fase pemanggilan (setrieval phase) 

Pada fase ini siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil kegiatan belajar 

yang telah ia peroleh dan disimpan dalam ingatan, baik yang menyangkut fakta, 

keterampilan, konsep maupun prinsip. 

Menurut Gagne dalam Hidayat (2004:24) penguasaan suatu pengetahuan 

atau suatu kemampuan pada umumnya membutuhkan penguasaan terhadap 

pengetahuan atau kemampuan prasyarat. Kemampuan prasyarat ini kemungkinan 

besar memerlukan beberapa prasyarat pula, demikian seterusnya sehingga 

membentuk susunan hierarkis dari pengetahuan atau kemampuan. Seorang siswa 

dapat menguasai materi dengan baik apabila siswa tersebut telah menguasai materi 

prasyarat yang diperlukan. Materi matematika pada umumnya tersusun secara 

hierarkis, materi yang satu merupakan prasyarat untuk materi berikutnya. Apabila 

siswa tidak menguasai materi prasyarat, siswa tersebut akan mengalami kesulitan 

dalam menguasai materi yang memerlukan materi prasyarat tersebut. Banyak siswa 

mengalami kesulitan belajar matematika karena materi prasyarat untuk hal-hal 

yang dipelajari belum dikuasai. Oleh karena itu proses pembelajaran akan berjalan 

optimal apabila para siswa menguasai materi prasyarat yang diperlukan. 

3. Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky dalam Hidayat (2004:28) menjabarkan implikasi teori 

pembelajarannya sebagai berikut. 

a. Menghendaki setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif sehingga siswa 

dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan 
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masalah yang efektif dalam masing-masing Zone Proximal Development. Zone 

Proximal Development adalah zona (wilayah) antara tingkat perkembangan 

sesungguhnya  yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah 

secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial sebagai kemampuan 

pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih mampu. 

b. Pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan “scaffolding”. 

Scafolding berarti memberikan kepada anak sejumlah besar bantuan selama 

tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan 

memberikan kesempatan kepada siswa tersebut mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar setelah ia mampu mengerjakan sendiri, bentuk 

bantuan itu berupa petunjuk, peringatan, dorongan, atau segala sesuatu yang 

dapat menyebabkan siswa belajar mandiri. 

4. Teori belajar Piere Van Hiele  

a. Tingkat Perkembangan Berpikir  

Menurut Piere van Hiele dalam Burger dan Shaughnessy (1986), dalam 

belajar geometri  perkembangan berpikir siswa terjadi melalui 5 (lima) tingkat 

(level). Berkaitan dengan   tingkat   perkembangan berpikir model van Hiele 

dalam belajar geometri di atas, Suwarsono dalam Soedjoko (1999) menjelaskan 

sebagai berikut. 

1). Pada tingkat 0 (visualisasi), siswa memandang bangun-bangun geometri 

sebagai suatu keseluruhan. Siswa belum memperhatikan komponen-

komponen dari masing-masing bangun. Jadi, siswa pada tingkat ini sudah 

mengenal nama suatu bangun, tetapi ia belum mencermati ciri-ciri dari 
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bangun itu. Sebagai contoh, siswa sudah dapat mengatakan bahwa suatu 

bangun bernama persegi panjang, tetapi ia belum menyadari bahwa sisi-sisi 

yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta semua sudutnya siku-siku. 

2). Pada tingkat 1 (analisis), siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri 

berdasarkan ciri-cirinya. Siswa sudah dapat menganalisis unsur-unsur yang 

ada pada suatu bangun, dan mengamati sifat yang dimiliki unsur-unsur 

tersebut. Sebagai contoh, siswa pada tingkat ini sudah dapat mengatakan 

bahwa suatu bangun merupakan persegi panjang karena bangun itu 

mempunyai empat sisi yang sepasang-sepasang sama dan sejajar serta 

semua sudutnya siku-siku. 

3). Pada tingkat 2 (abstraksi), siswa sudah dapat menghubungkan ciri yang 

satu dengan ciri yang lain dari suatu bangun, dan sudah dapat memahami 

relasi antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. Sebagai contoh, 

siswa pada tingkat ini sudah dapat mengatakan jika pada suatu segiempat, 

sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan itu juga 

sama panjang.  

4). Pada tingkat 3 (deduksi), siswa berpikir secara formal dalam konteks 

sistem matematika, memahami istilah definisi, aksioma, teorema, namun ia 

belum mengetahui mengapa sesuatu itu dijadikan aksioma atau teorema. 

5). Pada tingkat 4 (ketajaman), siswa dapat bekerja dalam berbagai sistem 

aksiomatik tanpa kehadiran benda-benda konkrit. Sebagai contoh, siswa 

pada tingkat ini sudah menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu 
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sistem geometri diubah, maka kemungkinan seluruh sistem geometri 

tersebut juga akan berubah. 

b. Fase Pembelajaran Model Van Hiele 

Menurut Van Hiele dalam Clements dan Battista (1992) bahwa setiap 

siswa dalam mempelajari geometri melalui tingkat-tingkat di atas dengan 

urutan yang sama. Akan tetapi, saat kapan siswa-siswa memasuki suatu tingkat 

dapat berbeda. Dimungkinkan bahwa pada suatu bagian geometri tertentu, 

seorang siswa sudah mencapai tingkat yang agak tinggi sedangkan pada bagian 

yang lain ia masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Dikatakan pula oleh 

Van Hiele bahwa kemajuan tingkat perkembangan berpikir seorang siswa tidak 

banyak tergantung oleh kedewasaannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh proses 

pembelajaran. Dengan demikian organisasi yang baik antara metode, waktu, 

materi, dan rencana pembelajaran yang digunakan pada suatu tingkat tertentu 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa pada materi pembelajaran 

tersebut. 

Berkaitan dengan ini, Van Hiele mengajukan lima fase urutan 

pembelajaran yaitu : 

1). Fase 1:  Informasi 

Pada fase ini siswa dikenalkan dengan cakupan materi. Guru membahas 

materi tersebut untuk memperjelas sehingga siswa memahami cakupan 

materi tersebut. 

2). Fase 2: Orientasi terbimbing 

Pada fase ini, siswa diperkenalkan dengan objek-objek yang sifat-sifatnya 

akan diabstraksikan oleh siswa dalam pembelajaran. Tujuan fase ini agar 
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siswa aktif terlibat dalam mengeksplorasi objek-objek tersebut. Guru 

mengarahkan dan membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi yang 

tepat, dengan melalui tugas-tugas yang terstruktur dengan cermat.  

3). Fase 3: Eksplisitasi 

Pada fase ini, pengetahuan intuitif yang telah dimiliki Siswa dielaborasi 

kembali menjadi lebih eksplisit. Pada fase ini siswa secara jelas menyadari 

konseptualisasi materi geometri yang sedang ia pelajari, dan 

mendeskripsikannya dalam bahasanya sendiri. Guru memperkenalkan 

istilah-istilah matematis yang relevan. 

4). Fase 4: Orientasi Bebas 

Pada fase ini siswa menyelesaikan masalah yang solusinya memerlukan 

sintesis, dan relasi-relasi yang telah dielaborasi sebelumnya. Peranan guru 

adalah menyeleksi materi dan masalah geometri yang tepat, mengenalkan 

istilah-istilah yang relevan sebagaimana yang diperlukan. 

5). Fase 5: Integrasi 

Pada fase ini, siswa membuat ringkasan tentang segala sesuatu yang telah 

dipelajari (konsep, relasi) dan mengintegrasikan pengetahuan yang mereka 

miliki ke dalam jaringan yang koheren yang dapat dengan mudah 

dideskripsikan dan diterapkan. Bahasa dan konseptualisasi terhadap 

matematika digunakan untuk mendeskripsikan jaringan ini. Akhirnya ide 

diringkas dan diintegrasikan dalam struktur matematika yang formal Pada 

akhir fase 5 ini, tingkat berpikir yang baru telah dicapai untuk materi yang 

dibicarakan. 
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C. Model Pembelajaran 

Pembelajaran  adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan  terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik, serta peserta didik 

dengan peserta didik, Suyitno (2005). Istilah pembelajaran ini lebih 

menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar siswanya. Kegiatan belajar 

tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar bagi  siswanya. 

Untuk menciptakan kegiatan belajar seorang guru harus menentukan model 

pembelajaran. Pengertian model pembelajaran adalah suatu tindakan atau langkah-

langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari 

hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan 

efisien, Suyitno (2005). 

Istilah model pembelajaran mempunyai  ciri khusus yaitu: rasional teoritik 

yang logis yang disusun oleh penciptanya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat terlaksana secara 

berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu 

dapat tercapai . 

1. Pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah gabungan dari teknik instruksional dengan 

filsafat mengajar yang mendorong siswa-siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan dirinya sendiri dalam belajar dan belajar dengan kawan sebaya, 

Killen (1998:82). Sedangkan menurut Suherman (2001:218) Pembelajaran 

kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim 

untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau 
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mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.  

Menurut Lie (2002:31) ada lima unsur  pembelajaran kooperatif yaitu : 

a. Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya, 

karena setiap anggota memberikan kontribusi sendiri-sendiri pada kelompok. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan 

tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. 

b. Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Pengajar harus 

membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-

masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar 

tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan.  

c. Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan siswa membentuk sinergi 

yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa orang akan 

lebih kaya daripada satu orang. Lebih jauh lagi hasil kerja sama ini jauh lebih 

besar dari pada jumlah hasil masing-masing anggota kelompok.  

d. Komunikasi antar kelompok 

Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai keterampilan 

komunikasi, sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu 

mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 
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kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. 

e. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif, waktu evaluasi ini tidak 

perlu diadakan setiap kali melainkan bisa dikerjakan pada selang beberapa 

waktu setelah beberapa kali pembelajaran. 

2. Model Student Teams Achievement Division (STAD) 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas 

Jonh Hopkins dan merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana 

Menurut  Ibrahim dkk. (2000;20) pelaksanaan pembelajaran kooperatif model 

STAD terdiri dari lima tahap yaitu:  

a. Belajar Kelompok. 

Pada tahap ini siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok belajar 

dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok diusahakan heterogen, bisa terdiri 

dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku memiliki kemampuan 

yang beragam, dan guru menyampaikan suatu materi pembelajaran dengan 

menggunakan CD interaktif materi pembelajaran dirancang sedemikian rupa 

sehingga bisa dilakukan pembelajaran secara kelompok 

b. Diskusi  Kelompok  

Siswa dalam kelas melaksanakan posisi duduk sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing berdasarkan kelompok belajar yang telah ditentukan, tiap 

kelompok melaporkan dan mendiskusikan hasil belajarnya dengan 
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menggunakan perangkat pembelajaran untuk menuntaskan materi pembelajaran 

dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami pelajaran 

melalui diskusi. 

c. Penghargaan Kelompok 

Setelah kegiatan belajar berlangsung baik melalui belajar kelompok maupun 

diskusi kelompok, guru memberikan latihan yang harus dikerjakan oleh 

kelompok kemudian menghitung jumlah nilai setiap kelompok. Nilai kelompok 

ini digunakan untuk menentukan penghargaan kelompok tersebut. 

d. Tes Individu 

Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung  maka diadakan tes tertulis 

secara individu. Selama tes berlangsung setiap siswa tidak boleh bekerja sama 

walaupun dengan kelompoknya sendiri. Dengan demikian setiap siswa 

bertanggung jawab untuk memahami seluruh materi pelajaran. 

e. Skor Perkembangan Individu 

Skor perkembangan ini tidak berdasar pada skor mutlak siswa tetapi 

berdasarkan pada seberapa jauh skor itu melampaui skor rata-rata tes yang lalu. 

Berikutnya guru menghitung besarnya skor perkembangan setiap siswa dengan 

membandingkan antara skor sekarang dengan skor  rata-rata tes yang lalu. 

Fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD diperlihatkan dalam tabel 

berikut ini  
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Tabel 2.1 Fase-fase Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 
 
Fase 2 
Menyajikan materi 
pembelajaran 
 
Fase 3 
Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar  
 
Fase 4  
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar  
 
 
Fase 5 
Evaluasi 
 
 
Fase 6 
Memberikan penghargaan 

 
Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut 
dan memotivasi siswa  
 
Guru menyajikan materi pembelajaran kepada 
siswa dengan bantuan CD Interaktif 
 
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien 
 
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka, 
dapat dilakukan dengan memberi petunjuk cara-
cara menggunakan CD interaktif 
 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 
 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai  upaya 
maupun hasil belajar individu dan kelompok 

Ibrahim, dkk. (2000: 10) 

D. Hasil Belajar 

Gagne dalam Sudjana (2001: 2) membagi tiga macam hasil belajar yakni: (1) 

kemampuan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap dan cita-cita. 

Sedangkan Bloom dalam Sudjana (2001:2) mengklasifikasikan hasil belajar yang 

secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah sebagai berikut. 

1. Ranah kognitif  

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek 

yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 
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2. Ranah afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

3. Ranah psikomotoris  

Berkenaan dengan hasil belajar kemampuan dan kemampuan bertindak. 

Menurut Nasution (2004:3) hasil belajar dapat dikaitkan dengan terjadinya 

perubahan kepandaian, kecakapan atau kemampuan seseorang dimana proses 

kepandaian itu terjadi tahap demi tahap. Hasil belajar diwujudkan dalam lima 

kemampuan yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, 

keterampilan motorik dan sikap. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Bloom 

dalam Roestiyah (1986:34) yang menyatakan ada tiga dimensi hasil belajar yaitu: 

dimensi kognitif, dimensi afektif, dimensi psikomotorik. Dimensi kognitif adalah 

kemampuan yang berhubungan dengan berfikir, mengetahui dan memecahkan 

masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif, sintesis, analisis, dan 

pengetahuan evaluatif. Dimensi afektif adalah kemampuan yang berhubungan 

dengan minat, sikap, nilai dan apersepsi. Sedangkan dimensi psikomotorik adalah 

kemampuan yang berhubungan dengan motorik. Jadi hasil belajar yang dimaksud 

di sini adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu proses belajar. 

Sedangkan menurut Sandriaf (2007) hasil belajar adalah sesuatu yang dibuat, 

(diadakan, dijadikan, dsb) oleh usaha. Selanjutnya hasil belajar yang diamati dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Keaktifan 

Keaktifan siswa adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran di antaranya 

aktivitas mengajukan pendapat, menjawab pertanyaan, mengerjakan latihan /soal 

dan aktif dalam memecahkan masalah dalam kelompoknya sehingga siswa betul-

betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar, setiap 

proses belajar yang terjadi tentu akan adanya  keaktifan individu atau siswa yang 

belajar akan tetapi permasalahannya adalah terletak pada kadar atau keaktifan 

siswa itu sendiri dalam belajar. Optimalnya kadar keaktifan siswa dapat 

dikondisikan dari sudut siswa, guru, program belajar, situasi belajar, penggunaan 

model pembelajaran dan dari sudut sarana belajar. Dalam kegiatan belajar 

mengajar hendaknya diperhatikan prinsip belajar yang memungkinkan timbulnya 

kegiatan belajar siswa seoptimal mungkin. Aktivitas siswa merupakan salah satu 

indikator keefektifan pembelajaran.. Keefektifan pembelajaran akan terjadi jika 

siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi 

(pengetahuan). Mereka tidak menerima saja pengetahuan yang diberikan guru. 

Hasil pembelajaran tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan saja tetapi 

juga meningkatkan keterampilan berpikir. 

Menurut Diedrich dalam Rusyan (1989), dijelaskan jenis-jenis aktivitas 

belajar dengan mengutamakan proses mental , sebagai berikut. 

a. Visual activities, seperti membaca, memperlihatkan gambar, demonstrasi, 

percobaan, mengamati pekerjaan orang lain, dan sebagainya. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 
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c. Listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato, dan sebagainya. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 

menyalin, dan sebagainya. 

e. Drawing activities, seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola 

dan sebagainya. 

f. Motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang dan sebagainya. 

g. Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, 

tenang, gugup, dan sebagainya. 

Menurut Sriyono (1992;19) untuk melihat terwujudnya cara belajar siswa 

aktif dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa indikator. Melalui indikator 

tersebut dapat dilihat tingkah laku mana yang muncul dalam proses pembelajaran 

berdasarkan apa yang dirancang oleh guru. Indikator dari sudut siswa, dapat dilihat 

dari: 

a. Keinginan, keberanian, menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya. 

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 

c. Menampilkan berbagai usaha atau kreativitas belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai mencapai keberhasilan. 

d. Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut di atas tanpa tekanan guru 

atau pihak lain (kemandirian belajar). 
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Kemp (1994: 12) memberikan indikator aktivitas siswa dengan siswa ikut 

memberikan respon dalam pikiran mereka, atau menunjukkan kegiatan-kegiatan 

jasmani selama pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa mengharuskan siswa 

menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis, memecahkan masalah atau 

mengikuti kegiatan pembelajaran lainnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

siswa dapat dilihat dari tingkah laku yang muncul berdasarkan apa yang dirancang 

guru. Adapun tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru atau teman 

b. Membaca buku pegangan atau penunjang. 

c. Menulis yang relevan dengan kegiatan pembelajaran. 

d. Berdiskusi atau bertanya antar siswa. 

e. Berdiskusi atau bertanya antar siswa dan guru. 

f. Menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas. 

g. Tidak berperilaku yang tidak relevan dalam kegiatan pembelajaran, seperti 

percakapan, mengerjakan sesuatu, mengganggu teman atau melamun. 

Tingkah laku pada butir a, b dan c merupakan tingkah laku pasif dalam 

pembelajaran, karena siswa hanya menerima respon yang diberikan oleh guru. 

Tingkah laku pada butir d, e dan f merupakan tingkah laku aktif dalam 

pembelajaran, karena siswa tidak hanya dilibatkan secara mental, tetapi siswa 

menunjukkan kegiatan-kegiatan jasmani, seperti diskusi dan memecahkan masalah. 

Tingkah laku butir g, merupakan tingkah laku siswa yang menyimpang/negatif, 

yang mungkin terjadi dalam setiap pembelajaran, sehingga dalam penelitian 



32 

 

dimunculkan sebagai indikator. 

Dalam penelitian ini, siswa dikatakan aktif pada suatu pembelajaran bila 

jumlah persentase frekuensi aktivitas/tingkah laku pada butir d, e dan f lebih besar 

dibanding dengan jumlah persentase frekuensi aktivitas/tingkah laku pada butir a, 

b, c dan g.  

2. Keterampilan Proses 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997:613) keterampilan adalah 

kecakapan seseorang untuk menyelesaikan tugas (dalam melakukan sesuatu), 

sedangkan proses adalah runtunan perubahan/peristiwa dalam perkembangan 

sesuatu, berproses adalah mengalami proses, KBBI (1997:791). Dengan demikian, 

keterampilan proses adalah kemampuan dalam mengikuti/mengalami serangkaian 

peristiwa. Keterampilan proses dalam pembelajaran adalah kemampuan seorang 

siswa dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran. 

Proses belajar mengajar dengan pendekatan keterampilan proses adalah 

proses belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, dan teori-teori. Dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan proses, siswa diberi kesempatan untuk 

langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman untuk 

menemukan fakta-fakta, dan membangun konsep dengan keterampilan proses 

siswa sendiri.  

Definisi menurut Syah (2003:109) bahwa proses berarti cara-cara atau 

langkah-langkah khusus dengan adanya beberapa perubahan yang ditimbulkan 

hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Masih menurut Syah (2003:121) 



33 

 

keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang komplek 

dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 

Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik melainkan juga 

pengejawantahan fungsi mental yang bersifat kognitif. Jadi keterampilan dalam 

proses pembelajaran adalah suatu kecakapan yang diperoleh akibat langkah-

langkah strategi pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Salah satu 

tolok ukur/kriteria keberhasilan dalam belajar diantaranya ditandai dengan 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar. Dan hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk perubahan seperti perubahan 

pengetahuan, penalaran, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain dalam individu yang belajar. Dalam 

proses belajar, selain memperoleh ilmu juga terjadi perubahan tingkah laku, maka 

prosesnya dapat diamati, keterampilan yang diperoleh juga berubah dan dapat 

dilihat perkembangannya dalam suatu indikator tertentu. Oleh karena hasil proses 

belajar dapat diamati, maka perubahan keterampilan siswa selama melaksanakan 

proses pembelajaran juga dapat diamati dan dinilai tingkat perkembangannya 

dalam suatu indikator dan taraf keterampilan proses. Pengukuran kegiatan 

pengamatan keterampilan tersebut diberi nama variabel keterampilan proses. 

Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari kemampuan Siswa 

menyelesaikan tes yang diberikan pada akhir suatu pembelajaran, tetapi perlu 

memperhatikan kemampuan siswa mengikuti tahap-tahap pembelajaran. Jadi 

kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

perlu dipertimbangkan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Megawangi (2005:90) yang mengatakan bahwa penilaian 

hendaknya tidak hanya dilakukan pada akhir saja, tetapi juga pada proses. 

Dalam proses pembelajaran, seorang siswa yang mempunyai keberanian 

mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan gagasannya, baik 

kepada guru maupun siswa lainnya, perlu mendapat perhatian. Hal ini 

menunjukkan siswa tersebut mempunyai kemampuan mengkomunikasikan 

pendapatnya kepada orang lain. Disamping itu, siswa tersebut mempunyai 

kemauan untuk menguasai secara baik materi yang ada.  

Menurut Semiawan (1988:16) kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang 

diberikan secara baik menunjukkan kemampuan siswa mengatur waktu belajar 

yang dimilikinya untuk mempelajari materi pelajaran yang telah diberikan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Sehingga seorang siswa yang menyelesaikan 

tugas secara baik merupakan keterampilan tersendiri dalam mengatur waktu untuk 

belajar. Dengan demikian, keterampilan proses yang dilakukan siswa meliputi: 

a). Kemampuan mengamati dan melaksanakan tugas 

b). Kemampuan bertanya kepada guru/siswa atau menanggapi pertanyaan dari 

guru/siswa. 

c). Kemampuan mengkondisikan diri mengikuti pembelajaran 

d). Kemampuan mengungkapkan pendapat 

e). Kemampuan berperan dalam diskusi kelompok  

f). Kemampuan menyelesaikan tugas 

g). Kemampuan menyelesaikan masalah. 
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3. Prestasi Belajar 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam belajar 

maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang 

diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapun prestasi 

dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang 

telah dilakukan. Namun banyak orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan 

belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu. Ada lagi yang lebih khusus 

mengartikan bahwa belajar adalah menyerap pengetahuan. Belajar adalah 

perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Proses tersebut tidak akan 

terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong pribadi yang bersangkutan. 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari 

proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus 

bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli 

mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang 

mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik 

persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto dalam Ridwan (2007)  

memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh seseorang 

dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam raport.” Selanjutnya 

Winkel dalam Ridwan (2007) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 

kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut  

Nasution (2004:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai seseorang 
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dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi 

target dalam ketiga kriteria tersebut.” 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap 

bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi 

dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

Selanjutnya dari ketiga hasil belajar yang telah dikemukakan di atas dalam 

penilaiannya ditentukan Kriteria Ketuntasan Minimal yang dicapai oleh siswa. 

Dalam  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  siswa dianggap lulus 

apabila sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar adalah 

pencapaian taraf penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru dalam tujuan 

pembelajaran setiap satuan pelajaran.  

Menurut Sularyo (2003:6) kriteria ketuntasan belajar adalah sebagai berikut. 

1. Ketuntasan  pada materi 

Setiap materi / pokok uji / soal / yang merupakan ketercapaian TIK mencapai 

ketuntasan apabila telah dikuasai oleh sekurang-kurangnya 65% siswa sekelas. 
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2. Ketuntasan pada siswa 

a. Setiap siswa mencapai ketuntasan belajar apabila telah menguasai 

sekurang-kurangnya 60% (atau sekurang-kurangnya memperoleh nilai 60) 

dari keseluruhan materi pokok uji. 

b. Setiap kelas (seluruh siswa dalam kelas) mencapai ketuntasan belajar 

apabila jumlah siswa yang memperoleh nilai minimal 60 mencapai 

sekurang-kurangnya 80% dari jumlah seluruh siswa di kelas itu.  

Selanjutnya Menurut Tim PPUPP (2004:118) untuk penilaian Keaktifan dan 

Keterampilan Proses diklasifikasikan sebagai berikut : kurang dari 60% dari skor 

maksimal adalah klasifikasi kurang, 60% - 70% dari skor maksimal adalah 

klasifikasi cukup, 75% - 84% dari skor maksimal adalah klasifikasi baik dan    85% 

- 100% dari skor maksimal adalah klasifikasi amat baik.  

E. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin bentuk jamak dari “Medium” yang secara 

harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar sumber 

pesan dengan penerima pesan. Sudrajat (2004:69) memberikan definisi tentang 

media pembelajaran dari beberapa ahli yaitu : Schramm (1977) mengemukakan 

bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 

dimamnfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, Briggs (1977) 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan 

isi/materi pembelajaran. Dan National Education Associaton mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandang, dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat di atas 
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disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media 

pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan 

internet. Media pembelajaran merupakan sumber belajar, berikut ini beberapa 

manfaat media pembelajaran : (1) penyampaian materi dapat diseragamkan, (2) 

proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, (3) proses pembelajaran 

menjadi lebih berinteraktif, (4) efisien dalam waktu dan tenaga, (5) meningkatkan 

hasil belajar siswa (6) media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja (7) media dapat menumbuhkan sifat positif siswa terhadap 

materi dan proses belajar, (8) merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 

Menurut Soepena (2003) paling sedikit ada delapan alasan pemakaian 

komputer sebagai media pembelajaran, alasan-alasan itu adalah : pengalaman, 

motivasi, meningkatkan pembelajaran, materi yang otentik, interaksi yang lebih 

luas, lebih pribadi, tidak terpaku pada sumber tunggal, dan pemahaman global. 

Menurut Fowler dalam Suyitno (2005) mengemukakan bahwa matematika 

adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan dan ruang yang bersifat abstrak, 

sehingga untuk menunjang kelancaran pembelajaran disamping pemilihan metode 

yang tepat juga perlu digunakan suatu media pembelajaran yang sangat berperan 

dalam membimbing abstraksi siswa.  
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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berkembang pula jenis-jenis media pembelajaran yang lebih menarik dan dapat 

digunakan baik di sekolah maupun di rumah. Salah satunya adalah media 

pembelajaran yang berbentuk CD (Compact Disc). Penggunaan CD (Compact 

Disc) dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan media pembelajaran 

matematika yang cukup mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan akhir-

akhir ini di lingkungan akademis atau pendidikan penggunaan media pembelajaran 

yang berbentuk CD bukan merupakan hal yang baru lagi dan dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Penggunaan media 

pembelajaran matematika yang berbentuk CD memungkinkan digunakan di rumah 

karena CD player sekarang ini sudah bukan merupakan barang mewah lagi dan 

dapat ditemukan hampir di setiap rumah siswa. 

2. Compact Disk (CD) interaktif sebagai media pembelajaran. 

Compact Disk (CD) adalah salah satu bentuk multimedia yang merupakan 

kombinasi antara beberapa media : Teks, gambar, Video, dan suara sekaligus dalam 

satu tayangan tunggal, Soepena (2003:40)  interaktif artinya saling melakukan aksi, 

antar hubungan, saling aktif. Jadi CD interaktif adalah suatu multimedia yang 

berupa keping CD yang dapat melakukan aksi yang bersifat saling aktif, dikemas 

dan dioperasionalkan dengan komputer. Menurut Harto Pramono dalam Kadarsyah 

(2003:10), komputer sebagai sarana interaktif merupakan salah satu bentuk 

pembelajaran terprogram yang dilandasi hukum akibat. Dalam hukum akibat 

asumsi utama yang diyakini adalah tingkah laku yang di ikuti rasa senang. 
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F. Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, apabila direncanakan dan 

dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, keefektifan dalam pembelajaran suatu materi 

pelajaran akan berjalan dengan baik jika menggunakan  model pembelajaran yang 

tepat. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat berjalan dengan efektif apabila dalam pembelajarannya disertai 

dengan bantuan CD Interaktif. 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, keberhasilan kelompok 

belajar menjadi tanggung jawab bersama sehingga dimungkinkan terjadi 

peningkatan  aktivitas belajar serta terdapatnya keterampilan proses pada diri siswa 

masing-masing dan akan mendorong tercapainya  hasil belajar. Dengan model 

tersebut dapat memotivasi siswa untuk belajar materi lanjutan yang belum 

dikuasainya dengan bertanya kepada anggota kelompoknya. Hal ini disebabkan 

dalam diri siswa ada rasa ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan 

kelompoknya.  

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD, siswa bekerja dalam kelompok 

kecil dan saling membantu menguasai materi pelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, meningkatkan keterampilan, saling menghargai, 

saling memberikan, dan menerima masukan di antara teman dalam kelompoknya. 

Struktur kooperatif menciptakan suatu situasi di mana satu-satunya cara agar 

anggota kelompok dapat mencapai tujuan pribadi mereka sendiri apabila tujuan 

kelompoknya berhasil. 



41 

 

Untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa dan keterampilan proses pada 

siswa, maka selain digunakan model pembelajaran yang sesuai, perlu adanya media 

pembelajaran. Prinsip pemanfaatan media adalah untuk meningkatkan kualitas 

komunikasi guru dan siswa. Semakin banyak indra yang dimanfaatkan oleh siswa, 

semakin baik retensi (daya ingat) dan pemahaman siswa. Dalam implementasi  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai media pembelajaran harus dijadikan sebagai suatu pilihan 

dalam penggunaannya. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD  memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk aktif melakukan aktivitas matematika dan diberi kesempatan untuk 

berinteraksi baik dengan sesama siswa maupun dengan guru, akan memungkinkan 

siswa merasa tidak tertekan, tidak cemas, rasa percaya diri muncul, dan termotivasi 

untuk belajar. Bila hal ini benar-benar terjadi dalam proses pembelajaran 

matematika, bukan mustahil aktivitas dan keterampilan proses dalam pembelajaran 

matematika akan tumbuh. Dengan demikian ketuntasan hasil belajar matematika 

yang diharapkan dapat tercapai.    

Dalam penelitian ini  proses pembelajaran akan diawali dengan memberikan 

tugas terstruktur dalam kemasan CD interaktif. CD interaktif memuat penjelasan 

konsep  materi yang diajarkan yang disajikan dengan gambar bergerak dilengkapi 

dengan suara, di sini siswa diminta untuk mempelajari secara berkelompok di 

rumah, melalui CD tersebut siswa diberi kesempatan untuk bertanya pada orang 

terdekatnya  (teori belajar Vigotsky). Dimungkinkan siswa secara emosional 

menemukan masalah yang tak terjawab pada saat mempelajari materi tersebut. 
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Siswa diminta membuat daftar pertanyaan dari permasalahan yang dijumpai dan 

rangkuman materi sederhana yang akan didiskusikan dalam tatap muka. Disamping 

berisi materi dalam CD interaktif juga memuat permasalahan (soal-soal) 

merupakan tugas yang harus diselesaikan siswa.  

Dengan melakukan proses belajar sesuai skenario di atas dimungkinkan 

siswa akan aktif  mandiri,  dapat mengalami sendiri aktivitasnya dengan cara 

demikian keterampilan proses akan tampak jelas dapat diamati. Pada akhir 

pembelajaran dilakukan tes pengetahuan dan pemahaman konsep dengan harapan 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Menurut Morgan dalam Ridwan (2007) mengemukakan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil 

pengalaman atau latihan. Belajar di sekolah berarti proses pembangunan makna/ 

pemahaman terhadap informasi dan atau pengalaman, dan proses pembangunan 

makna dilakukan oleh siswa atau bersama orang lain. Prestasi belajar dapat 

disimpulkan sebagai hasil dari evaluasi proses pembangunan makna/ pemahaman 

terhadap informasi dan atau pengalaman siswa. Prestasi belajar dapat diketahui 

melalui ujian atau ulangan dari guru. 

G. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berfikir di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi pokok ruang dimensi tiga 

dapat mencapai ketuntasan pada (keaktifan siswa, keterampilan proses dan 

prestasi belajar) 
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2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari keaktifan siswa dan keterampilan 

proses   terhadap  prestasi belajar. 

3. Terdapat perbedaan prestasi belajar pada siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

Interaktif (kelas eksperimen) dengan siswa yang pembelajarannya tidak 

menggunakan model tersebut di atas dan tidak berbantuan CD Interaktif (kelas 

kontrol). 

 



 

44 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A Metode Penentuan Obyek Penelitian 

1. Jenis Penelitian   

 Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksperimen yaitu 

dengan memperhatikan sejauh mana  keefektifan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD Interaktif, dalam pembelajaran matematika materi  

Ruang Dimensi Tiga, jika dibandingkan  dengan pembelajaran secara konvensional 

dalam  pembelajaran matematika dengan materi yang sama. 

Adapun gejala yang akan diamati dalam penelitian ini yang pertama adalah 

gambaran yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD Interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang 

Dimensi Tiga, yaitu pencapaian ketuntasan hasil belajar pada keaktifan siswa, 

keterampilan proses dan prestasi belajar siswa. Gejala yang kedua yang akan 

diamati adalah pengaruh dari keaktifan siswa dan keterampilan proses yang 

ditumbuhkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi 

Tiga terhadap prestasi belajar siswa. Gejala yang ke tiga adalah mengamati 

perbedaan prestasi belajar pada siswa yang mengikuti pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif  

dengan prestasi belajar pada siswa yang pembelajarannya secara konvensional 

yaitu tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tidak 

berbantuan CD Interaktif. 
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2. Populasi  

Penelitian ini di laksanakan di SMA Pertiwi Cilimus, karena peneliti saat 

ini aktif sebagai tenaga pengajar di SMA Pertiwi Cilimus. Populasi penelitian ini 

adalah semua siswa kelas X tahun pelajaran 2007/2008, yang terdiri dari lima 

rombongan belajar (5 kelas) yaitu kelas dari X1, sampai dengan kelas X5, dengan  

tiap-tiap rombongan belajar terdiri dari 38 siswa sampai 40 siswa. Pembagian kelas 

dilakukan pada awal tahun pelajaran berdasarkan pemerataan nilai dari Surat 

Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang diterima dari siswa ketika mereka 

mendaftarkan sebagai siswa baru SMA Pertiwi Cilimus. 

3. Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik klaster 

random sampling, yaitu dari lima kelas yang ada diambil  secara acak dua kelas, 

satu  kelas dijadikan sebagai kelas eksperimen  dan satu kelas lagi dijadikan 

sebagai kelas kontrol. Dengan klaster random sampling yang dalam prakteknya 

dilakukan undian, terpilih kelas X3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X1 sebagai 

kelas kontrol. 

Selanjutnya berdasarkan hasil uji beda rerata (t-test) terhadap nilai raport 

semester ganjil tahun pelajaran 2007/2008 antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yang dilakukan dengan bantuan SPSS 12 (data nilai raport semester ganjil 

tahun 2007/2008 dan uji beda rata-rata dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2), 

disajikan tabel output t-test sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Output T-Test 
 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 
N_RAPOR Kontrol 40 65,10 4,607 ,728
  Eksperimen 38 65,71 4,860 ,788
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Independent Samples Test 

 

 
Dari tabel tersebut di atas khususnya pada kolom Levene’s Test for 

Equality of Variances menunjukkan nilai F = 0,029 dan sig = 0,866 lebih dari 5%, 

maka H0 diterima (tidak ditolak), artinya variansi prestasi belajar antara kelas X3 

dan kelas X1 adalah sama. Dengan memilih asumsi varians yang sama (Equal 

Variances Assumed) diperoleh nilai sig = 0,570 yang nilainya lebih besar dari 5% 

atau 0,05 maka H0 diterima (tidak ditolak) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan kemampuan antara kelas X3 sebagai kelas eksperimen dan kelas X1 

sebagai kelas kontrol. 

4. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

Somantri (2006:27). Dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu: variabel 

Independen/variabel bebas (variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat/variabel yang mempengaruhi) dan variabel 

dependen/variabel terikat (variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas). 

 
  
  
  
  
  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F 
  

Sig. 
  

t 
  

df 
  

Sig. 
(2-

tailed) 
  

Mean 
Differ
ence 

  

Std. Error 
Difference 

  

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
N
R 

Equal 
variances 
assumed 

,029 ,866   ,570 76 ,571 -,611 1,072 -2,745 1,524

  Equal 
variances 
not 
assumed 

  ,569 75,166 ,571 -,611 1,073 -2,749 1,528
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Berdasarkan pengertian di atas, maka variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk hipotesis 1 (hanya Kelompok eksperimen) : Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif dalam pembelajaran 

matematika materi Ruang Dimensi Tiga, dapat mencapai ketuntasan pada hasil 

belajar (keaktifan, keterampilan proses dan prestasil belajar). 

Variabelnya adalah: Keaktifan (X1), Keterampilan Proses (X2) dan prestasi 

Belajar (Y). 

2. Untuk hipotesis 2 (hanya kelompok eksperimen) : Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari  keaktifan siswa, dan keterampilan proses yang ditumbuhkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD interaktif terhadap prestasi belajar siswa. 

Variabelnya adalah: 

a. X1 merupakan variabel keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika 

materi Ruang Dimensi Tiga dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan  CD interaktif.   

b. X2 merupakan variabel keterampilan proses siswa dalam pembelajaran 

matematika materi Ruang Dimensi Tiga dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif.   

c. Y merupakan variabel prestasi belajar dalam pembelajaran matematika 

materi Ruang Dimensi Tiga dengan model pembelajaran kooperatif 

berbantuan CD interaktif, dan variabel Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. 

Sehingga Y disebut variabel terikat, X1 dan X2 merupakan variabel bebas.  
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3. Untuk hipotesis 3 ( kelas eksperimen dan juga kelas kontrol) : Terdapat 

perbedaan prestasi belajar pada siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif dalam 

pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga, jika dibandingkan 

dengan prestasi belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan metode 

konvensional (kelas kontrol) 

Variabelnya adalah: Prestasi belajar 

5. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu dengan melihat 

perbedaan proses pembelajaran eksperimen terhadap proses pembelajaran yang 

lainnya. Pada kelompok eksperimen materi dirancang yang pembelajarannya 

dengan pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

interaktif. Dalam CD interaktif memuat materi pembelajaran berupa konsep yang 

disajikan dengan gambar bergerak yang dilengkapi dengan suara. Pada CD tersebut 

juga dilengkapi tugas berupa latihan soal yang harus diselesaikan siswa. Sedangkan 

pada proses pembelajaran yang lain yaitu pembelajaran dengan konvensional. 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A : O1 X1 O2  

A : O1 K1 O2 

Keterangan: 

A : Pemilihan secara acak 

O1 : Tes pengetahuan awal/prasyarat 

O2 : Tes hasil belajar 
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X1 :  Eksperimen “Pembelajaran dengan pendekatan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif”. 

K1 : Kontrol “ Pembelajaran konvensional”. 

Jadi setelah penelitian ini berakhir maka dapat dilihat perbedaan prestasi 

belajar siswa kelas eksperimen yang pembelajarannya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif, terhadap prestasi 

belajar siswa kelas kontrol yang pembelajarannya secara konvensional. 

Pada kelompok eksperimen penelitian tidak hanya terkonsentrasi pada 

pengamatan prestasi belajar saja, tetapi lebih banyak  melihat pada  proses 

pembelajaran. Oleh karena itu pada penelitian ini akan diamati proses kegiatan 

pembelajaran dengan serangkaian indikator pengamatan. 

6. Instrumen Penelitian 

Model pembelajaran pada kelompok eksperimen akan berorientasi pada 

tugas yang dikemas dalam CD interaktif. Tiap variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat akan dibuat indikator pengukurannya.  

Untuk variabel prestasi belajar (yang dinotasikan dengan  Y)  instrumen 

keberhasilan indikator tersebut dilakukan dalam bentuk tes. Bentuk soal tes disusun 

berdasarkan Silabus dan Kisi-kisi (dapat dilihat pada lampiran 3, 4 dan 5) dan 

disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian. Dengan terlebih dahulu 

diujicobakan pada siswa yang bukan kelas eksperimen dan bukan kelas kontrol. 

Hasil instrumen tes terlebih dahulu dilakukan uji taraf kesukaran soal, daya 

pembeda, reliabilitas, dan validitas (dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7), kemudian 

dipilih soal yang taraf kesukaran mudah, sedang hingga sulit, kemudian dipilih 
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daya beda yang baik, reliable dan valid. Setelah dilakukan anulir (pembuangan) 

pada soal yang tidak valid dan kurang baik. Selanjutnya instrumen soal yang 

terpilih dibuat indikator-indikatornya. Indikator soal tersebut diturunkan dalam 

bentuk pilihan ganda dan essay. Penyusunan indikator soal tes mengacu pada 

Silabus dan Kisi-kisinya (dapat dilihat pada lampiran 3, 8, dan 9) dan dilakukan 

bersamaan dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (dapat 

dilihat pada lampiran 10). 

Untuk variabel keaktifan (yang dinotasikan dengan X1) dan keterampilan 

proses (yang dinotasikan dengan X2) instrumen keberhasilan indikatornya disusun 

dalam bentuk instrumen pengamatan yang dikembangkan dari pendapat Kemp 

(1994) dan Syah (2003), serta disusun indikator pengukurannya. Indikator variabel 

keaktifan dan keterampilan proses meliputi: 

1. Variabel keaktifan siswa dengan indikator sebagai berikut : 

a.  Tugas dan reaksi tugas  

      1).  Siap menerima tugas 

2).  Aktif membuat tugas rangkuman 

3). Aktif membuat tugas pertanyaan 

4). Aktif menyelesaikan tugas yang diberikan 

5). Aktif menulis catatan kecil 

b. Partisipasi mengawali pembelajaran. 

1) Mampu mengungkapkan pendapat dengan menunjukkan jari 

2) Aktif mengajukan pertanyaan 

3) Menjawab pertanyaan yang diberikan. 

4) Keseriusan dalam mengikuti pelajaran 
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c. Partisipasi dalam Proses pembelajaran 

1) Aktif beradaptasi dengan teman 

2) Membuat catatan penting materi pembelajaran  

3) Kemauan menyelesaikan tugas 

4) Sikap terlibat dalam mengikuti pembelajaran 

5) Mengerjakan latihan di depan kelas  

6) Berani menyajikan hasil diskusi 

7) Aktif dalam menjawab soal maupun dalam diskusi  

8) Menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman untuk aktif 

9) Mau membuat rangkuman hasil diskusi 

d. Menutup jalannya pembelajaran 

1) Siap merangkum hasil belajar 

2) Siap menerima tugas berikutnya 

2. Variabel keterampilan proses dengan indikator sebagai berikut 

a. Tugas dan reaksi tugas  

1) Mengamati dan melaksanakan tugas yang diberikan 

2) Menyaring inti masalah yang sedang dibahas 

3) Merumuskan pertanyaan  

4) Mengajukan pertanyaan  

5) Menangkap inti pengertian yang diperoleh 

b. Mengawali pembelajaran 

1) Mengkondisikan diri mengikuti pembelajaran 

2) Terampil mengungkapkan pendapat 

3) Memperhatikan pembelajaran 
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4) Terampil memunculkan ide alternatif dalam pemecahan masalah 

c. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1) Keterampilan bekerja sama dengan teman 

2) Terampil mengidentifikasikan hubungan pada permasalahan yang 

sedang dibahas 

3) Terampil berperan dalam diskusi 

4) Terampil mengatasi masalah 

5) Terampil menghitung 

6) Terampil membuat rumus yang berhubungan dengan permasalahan 

7) Terampil memunculkan ide jawaban 

8) Terampil dalam menghormati teman 

9) Terampil menyusun catatan penting dalam pembelajaran 

d. Menutup Jalannya pembelajaran  

1) Terampil menyusun rangkuman hasil pembelajaran 

2) Terampil mengorganisir tugas berikutnya 

Indikator-indikator pada keaktifan dan keterampilan proses akan diukur 

melalui pengamatan dengan melakukan skoring sesuai skala likert, dengan skor 5 

mengukur sangat baik/sangat aktif/sangat terampil, skor 4 mengukur baik/ 

aktif/terampil, skor 3 mengukur cukup aktif/cukup terampil, skor 2 mengukur tidak 

aktif/tidak terampil/jelek, dan skor 1 mengukur sangat tidak aktif/sangat tidak 

terampil/bertentangan (dapat dilihat pada lampiran 11, 12, 13, dan 14). 

Pengamatan untuk variabel keaktifan dan variabel keterampilan proses 

minimal dilakukan oleh dua orang pengamat dengan tujuan agar hasil pengamatan 

lebih obyektif. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan jumlah siswa dalam kelas 
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yaitu berkisar antara 38 sampai 42 siswa sehingga tidak memungkinkan bila 

jumlah pengamat hanya dilakukan oleh satu orang saja. 

Data hasil pengukuran penelitian untuk masing-masing variabel (dapat 

dilihat pada lampiran 15, 16, 17 dan 18)  akan diolah sebagai dasar untuk 

mendeskripsikan pembenaran atau pengujian hipotesis, untuk menguji hipotesis 1  

digunakan analisis uji t satu sampel,  untuk menguji hipotesis 2  digunakan analisis 

regresi linier ganda (multiple linear regression), Selanjutnya dilakukan berbagai uji 

prasyarat antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas , uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas, sedangkan untuk menguji hipotesis 3  digunakan analisis uji 

beda rerata 2 sampel (two sampel t-test). Untuk perhitungan kegiatan statistika di 

atas akan digunakan software komputer  SPSS (Statistical Package For Social 

Sciences) versi 12. 

B Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

metode yaitu:  

1. Metode tes (Pencil-paper test), digunakan untuk memperoleh data prestasi 

belajar siswa (Variabel Y) pada ranah kognitif untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

2. Metode Pengamatan, digunakan untuk memperoleh data keaktivan siswa 

(variabel X1) dan keterampilan berproses (Variabel X2) berlaku pada kelas 

eksperimen.   

 

 

 



54 

 

C Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes Hasil Belajar 

Tes prestasi belajar yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa 

dalam menentukan kedudukan antara unsur-unsur bangun ruang, menghitung jarak 

dalam ruang dimensi tiga dan menentukan besar sudut dalam ruang dimensi tiga, 

disusun sendiri oleh peneliti yang disusun dalam bentuk soal pilihan ganda dan 

soal uraian. Adapun tahapan penyusunan tes prestasi belajar adalah sebagai berikut 

. 

a. Memperhatikan Silabus yang sudah tersusun (lampiran 3) 

b. Menyusun kisi-kisi tes hasil belajar (lampiran 4) 

c. Menyusun naskah soal (lampiran 5) 

d. Diujicobakan dan melakukan analisis validitas isi. Validitas isi tes dilakukan 

dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, kisi-kisi tes, dan item butir soal 

e. Setelah diperhatikan bahwa soal tes memiliki validitas isi yang memadai, 

selanjutnya dilakukan uji coba untuk melihat validitas dan reliabilitasnya dari 

butir soal tersebut. Uji coba soal tes dilakukan pada tanggal 5 Maret 2008 pada 

kelas X5 SMA Pertiwi Cilimus, kabupaten Kuningan, Jawa barat. 

Berdasarkan pada lampiran 6, dengan memperhatikan nilai point bisernya, 

telah ditentukan bahwa untuk 30 butir soal dianggap valid apabila nilai point 

bisernya lebih dari atau sama dengan 361,0 , Arikunto (2002;328). Sehingga dari 30 

soal yang diuji cobakan, memiliki kriteria valid sebanyak 23 soal. Sedangkan 

sisanya 7 soal adalah soal yang dibuang (tidak dipakai).  Sedangkan untuk 

rereabilitas butir soal dapat dilihat dari nilai alpa berikut ini: 
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Tabel 3.2 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

,822 30 
 

Berdasarkan analisis reliabilitas yaitu dengan memperhatikan nilai alpha 

cronbach (Cronbach’s Alpha) sebesar 0,822 ini berarti soal tes uji coba mempunyai 

reliabilitas yang tinggi. 

2. Lembar Pengamatan. 

Lembar pengamatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang keaktifan dan keterampilan proses, yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Dari definisi konseptual dikembangkan menjadi definisi operasional, kemudian 

dijabarkan ke dalam indikator. 

b. Dari setiap indikator keaktifan dan keterampilan proses dideskripsikan skala 

penilaiannya yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamatan. 

c. Setiap indikator baik keaktifan maupun keterampilan proses dibuat instrumen 

pengamatannya yang mengacu pada deskripsi skala penilaian. 

d. Setiap langkah pembuatan instrumen keaktifan maupun keterampilan proses 

selalu dikonsultasikan kepada para ahli, terutama dosen pembimbing. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin validitas isi dan reliabilitas lembar pengamatan. 

Indikator keaktifan dan keterampilan proses, deskripsi skala penilaian 

keaktifan dan keterampilan proses, lembar pengamatan keaktifan dan keterampilan 

proses, serta hasil pengamatan keaktifan dan keterampilan proses dapat dilihat pada 

lampiran 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. 
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D Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif dilakukan pada masing-masing indikator pada ketiga 

variabel penelitian. Skor tersebut kemudian dibandingkan dengan skor maksimal 

yang mungkin dan dinyatakan dalam prosentase. Katagorisasi prosentase tersebut 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. 

a. 0 s.d 24% dari skor maksimal adalah klasifikasi sangat rendah. 

b. 24,5% s.d 50% dari skor maksimal adalah klasifikasi rendah 

c. 50,5% s.d 74% dari skor maksimal adalah klasifikasi tinggi 

d. 74,5% s.d 100%  dari skor maksimal adalah klasifikasi sangat tinggi 

 Sumber : Muslikhah (2006;34) 

2. Uji Hipotesis 

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Uji t satu sampel (one sample t-test), Analisis Regresi Ganda 

(multiple linear regression) dan Uji t dua sampel (two samples t-test).  

a. Uji  t satu sampel (one sample t-test) 

Uji t satu sampel (one sample t-test) digunakan untuk menguji hipotesis 1. 

Prosedur uji t satu sampel (one sample t-test) adalah sebagai berikut. 

(1) Hipotesis : 00 : μμ =H  dan 01 : μμ ≠H   

(2) Statistik Uji : 
ns
xx

t
/

0−
=  

(3) Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

(4) Daerah kritis : 
)1(;

2
1

−
>

n
tt

α
atau 

)1(;
2
1

−
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n
tt
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(5) Keputusan : 0H ditolak ∈t Daerah Kritis 

Untuk mempermudah perhitungan uji t satu sampel (one sample t-test) 

perhitungannya dilakukan dengan SPSS 12 dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: pilih analyse, compare means, one-Sample T-test. 

b. Analisis Regresi Ganda (multiple linear regression) 

Analisis Regresi Ganda (multiple linear regression) digunakan untuk 

menguji hipotesis 2. Prosedur Analisis Regresi Ganda (multiple linear regression) 

adalah sebagai berikut: 

1) Uji Prasyarat Analisis Linear 

Menurut Sujianto (2007:71) menjelaskan bahwa sebelum melakukan 

analisis regresi dituntut berbagai uji prasyarat, antara lain uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas 

(a) Uji Normalitas 

Berdasarkan teori statistika model linear, hanya variabel dependen Y yang 

mempunyai distribusi (atau diuji normalitasnya), sedangkan variabel 

independen X diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, sehingga tak 

perlu diuji normalitasnya. Salah satu uji normalitas yang tersedia dalam SPSS 

adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 

(b) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Untuk mendeteksi 

ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai 

variance inflasi factor (VIF) dan tolerance. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF 
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berada di atas 10 dan nilai tolerance di atas 1, sedangkan menurut Widarjono  

(2005:133) mengemukakan bahwa salah satu ciri adanya multikolinieritas 

adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R2) yaitu di atas 

0,80. 

(c) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antar error satu dengan error yang lainnya. Untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW). Menurut Sujianto (2007:74) 

untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson 

(DW), dengan ketentuan sebagai berikut. 

(i) 1,65 < DW < 2,35 maka gejala autokorelasi tidak terjadi 

(ii) 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka autokorelasi tidak 

dapat disimpulkan  

(iii) Dw < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi autokorelasi 

(d) Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas muncul apabila error atau residu dari model yang diamati 

tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah estimator 

yang diperoleh tidak efisien. Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisitas 

dilakukan dengan melihat diagram residual terhadap variabel bebas. Jika nilai 

error membentuk pola tertentu, tidak bersifat acak terhadap nol maka dikatakan 

terjadi heterokedastisitas. 
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2) Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear Regression) 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka dilakukan analisis regresi ganda. 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(a) Menentukan Persamaan Prediksi. 

(b) Menguji Signifikasi Hubungan antara Sejumlah Variabel Bebas dengan 

Variabel terikat.  

(i) Hipotesis : 0: 12.0 =yH ρ  dan 0: 12.1 ≠yH ρ  

(ii) Mencari Nilai Korelasi Ganda 
∑

∑∑ +
= 2

2211
12. y

yxbyxb
Ry  

(iii) Menentukan Statistik Uji : 
))(1(
)1(

2
12.

2
12.

kR
knR

F
y

y

−

−−
=  

(iv) Daerah Kritis (Daerah Tolak Ho) = DK > 1;; −−knkFα  

(v) Keputusan Uji Jika Fhitung > DK maka 0: 12.0 =yH ρ  tidak ditolak 

(diterima) 

Untuk mempermudah perhitungan Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear 

Regression) perhitungannya akan dilakukan dengan SPSS 12 dengan langkah : 

pilih analyse, regression, linear. 

c. Uji t dua sample (two sample t-test) 

Uji t dua sampel (two sample t-test) digunakan untuk menguji hipotesis 3. 

Langkah-langkah uji t dua sampel (two sample t-test) adalah dilakukan sebagai 

berikut. 

1) Dilakukan Uji Kesamaan Varian 

(a) Hipotesis : 2var1var:0 −=−H  dan 2var1var:0 −≠−H  
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(b) Statistik Uji : 
KecilVarians
BesarVariansF =  

(c) Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

(d) Daerah Kritis : tabelhitung FF >  

(e) Keputusan : 0H ditolak tabelhitung FF >  

2) Dilakukan Uji t dua sampel (two sample t-test) 

(a) Hipotesis : 0: 210 =− μμH  dan 0: 211 ≠− μμH  

(b) Statistik Uji : 

(i) Untuk varian yang sama : 
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(ii) Untuk varian yang berbeda : 
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(c) Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

(d) Daerah kritis : 
)1(;
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α
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(e) Keputusan : 0H ditolak ∈t Daerah Kritis 

Untuk mempermudah perhitungan uji t dua sampel (two sample t-test) 

perhitungannya akan dilakukan dengan SPSS 12 dengan langkah : pilih analyse, 

compare means, Independent Samples T-test. 
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E Waktu dan Skenario Pembelajaran dalam Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2007/2008 yaitu mulai awal Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 25 Maret 2008 

selama kurang lebih 8 kali pertemuan di kelas, dengan 1 pertemuan selama 2 x 45 

menit. Adapun skenario pembelajaran dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Skenario Pembelajaran untuk Kelas Eksperimen  

Tahap 1 : Pembelajaran dilaksanakan oleh masing-masing  kelompok yang 

dilakukan di luar kelas dengan bantuan CD Interaktif, dalam 

kegiatan pembelajaran ini diharapkan adanya implementasi dari 

teori belajar Jerome Bruner, teori belajar Gagne dan teori belajar 

Vygotsky. Pada tahap ini pula siswa baik perorangan maupun 

perkelompok diharapkan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, 

seperti disiplin menjalankan tugas, membuat rangkuman materi dan 

membuat tugas pertanyaan.  

Tahap 2 : Kegiatan Diskusi Antar Kelompok 

  Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas, dalam kegiatan diskusi 

ini siswa bersama kelompoknya  mempresentasikan hasil belajarnya 

yang dilakukan di luar kelas kemudian membahas permasalahan 

yang muncul dengan cara berdiskusi baik dengan kelompoknya 

maupun dengan kelompok lain, guru melakukan pengamatan dan 

menjelaskan materi pelajaran bila diperlukan. Pembelajaran pada 

tahap 2 ini berdasarkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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Tahap 3 : Kegiatan Latihan 

  Dilaksanakan di ruang kelas, dengan melihat soal-soal latihan yang 

ditayangkan melalui CD pada monitor, siswa bersama kelompoknya 

menjawab soal-soal latihan, dan berbantuan CD pula guru 

mengoreksi jawaban-jawaban kelompok siswa serta memberi 

penghargaan kepada masing-masing kelompok. Pada tahap ini 

diharapkan adanya kompetisi baik antar individu maupun antar 

kelompok.  

Tahap 4  : Kegiatan Penutup 

  Dilaksanakan di ruang kelas, pada kegiatan penutup masing-masing 

siswa ditugaskan untuk merangkum hasil pembelajaran pada tahap 2 

dan 3 selanjutnya siswa diberikan soal-soal yang dijadikan sebagai 

tugas PR dan pada masing-masing kelompok diberi tugas untuk 

mempelajari materi berikutnya yang akan diminta laporannya oleh 

masing-masing kelompok pada pertemuan yang akan datang. 

Pembahasan materi berikutnya disesuaikan dengan kompetensi dasar-

kompetensi dasar serta materi pokok yang terdapat di dalam silabus. 

2. Skenario Pembelajaran untuk kelas Kontrol 

Pertemuan ke 1 (Semua tahap pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas) 

Tahap 1 : Appersepsi 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengungkap 

kemampuan prasyarat yang sudah dikuasai siswa serta memotivasi 

siswa dalam belajar. 
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Tahap 2 : Kegiatan Pembahasan Materi Pembelajaran 

  Dengan metode ekspositori, Guru menyampaikan dan menjelaskan 

materi pelajaran pada siswa, yang disesuaikan dengan kompetensi 

dasar dan materi pokok pada pertemuan tersebut 

Tahap 3 : Kegiatan latihan 

  Siswa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru baik 

melalui LKS atau soal-soal yang disampaikan langsung dan guru 

berkeliling sambil memperhatikan kegiatan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal. 

Tahap 4 : Penutup 

  Siswa diarahkan oleh guru untuk membuat rangkuman dan 

diberikan soal-soal yang dijadikan sebagai tugas PR 

Pada pertemuan-pertemuan berikutnya skenario pembelajarannya sama 

dengan pertemuan ke 1 akan tetapi untuk tahap 1 sebelum berlanjut pada 

pembahasan materi berikutnya terlebih dahulu guru memeriksa tugas PR siswa. 

Pembahasan materi berikutnya disesuaikan dengan kompetensi dasar - kompetensi 

dasar serta materi pokok yang terdapat di dalam silabus. 

Setelah 8 kali pertemuan  dalam kegiatan pembelajaran maka pada 

pertemuan ke 9 baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol  diadakan 

ulangan blok (tes). (dengan soal tes dapat dilihat pada lampiran 9) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif ini dilakukan adalah untuk melihat deskripsi data tentang 

populasi penelitian, data tentang prestasi belajar siswa, data tentang keaktifan dan 

data tentang keterampilan proses siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

1. Deskripsi Data Tentang Populasi Penelitian 

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab III bahwa populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas X SMA Pertiwi Cilimus tahun pelajaran 2007/2008, 

yang terdiri dari 5 rombongan belajar (5 kelas) dengan rincian jumlah siswa seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Keadaan Kelas dalam Populasi Penelitian 

NO KELAS 
JUMLAH SISWA 

KETERANGAN 
L P JUMLAH 

1 X1 18 22 40 Kontrol 

2 X2 16 23 39  

3 X3 17 22 39 Eksperimen 

4 X4 18 22 40  

5 X5 17 21 38 Uji coba soal 

TOTAL 86 110 196  

2. Deskripsi Data tentang Prestasi Belajar 

Berdasarkan data hasil tes Prestasi belajar pada materi pokok Ruang 

Dimensi Tiga untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol (data pada lampiran 19) 
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dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 

Indikator Jumlah Jml 
Maksimal 

Persentase Kategori 

Kedudukan titik,garis 
dan bidang dalam ruang 

122 156 78,21% Sangat 
tinggi 

Menentukan jarak 208 318 65,41% Tinggi 
Menentukan sudut 
dalam ruang 

212 316 67,09% Tinggi 

Total 542 790 68,61% Tinggi 
 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa masing-masing materi 

memperoleh persentase terhadap skor maksimal lebih besar dari 50% sehingga 

termasuk pada kategori tinggi. Demikian juga dengan memperhatikan jumlah 

keseluruhan undikator yang diperoleh terhadap jumlah maksimal keseluruhan 

indikator menunjukan prosentase sebesar 68,61% yang nilainya lebih besar dari 

50% maka dapat dikatakan bahwa prestasi belajar pada kelas eksperimen pada 

keseluruhan indikator termasuk pada kategori tinggi. 

Tabel 4.3 Deskripsi Prestasi Belajar Kelas Kontrol 

Indikator Jumlah Maksimal Persentase Kategori 

Kedudukan titik,garis dan 
bidang dalam ruang 

82 152 53,94% Tinggi 

Menentukan jarak 148 314 47,13% Rendah 
Menentukan sudut dalam 
ruang 

152 312 48,72% Rendah 

Total 382 778 49,10% Rendah 
  

Tabel tersebut di atas menunjukkan  bahwa terdapat beberapa  materi yaitu 

mengenai jarak pada bangun ruang dan sudut dalam bangun ruang yang 

persentasenya kurang dari 50% sehingga prestasi belajar siswa pada kelas kontrol 
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untuk materi-materi tersebut termasuk dalam kategori rendah. Begitu pula secara 

keseluruhan menghasilkan persentase dari skor maksimal sebesar 49,10% yaitu 

kurang dari  50% hal ini  dapat dikatakan bahwa materi pelajaran Ruang Dimensi 

Tiga kurang dikuasai oleh siswa. 

3. Deskripsi Data Tentang Keaktifan 

Berdasarkan hasil pengamatan (dapat dilihat pada lampiran 16) pada 

masing-masing indikator keaktifan, dideskripsikan sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Deskripsi Data pada Keaktifan 

Indikator Jumlah 
Jml 

Maksimal 
Persentase Kategori 

Tugas dan reaksi tugas 785 975 80,51% Sangat tinggi 
Partisipasi awal pembelajaran 582 780 74,62% Sangat tinggi 
Partisipasi dalam proses 
pembelajaran 

1323 1755 75,38% Sangat tinggi 

Partisipasi akhir pembelajaran 331 390 84,87% Sangat tinggi 
Total 3021 3900 77,46% Sangat tinggi 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase dari hasil pengamatan terhadap 

masing-masing indikator menunjukkan kategori sangat tinggi yaitu lebih dari 

74,5%, kemudian hasil pengamatan yang diperoleh dari siswa pada keseluruhan 

indikator diperoleh persentase terhadap skor maksimal sebesar 77,46% yaitu lebih 

dari 74,5% hal ini menunjukan bahwa keaktifan siswa pada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika 

materi Ruang Dimensi Tiga menunjukan kategori sangat tinggi. 

4. Deskripsi Data Tentang Keterampilan proses 

Berdasarkan hasil pengamatan pada masing-masing indikator keterampilan 

proses (dapat dilihat pada lampiran 18) dideskripsikan sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Deskripsi Data pada Keterampilan Proses 

Indikator Jumlah Jml 
Maksimal Persentase Kategori 

Tugas dan reaksi tugas 729 975 74,77% Sangat tinggi 
Partisipasi awal pembelajaran 614 780 78,72% Sangat tinggi 
Partisipasi dalam proses 
pembelajaran 

1293 1755 73,68% Tinggi 

Partisipasi akhir pembelajaran 315 390 80,77% Sangat tinggi 
Total 2951 3900 75,67% Sangat tinggi 

 

Dari tabel di atas dengan memperhatikan jumlah keseluruhan hasil 

pengamatan terhadap indikator-indikator yang diperoleh dari siswa jika 

dibandingkan dengan jumlah maksimal keseluruhan menunjukan prosentase 

sebesar 75,61% hal ini menunjukkan keterampilan proses pada siswa dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran 

matematika materi Ruang Dimensi Tiga  menunjukan kategori sangat tinggi. 

C. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian. Berikut ini disajikan pengujian masing-masing hipotesis 

yaitu : 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dapat 

mencapai ketuntasan pada hasil belajar yaitu pada prestasi belajar, keaktifan dan 

keterampilan proses. Dengan menggunakan standar ketuntasan untuk prestasi 

belajar sebesar 60 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan  di SMA Pertiwi 

Cilimus, kemudian untuk keaktifan dan keterampilan proses standar yang 

digunakan adalah 75. Untuk keperluan tersebut maka masing-masing variabel 
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dilakukan uji t satu sampel (one sample t-test) yang hasilnya sebagaimana pada 

lampiran 19 dan 20 disajikan sebagai berikut. 

Tabel 4.6a Uji Hipotesis 1 (Prestasi Belajar) 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prestasi 
Belajar 39 64,85 5,617 ,899 

One-Sample Test 

 

Test Value = 60 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Prestasi 
Belajar 5,388 38 ,000 4,846 3,03 6,67 

 

Dengan memperhatikan Tabel 4.6a. tersebut di atas menunjukkan  bahwa 

taraf signifikan untuk prestasi belajar dari data hasil tes pada siswa kelas 

eksperimen diperoleh sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%  

sehingga Ho ditolak, artinya rerata prestasi belajar siswa dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran 

matematika materi Ruang Dimensi Tiga tidak sama dengan 60. Karena rerata 

prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi 

Tiga, diperoleh sebesar 64,85 yang menunjukan lebih dari 60, maka hal ini 

membuktikan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi 

Tiga dapat mencapai ketuntasan pada prestasi belajar. 
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Tabel 4.6b Uji Hipotsis 1 (Keaktifan) 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Keaktifan 39 77,46 3,501 ,561 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 75 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Keaktifan 4,391 38 ,000 2,462 1,33 3,60 

 

Dari Tabel 4.6b. di atas menunjukkan  bahwa taraf signifikan untuk 

keaktifan siswa dari data hasil pengamatan diperoleh sebesar 0,000 yaitu kurang 

dari 0,05 atau kurang dari 5%, sehingga Ho ditolak, artinya rerata keaktifan siswa 

yang ditumbuhkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga  tidak 

sama dengan 75. Karena rerata keaktifan siswa sebesar 77,46 lebih besar dari 75, 

maka membuktikan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi 

Tiga dapat mencapai ketuntasan pada keaktifan siswa.  

Tabel 4.6c Uji Hipotesis 1 (Keterampilan Proses) 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ket_Proses 39 75,67 3,527 ,565 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 75 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
Ket_proses 1,180 38 ,245 ,667 -,48 1,81 
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Selanjutnya dengan memperhatikan Tabel 4.6c. di atas menunjukkan  

bahwa taraf signifikan untuk keterampilan proses adalah 0,245 hal ini menunjukan 

lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5% sehingga Ho tidak ditolak (diterima), 

artinya rerata keterampilan proses tidak berbeda secara signifikan dengan batas 

ketuntasan, yaitu 75.  Tetapi karena nilai reratanya telah mencapai 75,67 maka 

dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi 

Tiga, dapat mencapai ketuntasan pada keterampilan proses. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, artinya 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

interaktif dalam pembelajaran matematika materi pokok Ruang Dimensi Tiga dapat 

mencapai tuntas hasil belajar (keaktifan siswa, keterampilan proses dan prestasi 

belajar). 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis ke 2 yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh dari 

keaktifan dan keterampilan proses terhadap prestasi belajar, untuk keperluan 

tersebut digunakan uji regresi linier ganda. 

a. Pengujian Prasyarat (Uji Normalitas) 

Berdasarkan teori statistika model linier, hanya variabel dependen Y yang 

mempunyai distribusi atau diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen X 

diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, jadi tak perlu diuji normalitasnya. 

Salah satu uji normalitas yang tersedia dalam SPSS adalah uji Kolmogorov-

Smirnov. Berikut ini disajikan rangkuman analisis sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Y 
N 39
Normal Parameters(a,b) Mean 64,85
  Std. Deviation 5,617
Most Extreme Differences Absolute ,111
  Positive ,108
  Negative -,111
Kolmogorov-Smirnov Z ,692
Asymp. Sig. (2-tailed) ,724

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh sig 0,724 yang lebih besar dari 0,05, 

sehingga Ho tidak ditolak (diterima). Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa 

variabel Y normal. 

b.  Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear Regression) 

1). Menentukan Persamaan Prediksi. 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan Output 

Coefficients sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Coefficients(a) untuk Persamaan Prediksi Ganda 
 

Model 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -46,553 6,850  -6,796 0,000   
  X1 -0,236 0,204 -0,147 -1,156 0,255 0,183 5,456 
  X2 1,714 0,202 1,076 8,464 0,000 0,183 5,456 

a  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 21 714,1236,0553,46ˆ XXY +−−=  
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2). Menguji Signifikansi Hubungan antara Sejumlah Variabel Bebas 

dengan Variabel terikat.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 12 diperoleh 

Output Anova sebagai berikut. 

 Tabel 4.9 ANOVA(b) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1071,249 2,000 535,624 150,847 0,000 
  Residual 127,828 36,000 3,551     
  Total 1199,077 38,000       

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 

Dengan memperhatikan tabel 4.9 tersebut di atas diperoleh nilai F = 

150,847 dan nilai sig = 0,000 kurang dari 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut adalah linear. 

Selanjutnya untuk melihat kontribusi bersama (Xl dan X2) terhadap Y dilihat 

dari output model summary sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,945 0,893 0,887 1,884 2,274 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 

 
 

Dari Tabel 4.10 tersebut di atas walaupun diperoleh nilai R Square = 

0,893. Tetapi dengan diperolehnya persamaan regresi linier ganda yaitu    

21 714,1236,0553,46ˆ XXY +−−=  sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

keaktifan berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar siswa, sedangkan 

variabel keterampilan proses berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
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siswa, maka kasus seperti ini menurut Widarjono (2005:134) diduga terjadi 

masalah multikolinieritas di dalam regresi. 

3). Penjelasan Prasyarat Analisis. 

Berdasarkan analisis regresi linear di atas dapat dijelaskan 

prasyarat analisis sebagai berikut. 

a). Normalitas 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.1. Histogram variabel Y 
 

Berdasarkan histogram tersebut di atas diperoleh rerata = 

(8,59)(10-15) yang mendekati ni1ai 0 dan Standar Deviasi = 0,973 yang 

mendekati ni1ai 1. Dengan demikian variabel dependen (Y) dapat 

dikatakan normal. 

 Melengkapi histogram di atas, berikut ini disajikan Output Normal 

P-Plot of Regression Standaridized Residual sebagai berikut : 
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Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regresion 
 

Dari Output Normal P-Plot of Regression Standardized Residual 

tersebut terlihat bahwa data mendekati garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa simpangan terhadap distribusi normal sangat kecil. 

Dengan kata lain variabel dependen Y merupakan distribusi normal. 

b). Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara anggota observasi yang terletak berderetan. 

Menurut Sujianto (2007:74) untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan 

dengan melihat nilai Durbin Watson (DW), dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

(i) 1,65 < DW < 2,35 maka gejala autokorelasi tidak terjadi 

(ii) 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka autokorelasi tidak 

dapat disimpulkan  
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(iii) Dw < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi autokorelasi 

Dari Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai DW = 2,274 masih berada 

pada 1,65 < DW < 2,35. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

c). Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas muncul apabila error atau residu dari model 

yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model 

regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilihat pada gambar  scatterplot 

sebagai berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3. Scatterplot 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 ternyata : (1) Penyebaran titik-titik data 

tidak berpola, (2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di 

sekitar angka nol, dan (3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas 

atau di bawah saja. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas.  

  



76 

 

d). Uji Multikolinearitas 

Menurut Widarjono (2005:133) multikolinieritas adalah hubungan 

linier antara variabel independen di dalam regresi. 

Masih menurut Widarjono (2005:133) mengatakan bahwa salah 

satu ciri adanya multikolinearitas adalah model mempunyai koefisien 

determinasi (R square) yang cukup tinggi,  atau dalam suatu model jika 

koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah di atas 0,85 maka diduga ada 

multikolinieritas dalam model tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas nilai R squerenya adalah sebesar 

0,893 nilai tersebut lebih besar dari 0,85 sehingga antara variabel X1 

(keaktifan) dan variabel X2 (keterampilan proses) adanya hubungan atau 

saling mempengaruhi. Karena terjadi saling mempengaruhi maka 

dilakukan uji regresi linier sederhana untuk tiap-tiap variabel bebas 

terhadap variable terikat.  

(i) Pengaruh Keaktifan terhadap Prestasi Belajar 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan 

Output Coefficients sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Coefficients Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

   B Std. Error Beta 

1 (Constant) -37,745 11,548  -3,268 0,002 
  X1 1,324 0,149 0,825 8,892 0,000 

a  Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 1324,1745,37ˆ XY +−=  

Tabel 4.12 Anova Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 816,858 1 816,858 79,074 0,000

  Residual 382,219 37 10,330   

  Total 1199,077 38    
a.  Predictors: (Constant), X1 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut diperoleh nilai F = 79,074 dan nilai 

sig = 0,000 kurang dari 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persamaan 1324,1745,37ˆ XY +−=  adalah linear. 

Selanjutnya untuk melihat kontribusi X1 terhadap Y dilihat dari output 

model summary sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Model Summary Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,825 0,681 0,673 3,214 2,384
a.  Predictors: (Constant),  X1 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Dari Tabel 4.13 tersebut di atas diperoleh nilai R Square = 0,681 artinya 

variabel Xl (keaktifan) memberikan kontribusi terhadap variabel Y (prestasi 

belajar) sebesar 68,1%. Sehingga 31,9 % adalah akibat pengaruh faktor 

yang lain.  
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(ii) Pengaruh Keterampilan Proses terhadap prestasi belajar  

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan 

Output Coefficients sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Coefficients Regresi Linier Sederhana (Keterampilan Proses) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

   B Std. Error Beta 

1 (Constant) -48,814 6,595  -7,402 0,000 
  X2 1,502 0,087 0,943 17,252 0,000 

a  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 2502,1874,48ˆ XY +−=  

Tabel 4.15 Anova Regresi Linier Sederhana (Keterampilan Proses) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1066,502 1 1066,502 297,648 0,000 
  Residual 132,575 37 3,583   
  Total 1199,077 38    

a.  Predictors: (Constant), X2 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut diperoleh nilai F = 79,074 dan nilai 

sig = 0,000 kurang dari 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persamaan 2502,1874,48ˆ XY +−=  adalah linear. 

Selanjutnya untuk melihat kontribusi X2 terhadap Y dilihat dari output 

model summary sebagai berikut. 
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Tabel 4.16 Model Summary Regresi Linier Sederhana (Keterampilan 
Proses) 

 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,943 0,889 0,886 1,893 2,333
a.  Predictors: (Constant), X2 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Dari Tabel 4.16 tersebut di atas diperoleh nilai R Square = 0,889 artinya 

variabel X2 (keterampilan proses) memberikan kontribusi terhadap Y 

(prestasi belajar) sebesar 88,9 sehingga 11,1 adalah akibat pengaruh faktor 

yang lain.  

3. Pengujian Hipotesis 3 

Uji hipotesis ke 3 adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan dan 

lebih baik antara prestasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dengan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran konvensional. Untuk keperluan tersebut maka digunakan uji beda 

rerata dua sampel. Uji beda rerata ini dilakukan terhadap prestasi belajar siswa 

pada kedua kelas tersebut yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lebih lanjut 

hipotesis ini juga dapat mencari metode mana yang lebih efisien diterapkan 

berdasarkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. Berikut ini diperoleh hasil 

pengujian analisis sebagai berikut. 

Tabel 4.17 output T-Test untuk hipotesis ke 3 
 

 KELAS N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Prestasi 
Belajar 
  

Ekaperimen 39 64,846 5,617 0,899
Kontrol 

38 40,842 12,584 2,041
 

Independen Samples Test 
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Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F 
  

Sig. 
  

t 
  

df 
  

Sig. 
(2-

tailed) 
  

Mean 
Differe

nce 
  

Std. 
Error 

Differe
nce 

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
HB Equal 

variances 
assumed 

9,930 0,002 10,855 75 0,000 24,004 2,211 19,599 28,409 

  Equal 
variances not 
assumed 

  10,760 50,89 0,000 24,004 2,231 19,525 28,483 

 

Dari Tabel 4.17 di atas khususnya pada kolom Levene’s Tes for Equality of 

Variances menunjukkan  nilai F = 9,930 dan sig = 0,002 kurang dari 5% maka H0 

ditolak  artinya variansi prestasi belajar matematika adalah tidak sama. 

Dengan memilih equal variances not assumed diperoleh nilai sig = 0,000 

yaitui lebih kecil dari 5% sehingga H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Melihat nilai rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen (64,85) lebih besar 

dibanding nilai rata-rata kelas kontrol (40,84) maka dapat dikatakan bahwa nilai 

prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik dari prestasi belajar kelas kontrol. 

Perhitungannya dapat dilihat pada  lampiran 22 dan 23. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan permasalahan kesulitan siswa SMA Pertiwi 

dalam memahami materi Ruang Dimensi Tiga, disamping itu kesulitan bagi guru 

adalah menerapkan model pembelajaran agar pembelajaran tersebut lebih efektif 

dan dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi  Ruang Dimensi 

Tiga. 
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Dalam kegiatan penelitian tersebut, peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD yang pembelajarannya berbantuan CD 

interaktif, karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

berbantuan CD interaktif adalah merupakan model pembelajaran yang dianggap 

tepat dan lebih efektif untuk kegiatan pembelajaran dengan materi Ruang Dimensi 

Tiga.  

1. Pencapaian Ketuntasan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan di atas, 

membuktikan bahwa  keaktifan siswa dan keterampilan proses siswa pada 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD interaktif materi Ruang Dimensi Tiga dapat mencapai ketuntasan 

hal ini ditunjukkan  dengan skor rata-rata untuk keaktifan siswa adalah sebesar 

77,46 dan skor rata-rata untuk keterampilan proses adalah sebesar 75,67 hasil ini 

menunjukkan  bahwa skor rata-rata dari keaktifan dan keterampilan proses yang 

ditumbuhkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga berada di 

atas kriteria yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Selanjutnya untuk prestasi 

belajar matematika khususnya pada materi Ruang Dimensi Tiga yang 

pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD Interaktif dapat mencapai ketuntasan, hal ini ditunjukkan dengan 

diperolehnya nilai rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 64,85 yang berada di atas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 60 (nilai sig = 0,000 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05 atau 5%). 
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2. Pengaruh Keaktifan dan Keterampilan Proses Terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas menunjukkan  bahwa keaktifan dan keterampilan proses pada siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD Interakif materi Ruang Dimensi Tiga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar hal ini ditunjukkan  dengan 

persamaan regresi linier sederhana dari variabel keaktifan (X1) terhadap variabel 

prestasi belajar (Y) yaitu 1324,1745,37ˆ XY +−=  dan nilai R Square sebesar 0,681 

artinya variabel X1 (keaktifan siswa) memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajar sebesar 68,1%. Sehingga 31,90% akibat pengaruh oleh faktor yang lain, 

selanjutnya persamaan regresi linier sederhana  antara variabel X2 (keterampilan 

proses) dan variabel Y (prestasi belajar) ditunjukkan  dengan persamaan regresi 

2502,1874,48ˆ XY +−=  dan nilai R square sebesar 0,889 artinya variabel X2 

(keterampilan proses siswa) memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar 

sebesar 88,9%. Sehingga 11,10% akibat pengaruh oleh faktor yang lain.  

3. Perbedaan Prestasi Belajar Kelas Eksperimen dengan Prestasi Belajar 

Kelas Kontrol 

Dengan memperhatikan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas menunjukkan  bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar dalam 

pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif dengan prestasi 

belajar matematika yang pembelajarannya secara konvensional, hal ini ditunjukkan  

dengan perolehan nilai rata-rata prestasi belajar matematika kelas eksperimen 



83 

 

sebesar 64,85 sedangkan nilai rata-rata prestasi belajar kelas kontrol sebesar  40,84, 

selanjutnya dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa kelas eksperimen lebih 

baik dari pada prestasi belajar siswa kelas kontrol, kemudian dengan memilih 

asumsi varians yang tidak sama (equal variances not assumed) diperoleh nilai sig = 

0,000 yang nilainya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan prestasi belajar secara signifikan antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini  peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, akan 

tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan yang 

muncul. Kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain 

adalah: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah saja sehingga sampel 

penelitian relatif masih kecil (hanya satu kelas eksperimen). Oleh karena itu 

generalisasi yang dilakukan hanya terbatas pada populasi yang karakteristiknya 

tertentu. 

2. Keberadaan kelas  eksperimen, kelas kontrol dan kelas uji coba masih dalam 

sekolah yang sama. Sehingga memungkinkan terjadi bias atau saling 

mempengaruhi. 

3. Penelitian ini belum mempertimbangkan latar belakang keluarga, faktor sosial 

ekonomi, dan faktor psikologi lainnya, yang memungkinkan berpengaruh 

terhadap aspek yang diteliti. 
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4. Karena penelitian ini dilakukan di sekolah swasta dimana siswanya kebanyakan 

siswa yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri sehingga adanya 

keterbatasan kemampuan siswa dalam pembelajaran, dan tidak semua siswa 

dapat mengoperasikan komputer untuk mendukung pembelajaran dalam 

penelitian tersebut. 

5. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan berbantuan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi salah satunya penggunaan Laptop dan LCD, akan 

tetapi di sekolah tempat penelitian masih kurangnya sarana dan prasarana 

khususnya ketersediaan laptop dan komputer.   
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis terhadap data yang telah 

dilakukan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif pada materi Ruang Dimensi Tiga 

adalah efektif, karena : 

1. Hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD Interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang 

Dimensi Tiga dapat mencapai ketuntasan. Hal ini ditunjukkan  dengan nilai 

rata-rata untuk keaktfan siswa sebesar 77,46 yaitu lebih besar dari 75, untuk 

keterampilan proses sebesar 75,67 yaitu lebih besar dari 75 dan untuk prestasi 

belajar siswa nilai rata-ratanya sebesar 64,85 yaitu lebih besar dari 60. Semua 

nilai rata-rata tersebut berada di atas KKM yang telah ditetapkan. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari keaktifan siswa terhadap prestasi 

belajar dan dari keterampi1an proses terhadap prestasi belajar matematika pada 

siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran 

matematika materi Ruang Dimensi Tiga. Hal ini ditunjukkan bahwa variabel 

keaktifan memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 68,1%. 

Sehingga 31,90% adalah akibat pengaruh dari faktor yang lain. Dan variabel 
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keterampilan proses pada siswa memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajar sebesar 88,9% sehingga 11,10% adalah akibat pengaruh dari faktor lain. 

3. Terdapat perbedaan dan lebih baik antara prestasi belajar dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD Interaktif materi Ruang Dimensi Tiga dengan prestasi belajar 

matematika yang pembelajarannya secara konvensional, hal ini ditunjukkan  

dengan perolehan nilai rata-rata prestasi belajar matematika pada kelas 

eksperimen sebesar 64,85 sedangkan nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada 

kelas kontrol sebesar  40,84, dengan memilih asumsi varians yang tidak sama, 

diperoleh nilai sig = 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar secara signifikan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol dan dengan memperhatikan hasil yang 

diperoleh tersebut maka dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa pada 

kelas eksperimen lebih baik dari pada perestasi belajar siswa pada kelas kontrol. 

B. Saran 

Dari  kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan  di atas, dapat 

diajukan saran sebagai berikut. 

1. Disarankan agar dalam pelaksanaan pembelajaran matematika materi Ruang 

Dimensi Tiga menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan  

berbantuan CD interaktif, karena dengan bantuan Compact Disk (CD) Interaktif 

memiliki banyak manfaat antara lain dapat mempermudah abstraksi dan 

pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dimensi tiga, selain itu juga 

membantu guru dalam menyampaikan konsep matematika kepada siswa 

sehingga ia dapat lebih mudah memahami materi, lebih menarik, tercipta 
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suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan 

dialogis,  dan dapat memunculkan aktivitas dan keterampilan siswa sehingga 

dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

2. Penerapan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD Interaktif, disarankan agar tidak hanya pada materi 

Ruang Dimensi Tiga saja tetapi pada mater-materi pelajaran lainnya dalam 

pembelajaran matematika. 

3. Disarankan kepada para guru dan para peneliti agar melakukan penelitian yang 

serupa dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan atau keterbatasan-

keterbatasan yang telah dikemukakan di atas. 
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Lampiran 1 

DATA NILAI RAPORT SEMESTER GANJIL  
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
 

No Kelas Eksperimen (Kelas X.3) Kelas Kontrol (Kelas X.1) 
Kode Nilai Raport 

Semester Ganjil 
Kode Nilai Raport 

Semester Ganjil 
1 E1 64 K1 62 
2 E2 63 K2 61 
3 E3 63 K3 65 
4 E4 68 K4 62 
5 E5 65 K5 68 
6 E6 60 K6 68 
7 E7 62 K7 62 
8 E8 70 K8 62 
9 E9 68 K9 66 
10 E10 62 K10 63 
11 E11 61 K11 64 
12 E12 66 K12 66 
13 E13 60 K13 62 
14 E14 70 K14 68 
15 E15 70 K15 65 
16 E16 62 K16 65 
17 E17 61 K17 62 
18 E18 60 K18 61 
19 E19 75 K19 66 
20 E20 62 K20 62 
21 E21 66 K21 62 
22 E22 80 K22 63 
23 E23 66 K23 61 
24 E24 64 K24 65 
25 E25 75 K25 75 
26 E26 62 K26 65 
27 E27 62 K27 65 
28 E28 68 K28 64 
29 E29 68 K29 72 
30 E30 62 K30 75 
31 E31 63 K31 70 
32 E32 64 K32 63 
33 E33 65 K33 85 
34 E34 72 K34 63 
35 E35 63 K35 70 
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36 E36 64 K36 65 
37 E37 61 K37 64 
38 E38 62 K38 70 
39 E39 60   
40 E40 65   
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Lampiran 2 
Output T-Test 

 

 

 Independent Samples Test 
 

 
Dari tabel tersebut di atas khususnya pada kolom Levene’s Test for Equality 

of Variances menunjukan nilai F = 0,029 dan sig = 0,866 lebih dari 5%, maka H0 

diterima (tidak ditolak), artinya variansi antara kelas X3 dan kelas X1 adalah sama. 

Dengan emilih asumsi varians yang sama (Equal Variances Assumed) diperoleh nilai 

sig = 0,570 yang nilainya lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H0 diterima (tidak 

ditolak) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kelas X3 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X1 sebagai kelas kontrol. 

Dari tabel tersebut di atas khususnya pada kolom Levene’s Test for Equality 

of Variances menunjukan nilai F = 0,029 dan sig = 0,866 lebih dari 5%, maka H0 

diterima (tidak ditolak), artinya variansi antara kelas X3 dan kelas X1 adalah sama. 

Dengan emilih asumsi varians yang sama (Equal Variances Assumed) diperoleh nilai 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

N_RAPOR Kontrol 40 65,10 4,607 ,728
  Eksperimen 38 65,71 4,860 ,788

 
  
  
  
  
  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F 
  

Sig. 
  

t 
  

df 
  

Sig. 
(2-

tailed) 
  

Mean 
Differ
ence 

  

Std. Error 
Difference 

  

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lowe
r Upper

N
R 

Equal 
variances 
assumed 

,029 ,866     
,570 76 ,571 -,611 1,072 -2,745 1,524

  Equal 
variances not 
assumed 

  ,569 75,166 ,571 -,611 1,073 -2,749 1,528
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sig = 0,570 yang nilainya lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H0 diterima (tidak 

ditolak) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kelas X3 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X1 sebagai kelas kontrol. 
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Tugas Soal-soal Latihan untuk Siswa 
 

A. Soal-soal untuk kedudukan titik, garis dan bidang 
 
1. Diketahui balok ABCD.EFGH dan pasangan-pasangan garis berikut : 

(1) BH dan AC 
(2) BC dan EF 
(3) AD dan BC 
(4) HG dan BD 
Pasangan garis yang saling bersilangan adalah …… 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 4 
C. 2, 3, dan 4 
D. 1, 2, dan 4 
E. Semua pasangan di atas 

 
2. Diketahui kubus ABCD.EFGH dan pasangan-pasangan bidang berikut : 

(1) ABCD dan EFGH 
(2) BGE dan ACH 
(3) BDE dan ACH 
Pasangan bidang  yang saling sejajar adalah …… 
A. 1 dan 3 
B. 1 dan 2 
C. 2 dan 3 
D. Hanya 1 
E. Hanya 2 

 
3.  Dalam kubus ABCD.EFGH, pernyataan berikut benar kecuali ……. 

A. garis AB terletak pada bidang alas 
B. titik G terletak pada bidang atas 
C. garis GC memotong bidang alas dan bidang atas 
D. garis AB sejajar dengan DC dan tegak lurus terhadap bidang atas 
E. Bidang ABFE tegak lurus terhadap bidang alas dan bidang atas 

 
4. Garis persekutuan antara bidang alas ABCD dengan bidang diagonal ACGE pada 

kubus ABCD.EFGH adalah ….. 
A. garis AB 
B. garis AC 
C. garis AG 
D. garis AE 
E. garis AD 

 
5. Pada kubus ABCD.EFGH pernyataan berikut yang salah adalah ….. 

A. rusuk FG sejajar AD 
B. rusuk CD bersilangan dengan rusuk BC 
C. rusuk EH tegak lurus HG 
D. rusuk GC berpotongan dengan rusuk FG 
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E. rusuk EF bersilangan dengan rusuk BC 
 
6.  Diketahui kubus ABCD.EFGH titik-titik di bawah ini yang terletak pada bidang 

BDG adalah  
A. C 
B. D 
C. E 
D. F 
E. H 
 

 
7.  Pada sebuah balok ABCD.EFGH pernyataan yang benar adalah …..  

A. AB bersilangan dengan DG 
B. AF bersilangan dengan EB 
C. DB sejajar dengan EG 
D. BG sejajar dengan DE 
E. BE tegak lurus EC 

 
8. Pada kubus ABCD.EFGH garis-garis berikut ini yang tegak lurus taerhadap bidang 

BDHF adalah ….. 
A. AB 
B. AC 
C. AD 
D. AG 
E. AH 

 
9. Garis a tegak lurus pada bidang A dan garis b tegak lurus pada bidang B. Jika c 

adalah garis potong A dan B, maka …… 
 A. a tegak lurus b 
 B. b tegak lurus pada A 
 C. c tegak lurus pada a dan b 
 D. a tgak lurus pada B 
 E. a dan b berpotongan 
 
10. Garis g dan h bersilangan. Bidang V melalui g dan sejajar dengan h, bidang W 

melalui h dan berpotongan dengan bidang V. Jika k adalah garis potong kedua 
bidang tersebut, maka ….. 

 A. k sejajar g dan memotong h 
 B. k memotong g dan h 
 C. k dan h bersilangan 
 D. k sejajar h dan memotong g 
 E. k berimpit dengan g 
 
B. Soal-soal untuk menentukan jarak 
 
1.  Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Maka jarak titik H ke 

garis DF adalah ….. 
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T

A

B

C

D

13 

12 

A. 63 cm 

B. 62 cm 

C. 6 cm 

D. 32 cm 
E. 3 cm 

 
2.  Limas T.ABC pada gambar di bawah merupakan limas segitiga beraturan jarak 

titik T ke garis AD adalah….. 
A. 34  
B. 36  
C. 11 
D. 133  
E. 12 

 
 
 
 
 
 
 
3.   Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. K adaah titik tengah 

rusuk AB. Jarak titik K ke garis HC adalah….. 
   

A. cm64  

B. cm36  

C. cm65  

D. cm29  

E. cm56  
 
4.  Diketahui limas beraturan T.ABCD dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang 

rusuk tegaknya 6 2 cm. Jarak A ke garis TC adalah …..cm 
 A. 3 
 B. 23  
 C. 4 
 D. 63  

 E. 64  
 
5. Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Maka jarak titik C ke 

bidang AFH adalah …..cm 
 A. 22  



98 

 

 B. 32  
 C. 24  
 D. 34  
 E. 25  
 
6. Pada gambar kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 12 cm titik-titik K, L, M berturut-

turut merupakan titik-titik tengah BC, CD dan CG. Jarak antara bidang AFH 
dengan bidang KLM adalah …..cm 

 A. 32   
 B. 34  
 C. 35   
 D. 36  
 E. 37  
  
 
 
 
 
 
7. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 8 cm. Panjang proyeksi DE pada 

bidang BDHF adalah …. cm 
 A. 22  
 B. 62  

 C. 24   
 D. 64  

 E. 28  
 
8.  Prisma segi empat beraturan ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm dan tinggi prisma 8 

cm. Titik potong diagonal AC dan BD adalah T, jarak titik D ke garis TH adalah 
…..cm 

 A. 41
41
12   

 B. 41
41
24  

 C. 41
41
30  

 D. 41
41
36  

 E. 412  
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9. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm dan titik P adalah 
titik potong EG dan FH. Jarak titik P dan bidang BDG adalah …..cm 

A. 3
3
1  

B. 3
3
2  

C. 3
3
4  

D. 6
3
1  

E. 3
3
2  

 
10. Perhatikan gambar berikut : 
 AT, AB, dan AC saling tegak lurus di A. Jarak titik A ke bidang TBC adalah 

….cm  

A. 6
4
5  

B. 3
3
5  

C. 2
2
5  

D. 6
3
5  

E. 25  
 

C. Soal untuk Menentukan sudut 
 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm, Besar sudut antara 

garis DE dan HF adalah ….. 
A. 30o 
B. 45o 
C. 60o 
D. 90o 
E. 120o 
 

2. Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm. Sudut antara garis CH 
dengan EG adalah….. 
A.  30o 
B.  45o 
C.  60o 
D. 90o 
E. 120o 

3.   Pada limas segiempat beraturan T.ABCD semua rusuknya sama panjang. Sudut antara TA dan bidang ABCD adalah….. 
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      A. 15o 

B. 30o 
C. 45o 
D. 60o 
E. 75o 
 

4.   Bidang empat (tetrahedron) T.ABC mempunyai alas segitiga siku-siku, dengan sisi AB=AC. TA= 5 3  dan tegak lurus pada 
alas. Jika BC = 10, maka sudut antara TBC dan bidang alas adalah…… 
A. 30o 
B. 45o 
C. 60o 
D. 75o 
E.  90o 

 
5. Diketahui bidang empat beraturan ABCD dengan panjang rusuk 8 cm. Kosinus sudut antara bidang ABC dan bidang ABD 

adalah … 

A.   
3
1

 

B. 
2
1

 

C. 3
3
1

 

D. 
3
2

 

E. 3
2
1

 

 
6. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Sudut antara bidang ABCD dan bidang ACH adalah α, maka cos α = ….. 

A. 6
3
1

 

B. 2
2
1

 

C.  3
3
1

 

D. 2
3
1

 

E. 
3
1

 

 
 
7.  

Gambar di samping limas tegak 
T.ABCD alasnya berbentuk 
persegi panjang. Sudut antara 
bidang TAD adalah α, maka tan α 
= 
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A. 
17
15  

B. 
4
3  

C. 
3
2  

D. 
15
8  

E. 
17
8  

 
8.  
 
 
 
 
 
 Limas segitiga T.ABC pada gambar dengan alas segitiga sama sisi. TA tegak lurus 

dengan bidang alas. Jika sudut antara bidang TBC dan bidang ABC adalah α, maka 
sin α = …. 

 A. 
7
5     

 B. 
6

2  

 C. 
10
6  

 D. 
10
2  

 E. 
6

1  

 
9. Diketahui bidang empat beraturan TABC dengan rusuk 4 cm. Titik P pada 

pertegahan AB. Sudut antara TP dengan bidang alas adalah α. Nilai tan α = … 
A.  22  

B.  2
3
2  

C.   1 

D.  3
2
1  

E.  3
3
1  
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10. Pada kubus ABCD.EFGH,  α adalah sudut antara bidang ADHE dan ACH. Nilai 
cos α = …. 

 A.  3
4
1  

 B.  6
3
1  

 C.  2
4
1  

 D.  3
3
1  

 E.  3
2
1  
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SILABUS MATERI RUANG DIMENSI TIGA, SMA KELAS X, SEMESTER GENAP 
 
Standar Kompetensi : Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok/ 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Waktu Sumber Belajar 

1. Menentukan 
kedudukan titik, 
garis dan bidang 
dalam ruang dimensi 
tiga 

 
 
 
 
 
 

2. Menentukan jarak 
dari titik ke garis dan 
dari titik ke bidang 
dalam ruang dimensi 
tiga 

 
 

3. Menentukan besar 
sudut antara garis 
dan bidang dan 
antara dua bidang 
dalam ruang dimensi 
tiga 

Ruang Dimensi Tiga 
• Pengenalan bangun 

ruang 
• Kedudukan titik, 

garis dan bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 

 
 
 
 
• Jarak pada bangun 

ruang 
 
 
 
 
 
• Sudut pada bangun 

ruang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mengidentifikasi bentuk-betuk bangun ruang 
• Mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang 
• Menyelidiki kedudukan antara unsur-unsur 

bangun ruang 
• Mendeskripsikan kedudukan antara unsur-unsur 

bangun ruang 
 
 
 
 
 

• Mendefinisikan pengertian jarak antara titik, 
garis dan bidang dalam ruang 

• Menghitung jarak titik dan bidang pada bangun 
ruang 

• Menghitung jarak titik dan garis pada bangun 
ruang 

 
• Mendefinisikan pengertian sudut antara titik, 

garis dan bidang dalam ruang 
• Menggambar sudut antara dua garis dalam 

bangun ruang 
• Menghitung besar sudut antara dua garis pada 

bangun ruang 
• Menggambar sudut antara garis dan bidang 

pada bangun ruang 
• Menghitung besar sudut antara garis dan bidang 

pada bangun ruang 
• Menggambar sudut antara dua bidang dalam 

bangun ruang 
• Menghitung besar sudut antara dua bidang pada 

bangun ruang 
 

• Menentukan kedudukan titik dan garis dalam 
ruang 

• Menentukan kedudukan titik dan bidang dalam 
ruang 

• Menentukan kedudukan antara dua garis dalam 
ruang 

• Menentukan kedudukan garis dan bidang dalam 
ruang 

• Menentukan kedudukan antara dua bidang dalam 
ruang 

 
• Menentukan jarak titik dan garis dalam ruang 
• Menentukan jarak titik dan bidang dalam ruang 

 
 
 
 
 

• Menentukan besar sudut antara dua garis dalam 
ruang  

• Menentukan besar sudut antara garis dan bidang 
dalam ruang 

• Menentukan besar sudut antara dua bidang dlam 
ruang 

 

Jenis 
• Kuiz 
• Tugas Individu 
• Tugas Kelompok 
• Ulangan 

 
Bentuk Instrumen 
• Tes tertulis PG 
• Tes tertulis Uraian 

 
Jenis 
• Kuiz 
• Tugas Individu 
• Tugas Kelompok 
• Ulangan 

 
Bentuk Instrumen 
• Tes tertulis PG 
• Tes tertulis Uraian 

 
Jenis 
• Kuiz 
• Tugas Individu 
• Tugas Kelompok 
• Ulangan 

 
Bentuk Instrumen 
• Tes tertulis PG 
• Tes tertulis Uraian 
 

4 x 45’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 x 45’ 
 
 
 

 
 

 
6 x 45’ 

Sumber 
• Buku Paket 
• Buku referensi 

lain 
• CD pembelajaran 

 
Alat 
• Komputer/Laptop 
• LCD/Infokus 
 
Sumber 
• Buku Paket 
• Buku referensi 

lain 
• CD pembelajaran 

 
Alat 
• Komputer/Laptop 
• LCD/Infokus 

 
Sumber 
• Buku Paket 
• Buku referensi 

lain 
• CD pembelajaran 

 
Alat 
• Komputer/Laptop 
• LCD/Infokus 
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KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 
 

SATUAN PENDIDIKAN  : SMA 
MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 
MATERI PELAJARAN  : Ruang Dimensi Tiga 
KELAS/SEMESTER  : X/ Genap 
ALOKASI WAKTU  : 90 MENIT 

 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Nomor soal Bentuk 

soal 
Menentukan 
kedudukan, jarak 
dan besar sudut 
yang melibatkan 
titik, garis dan 
bidang dalam 
ruang dimensi 
tiga 

• Menentukan 
kedudukan titik, 
garis dan bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 

 
 
 
 
• Menentukan 

jarak dari titik 
ke garis, dan 
dari titik ke 
bidang dalam 
ruang dimensi 
tiga 

 
 
 
 

Ruang Dimensi 
Tiga 

-Pengenalan 
bangun ruang 

-Kedudukan titik, 
garis dan bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 
 
Jarak pada bangun 
ruang 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

-  menentukan kedudukan titik dan 
bidang dalam ruang dimensi tiga 

- Menentukan kedudukan antara 
dua garis dalam ruang dimensi 
tiga. 

- Menentukan kedudukan antara 
garis dan bidang dalam ruang 
dimensi tiga 

- Menentukan kedudukan anatara 
dua bidang dalam ruang dimensi 
tiga 

 
- Menentukan panjang 

proyeksigaris pada bidang dalam 
ruang ruang 

- Menentukan jarak antara dua titik  
dalam ruang. 

 
- Menentukan jarak antara titik dan 

garis dalam ruang. 

1 
 

2, 3, 4 
 
5 

 
 
6 
 
 
7 
 

8, 9. 10 
 
 

11, 12, 13 
 
 

14,15, 16, 17 
 

PG 
 

PG 
 

PG 
 

 
PG 

 
 

PG 
 

PG 
 
 

PG 
 
 

PG 
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• Menentukan 

besar sudut 
antara dua garis, 
antara garis dan 
bidang dan 
antara dua 
bidang 

 
 
 
 
 
 
 
Sudut pada bangun 
ruang 

 
- Menentukan jarak antara titik dan 

bidang dalam ruang 
 
- Menentukan jarak antara garis dan 

bidang dalam ruang 
- Menentukan jarak antara dua 

bidangdalam ruang. 
- Menentukan jarak antara dua garis 

dalam ruang. 
 
- Menentukan besar sudut antara 

dua garis dalam ruang 
 
- Menentukan besar sudut antara 

garis dan bidang dalam ruang 
 
- Menentukan besar sudut antara 

dua bidang dalam ruang 
 
 

 
18 
 

19 
 

20 
 
 

21, 22, 23 
 
 

24, 25, 26 
 
 

27, 28, 29, 30 
 
 
 
 
 
 

 
PG 

 
PG 

 
PG 

 
 

PG 
 
 

PG 
 
 

PG 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuningan,  Januari 2007 
 

Peneliti 
 
 
 
 

Diding Jumadi 
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KISI-KISI SOAL TES PRESTASI BELAJAR 
 

SATUAN PENDIDIKAN  : SMA 
MATA PELAJARAN  : MATEMATIKA 
MATERI PELAJARAN  : Ruang Dimensi Tiga 
KELAS/SEMESTER  : X/ Genap 
ALOKASI WAKTU  : 90 MENIT 

 
Standar 

Kompetensi 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Nomor soal Bentuk 

soal 
Menentukan 
kedudukan, jarak 
dan besar sudut 
yang melibatkan 
titik, garis dan 
bidang dalam 
ruang dimensi 
tiga 

• Menentukan ke-
dudukan titik, 
garis dan bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 

 
 
 
 
 
• Menentukan ja- 

rak dari titik ke 
garis, dan dari 
titik ke bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 

 
 
 
• Menentukan be-

• Ruang Dimensi 
Tiga 

• Pengenalan 
bangun ruang 

• Kedudukan titik, 
garis dan bidang 
dalam ruang 
dimensi tiga 

 
 
• Jarak pada bangun 

ruang 
 
 
 
 
 
 

 

- menentukan kedudukan titik dan 
bidang dalam ruang dimensi tiga 

- Menentukan kedudukan antara 
dua garis dalam ruang dimensi 
tiga. 

 
- Menentukan panjang 

proyeksigaris pada bidang dalam 
ruang ruang 

- Menentukan jarak antara dua titik  
dalam ruang. 

 
- Menentukan jarak antara titik dan 

garis dalam ruang. 
 
- Menentukan jarak antara titik dan 

bidang dalam ruang 
 
- Menentukan jarak antara dua 

bidang dalam ruang. 

1 
 

2, 3, 4 
 
 
5 

 
6,7 

 
 

8, 9, 10 
 
 

11. 12 
 
 

13 
 

14  
 

PG 
 

PG 
 

PG 
 

 
PG 

 
 

PG 
 

PG 
 
 

PG 
 
 

PG 
 

Lam
piran 8 
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sar sudut antara 
dua garis, antara 
garis dan bidang 
dan antara dua 
bidang 

 
 
 
• Menentukan 

jarak dari titik 
ke garis dan 
dari titik ke 
bidang 

 
• Menentukan be-

sar sudut antara 
garis dan bidang 

• Sudut pada 
bangun ruang 

 
 
 
 
 
 
 
• Jarak pada bangun 

ruang 
 
 
 
• Sudut pada 

bangun raung 

- Menentukan jarak antara dua 
garis dalam ruang 

- Menentukan besar sudut antara 
dua garis dalam ruang 

 
- Menentukan besar sudut antara 

garis dan bidang dalam ruang 
 
- Menentukan besar sudut antara 

dua bidang dalam ruang 
 
- Menentukan jarak antara titik dan 

bidang dalam ruang 
 
 
 
- Menentukan besar sudut antara 

garis dan bidang dalam ruang 
 

15, 16, 17 
 

 
18 
 
 

19, 20 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 

PG 
 

 
PG 

 
 

PG 
 
 

Uraian 
 
 
 
 

Uraian 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuningan,  Maret 2008 
 

Peneliti 
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Lampiran 5 
 

INSTRUMEN SOAL  UJI COBA 
Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : X / Genap 
Tahun Pelajaran : 2007/2008 
Materi Pokok : Ruang Dimensi Tiga 

 
Petunjuk : Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada salah 

satu huruf yang  tersedia pada lembar jawaban 
 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Titik-titik di bawah ini yang terletak pada bidang 

ABCD adalah…. 
A. C 
B. D 
C. E 
D. F 
E. H 
 

2. Garis-garis yang bersilangan pada kubus ABCD.EFGH adalah…. 
A. DG dengan BG 
B. DF dengan BH 
C. AB dengan BD 
D. EG dengan AC 
E. EG dengan BC 
 

3. Pada sebuah balok PQRS.TUVW, pernyataan yang benar adalah…. 
A. PQ bersilangan dengan SV 
B. PU bersilangan dengan TQ 
C. SQ sejajar dengan TV 
D. QV sejajar dengan ST 
E. TQ tegak lurus TR 
 

4. Pada kubus ABCD.EFGH, garis-garis berikut ini yang tegak lurus terhadap bidang 
BDHF adalah…. 
A. AB 
B. AC 
C. AD 
D. AG 
E. AH 

E F
GH

B

CD

A
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5. Bidang-bidang yang berpotongan tegak lurus pada kubus ABCD.EFGH adalah…. 
A. ACGE dengan BCGF 
B. ACGE dengan BDHF 
C. BDHF dengan DCGH 
D. ABCD dengan ABGH 
E. EFGH dengan ABCD 
 

6. Gari g dan h bersilangan. Bidang v melalui g dan sejajar dengan garis h, bidang w 
melalui h dan berpotongan dengan bidang v. Jika k adalah garis potong kedua 
bidang tersebut maka… 
A. k sejajar g dan memotong h 
B. k memotong g dan h 
C. k dan h bersilangan 
D. k sejajar h dan memotong g 
E. k berimpit dengan g 
 

7. Jika panjang rusuk kubus ABCD.EFGH 6 cm, maka panjang proyeksi CG pada 
bidang BDG adalah…. 
A.   

B.  

C.  

D.  

E.  
 

8. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan AB = BC = 2 cm dan AE = 1 cm. Jarak titik 
A ke titik G adalah…. 
A.  

B.  

C.  
D. 3 cm 
E. 5 cm 
 

9. ABCD.EFGH sebuah kubus dengan rusuk 2 cm. Titik P dan Q berturut-turut titik 
tengah rusuk AB dan FG. Jarak antara titik P dan Q adalah….  
A.  

B.  

C.  

E F
GH

B

CD

A
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D.  

E.  
 

10. Panjang setiap rusuk bidang beraturan T.ABC sama dengan 16 cm. Jika P 
pertengahan AT dan Q pertengahan BC, maka panjang PQ sama dengan…. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 

11. Diketahui kubus ABCD.EFGH, rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik H ke garis AC 
adalah... 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 

12. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a. Jarak titik A ke diagonal BH 
adalah…. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

13. Limas ABCD pada gambar di bawah merupakan limas segitiga beraturan. Jarak 
titik A ke BE adalah…. 
A.  

B.  
C.  

D.  
E.  
 

E F
GH

B

CD

A

A

12 
C

D

E

B
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14. Alas limas T.ABCD adalah persegi panjang ABCD dengan TA = TB = TC = TD = 
13 cm, AB = 8 cm, dan BC = 6 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan…. 
A. 7 cm 
B. 8 cm 
C. 9 cm 
D. 10 cm 
E. 12 cm 
 

15. Panjang setiap rusuk kubus ABCD.EFGH ialah , sedangkan Q pada AD dan AQ 
= 1. Jarak titk A ke bidang QBF sama dengan…. 
A.  

B.  

C.   

D.  

E. 1 
16. Jarak antara titik C dengan bidang BDG dalam kubus ABCD.EFGH yang panjang 

rusuknya 6 cm adalah…. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
17. Dari sebuah bidang empat P.QRS diketahui SR tegak lurus bidang PQR, PR = QR 

= 5 cm, PQ = 6 cm, dan RS = 4 cm. Jarak titik R ke bidang PQS adalah…. 
A. 2 cm 
B. 3 cm 
C. 2  cm 

D. 2  cm 

E. 3  cm 
18. Diketahui balok ABCD.EFGH dengan AB = 4 cm, AD = 3 cm, dan AE = 5 cm. 

Jarak garis BF ke bidang ACGE adalah…. 
A. 2,4 cm 
B. 2,6 cm 
C. 3 cm 
D. 3,5 cm 
E. 4 cm 

Q 
D

E F
GH

B

C

A



112 

 

19. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 3 cm. Jarak bidang AFH dengan bidang 
BDG adalah…. 
A.  

B.  

C. 2  

D. 2  

E.  
 
 
 

20. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan AB = 4 cm. Jarak garis BG dan CD 
adalah…. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E. 4  
 

21. Lihat kubus ABCD.EFGH di bawah, besar sudut antara diagonal BG dan FH 
adalah…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 

22. Dalam kubus ABCD.EFGH, garis-garis AF dan BH bersilangan dengan sudut…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 

23. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a. Titik P, Q, dan R berturut-turut 
adalah titik tengah BF, CD, dan AD. Jika α sudut antara EP dan QR. Maka tan α = 
…. 

E F
GH

B

CD

A
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A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 
24. Diketahui Limas T.ABCD adalah limas beraturan. Besar sudut antara TB dengan 

bidang ABCD adalah… 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

 
25. Diketahui limas segienam beraturan T.ABCDEF dengan panjang rusuk AB = 10 

cm dan AT = 13 cm. Sudut antara rusuk tegak dan bidang alas adalah α, maka nilai 
tan α = … 
A.  

B.  

C.  

D.    

E.  
 

26. ABCD adalah persegi panjang pada bidang horizontal dan ADEF persegi panjang 
pada bidang vertikal. Panjang AF = 3 m, BC = 4 m, dan CE = 7 m. Jika α dan β 
beturut-turut sudut antara BE dengan bidang ABCD dan bidang ADEF, maka tan α 
tan β = …. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
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T 

 
27. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk a. Sudut antara bidang ABCD dan 

bidang ACH adalah α, maka cos α = …. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 
28. Gambar di bawah adalah sebuah limas beraturan T.ABCD. Nilai tangen sudut 

antara bidang tegak lurus TCB dengan bidang alas ABCD adalah… 
A. 4 
B.  
C. 6 
D. 8 
E.  
 

 
29. T adalah puncak suatu kerucut tegak yang tingginya 6 cm. AB merupakan tali 

busur alas yang panjangnya 10 cm. Jika TA = 13 cm, maka besar sudut yang 
dibentuk oleh bidang TAB dan bidang alas adalah…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 

30. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 2 cm, α adalah sudut antara 
bidang ABCD dan bidang ACF maka cos α = ….. 
A.  

B. 33
1  

C. 32
1  

D. 3  

E. 36
1  

 

6 cm

4 cm A B 

C D 
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Soal Uraian 

1.   Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik C 
ke bidang BDG 

2.  Limas T.ABC merupakan limas segitiga beraturan dengan TA = 13 dan AB = 12 
carilah jarak dari titik T ke garis AD  

3.   Diketahui limas T.ABCD beraturan tentukan besar sudut antara garis TB dengan 
bidang alas 

 
4.   Pada kubus ABCD.EFGH,  α adalah sudut antara bidang ADHE dan ACH. 

Tentukan nilai cos α  
 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 
 

 
No A B C D E  No A B C D E No A B C D E 

 1 X       11   X     21   X   

2     X  12  X     22     X 

3 X      13  X     23   X   

4  X     14     X  24   X   

5  X     15 X      25    X  

6    X   16     X  26 X     

7    X   17   X    27   X   

8    X   18 X      28 X     

9   X    19  X     29     X 

10 X      20 X      30  X    
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Lampiran 9 
INSTRUMEN SOAL  TES PRESTASI BELAJAR 

Satuan Pendidikan : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : X / Genap 
Tahun Pelajaran : 2007/2008 
Materi Pokok : Ruang Dimensi Tiga 

 
Soal Pilihan Ganda 
Petunjuk :  Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada 

salah satu huruf pada  lembar jawaban yang tersedia 
 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH. Titik-titik di bawah ini yang terletak pada bidang 

ABCD adalah…. 

A. C 
B. D 
C. E 
D. F 
E. H 

 
2. Garis-garis yang bersilangan pada kubus ABCD.EFGH adalah…. 

A. DG dengan BG 
B. DF dengan BH 
C. AB dengan BD 
D. EG dengan AC 
E. EG dengan BC 

 
3. Pada sebuah balok PQRS.TUVW, pernyataan yang benar adalah…. 

A. PQ bersilangan dengan SV 
B. PU bersilangan dengan TQ 
C. SQ sejajar dengan TV 
D. QV sejajar dengan ST 
E. TQ tegak lurus TR 
 

4. Garis g dan h bersilangan. Bidang v melalui g dan sejajar dengan garis h, bidang w 
melalui h dan berpotongan dengan bidang v. Jika k adalah garis potong kedua 
bidang tersebut maka… 
A. k sejajar g dan memotong h 
B. k memotong g dan h 
C. k dan h bersilangan 
D. k sejajar h dan memotong g 
E. k berimpit dengan g 

 
 

E F
GH

B

CD

A
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5. Jika panjang rusuk kubus ABCD.EFGH 6 cm, maka panjang proyeksi CG pada 
bidang BDG adalah…. 
A.  D.  

B.  E.  

C.  
 

6. ABCD.EFGH sebuah kubus dengan rusuk 2 cm. Titik P dan Q berturut-turut titik 
tengah rusuk AB dan FG. Jarak antara titik P dan Q adalah….  
A.   D.  
B.   E.  
C.  

 
7. Panjang setiap rusuk bidang beraturan T.ABC sama dengan 16 cm. Jika P 

pertengahan AT dan Q pertengahan BC, maka panjang PQ sama dengan…. 
A.  D.  
B.  E.  
C.  
 

8. Diketahui kubus ABCD.EFGH, rusuk-rusuknya 10 cm. Jarak titik H ke garis AC 
adalah... 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 

9. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a. Jarak titik A ke diagonal BH 
adalah…. 
A.   D.  

B.   E.  

C.  
 
10. Limas ABCD pada gambar di bawah merupakan limas segitiga beraturan. Jarak 

titik A ke BE adalah…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  

 

E F
GH

B

CD

A

A

12 
C

D

E

B
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11. Alas limas T.ABCD adalah persegi panjang ABCD dengan TA = TB = TC = TD = 
13 cm, AB = 8 cm, dan BC = 6 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD sama dengan…. 
A. 7 cm  D. 10 cm 
B. 8 cm   E. 12 cm 
C. 9 cm 

 
12. Panjang setiap rusuk kubus ABCD.EFGH ialah , sedangkan Q pada AD dan AQ 

= 1. Jarak titk A ke bidang QBF sama dengan…. 
A.  

B.  

C.   

D.  

E. 1 
 

13. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 3 cm. Jarak bidang AFH dengan bidang 
BDG adalah…. 
A.  
B.  
C. 2  
D. 2  
E.  

 
14. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan AB = 4 cm. Jarak garis BG dan CD 

adalah…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E. 4  

 
15. Lihat kubus ABCD.EFGH di bawah, besar sudut antara diagonal BG dan FH 

adalah…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 
 
 

Q 
D

E F
GH

B

C

A

E F
GH

B

CD
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16. Dalam kubus ABCD.EFGH, garis-garis AF dan BH bersilangan dengan sudut…. 
A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
 

17. Panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a. Titik P, Q, dna R berturut-turut 
adalah titik tengah BF, CD, dan AD. Jika α sudut antara EP dan QR. Maka tan α = 
…. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 
18. Diketahui limas segienam beraturan T.ABCDEF dengan panjang rusuk AB = 10 

cm dan AT = 13 cm. Sudut antara rusuk tegak dan bidang alas adalah α, maka nilai 
tan α = … 
A.  

B.  

C.  

D.    
E.  
 

19. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk a. Sudut antara bidang ABCD dan 
bidang ACH adalah α, maka cos α = …. 
A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
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20. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 2 cm, α adalah sudut antara 
bidang ABCD dan bidang ACF maka cos α = ….. 
A.  

B. 33
1  

C. 32
1  

D. 3  
E. 36

1  

Soal Uraian  
Petunjuk : Kerjakan soal-soal berikut ini dengan langkah-langkah yang tepat dan benar  
21. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. carilah jarak dari titik C ke 

bidang BDG 
22. Diketahui Limas T.ABCD adalah merupakan limas beraturan. Tentukan besar 

sudut antara garis TB dengan bidang ABCD.  
 
 
 
 

Kunci Jawaban Tes Hasil Belajar 
 

No A B C D E  No A B C D E 

 1 X       11     X 

2     X  12 X     

3 X      13  X    

4    X   14 X     

5    X   15   X   

6   X    16     X 

7 X      17   X   

8   X    18    X  

9  X     19   X   

10  X     20  X    
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Kunci Jawaban Soal Uraian 
 
 

 
 
21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jarak dari titik C ke BDG adalah panjang CR 
Diketahui rusuk kubus sama dengan 6 cm 
Perhatikan segitiga ABC siku-siku di B 

Sehingga AC = 2666 2222 =+=+ BCAB  

Maka PC = 23
2
1

=AC  

 
Perhatikan segitiga PCG siku-siku di C  

Sehingga PG = 636)23( 2222 =+=+CGPC  
 
Perhatikan segitiga PCG siku-siku di C 

Diperoleh sin
6

2
63

6
===∠

PG
CGP  

Perhatikan segitiga PCR siku-siku di R 

Diperoleh sin
23

CR
PC
CRP ==∠  

Akibatnya 32
6
26

6
2

23
==→= CRCR  

 
 
Total Skor 

 
 

A B

C
D

P

E F

GH

R

A B

C
D

P

E F

GH

R

SKOR
1 

SKOR
1 

SKOR
6 

SKOR
1 

SKOR
3 
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22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limas T.ABCD merupakan limas beraturan sehingga TA = TB = TC = TD = AB 
= BC = CD = AD = x 
Perhatikan segitiga ABD siku-siku di A 
Diperoleh BD = 22 ADAB + 22 xx += 2x=  
Sehingga BE = 2

1 BD = 2
1 2x    

 
Perhatikan segitiga TBE  

Diperoleh cos 2
2

2
12

1

===∠
x

x
TB
BEB  

Jadi oB 45=∠  
Total Skor 

 
 
 

CD

E

T

A B

Skor

1 

 Skor

1 

Skor

2 Skor

4 
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No. 

No. 
Item 

Statistik Item 

  
  

Statistik Option   
  
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

Tafsiran 

Prop. 
Correct Biser Point 

Biser Opt. Prop. 
Endorsing Biser Point 

Biser Key Daya 
Pembeda 

Tingkat 
Kesulitan 

Efektifitas 
Option 

Status 
Soal 

1 1 0,750 0,797 0,513 A 0,750 - - # 

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,094 - -  

     C 0,031 - -  

     D 0,125 - -  
     E 0,000 - -  

2 2 0,719 1,016 0,639 A 0,094 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,125 - -  

     C 0,000 - -  

     D 0,063 - -  

     E 0,719 - - # 

3 3 0,844 0,533 0,390 A 0,844 - - # 

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,094 - -  

     C 0,000 - -  

     D 0,000 - -  

     E 0,063 - -  

4 4 0,719 0,812 0,511 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,719 - - # 

     C 0,031 - -  

     D 0,094 - -  

     E 0,125 - -  

5 5 0,969 
-

0,155 
-

0,222 A 0,000 - -  
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Mudah Baik 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,969 - - # 

     C 0,031 - -  

     D 0,000 - -  

     E 0,000 - -  

6 6 0,688 0,625 0,387 A 0,094 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,063 - -  

     C 0,031 - -  

     D 0,688 - - # 

     E 0,125 - -  

     ? 0,000 - -  

7 7 0,469 0,977 0,628 A 0,000 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,156 - -  

     C 0,250 - -  

     D 0,469 - - # 

     E 0,125 - -  

     ? 0,000 - -  

8 8 0,875 0,094 0,074 A 0,031 - -  
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Mudah Baik 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,031 - -  

     C 0,000 - -  

     D 0,875 - - # 

     E 0,063 - -  

9 9 0,281 0,904 0,708 A 0,125 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sulit Baik Dapat 

diterima 

     B 0,281 - -  

     C 0,281 - - # 

     D 0,219 - -  

     E 0,094 - -  

     ? 0,000 - -  

10 10 0,625 0,618 0,378 A 0,625 - - # Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima      B 0,125 - -  
     C 0,063 - -  

Lampiran 6 
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     D 0,125 - -  # 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

     E 0,063 - -  
     ? 0,000 - -  

11 11 0,750 0,611 0,393 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,125 - -  

     C 0,750 - - # 

     D 0,094 - -  

     E 0,000 - -  
12 12 0,281 1,052 0,824 A 0,250 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sulit Baik 

Dapat 
diterima 

 
 
 
 
 
 
 

     B 0,281 - - # 

     C 0,125 - -  

     D 0,219 - -  

       E 0,125 - -  

13 13 0,719 0,587 0,370 A 0,156 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,719 - - # 

     C 0,031 - -  

     D 0,063 - -  
     E 0,031 - -  

14 14 0,563 0,573 0,353 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,125 - -  

     C 0,188 - -  

     D 0,094 - -  

     E 0,563 - - # 

15 15 0,469 0,599 0,385 A 0,469 - - # 

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,250 - -  

     C 0,188 - -  

     D 0,063 - -  

     E 0,031 - -  

16 16 0,531 0,625 0,389 A 0,094 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,250 - -  

     C 0,094 - -  

     D 0,031 - -  

     E 0,531 - - # 

17 17 0,281 0,167 0,131 A 0,125 - -  
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Sulit Baik 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,250 - -  

     C 0,281 - - # 

     D 0,219 - -  

     E 0,125 - -  

18 18 0,344 
-

0,362 
-

0,260 A 0,344 - - # 
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Sedang Baik 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,219 - -  

     C 0,250 - -  

     D 0,125 - -  

     E 0,063 - -  

19 19 0,469 0,689 0,443 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,469 - - # 

     C 0,000 - -  
     D 0,094 - -  

     E 0,406 - -  

20 20 0,781 0,677 0,449 A 0,781 - - # 

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,219 - -  

     C 0,000 - -  

     D 0,000 - -  

     E 0,000 - -  
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21 21 0,875 0,535 0,423 A 0,063 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Mudah Baik Dapat 

diterima 

     B 0,031 - -  
     C 0,875 - - # 

     D 0,000 - -  

     E 0,031 - -  

22 22 0,531 0,588 0,366 A 0,000 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,375 - -  

     C 0,063 - -  
     D 0,031 - -  

     E 0,531 - - # 

23 23 0,594 0,595 0,365 A 0,063 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,250 - -  

     C 0,594 - - # 

     D 0,094 - -  
     E 0,000 - -  

24 24 0,531 1,071 0,667 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,000 - -  

     C 0,531 - - # 

     D 0,125 - -  

     E 0,313 - -  
25 25 0,250 0,863 0,713 A 0,250 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sulit Baik Dapat 

diterima 

     B 0,094 - -  

     C 0,250 - -  

     D 0,250 - - # 

     E 0,156 - -  

26 26 0,281 0,953 0,747 A 0,281 - - # 

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sulit Baik Dapat 

diterima 

     B 0,281 - -  

     C 0,156 - -  

     D 0,250 - -  

     E 0,031 - -  

27 27 0,469 1,121 0,720 A 0,031 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,375 - -  
     C 0,469 - - # 

     D 0,094 - -  

     E 0,031 - -  

28 28 0,219 
-

0,495 
-

0,435 A 0,219 - - # 
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Sulit 

Ada 
Option lain 

yang 
bekerja 

lebih baik. 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,656 - -  

     C 0,094 - -  

     D 0,031 - -  

     E 0,000 - -  

29 29 0,063 0,050 0,080 A 0,438 - -  
Tidak 
dapat 

membeda- 
kan 

Sulit 

Ada 
Option lain 

yang 
bekerja 

lebih baik. 

Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-

kan 

     B 0,031 - -  

     C 0,438 - -  

     D 0,031 - -  

     E 0,063 - - # 

30 30 0,375 0,794 0,551 A 0,125 - -  

Dapat 
Membeda- 

kan 
Sedang Baik Dapat 

diterima 

     B 0,375 - - # 

     C 0,281 - -  
     D 0,125 - -  

     E 0,094 - -  

Lampiran 6 
 

REKAPITULASI ANALISIS HASIL UJI COBA INSTRUMEN HASIL BELAJAR 
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No 
Soal 

Validitas Kategori Tingkat 
kesukaran

Kategori Daya 
pembeda

Kategori Kesimpulan Keterangan 

1 0,513 Valid 0,750 Mudah 0,797 Baik Diterima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliabilitas = 
0,889 

2 0,639 Valid 0,719 Mudah 1,016 Baik Diterima
3 0,390 Valid 0,844 Mudah 0,533 Baik Diterima 
4 0,511 Valid 0,719 Mudah 0,812 Baik Diterima 
5 -0,222 Tdk Valid 0,969 Mudah -0,155 Jelek Dibuang 
6 0,387 Valid 0,688 Sedang 0,625 Baik Diterima 
7 0,628 Valid 0,469 Sedang 0,977 Baik Diterima 
8 0,074 Tdk Valid 0,875 Mudah 0,094 Jelek Dibuang 
9 0,708 Valid 0,281 Sulit 0,904 Baik Diterima 

10 0,378 Valid 0,625 Sedang 0,618 Baik Diterima 
11 0,393 Valid 0,750 Mudah 0,611 Baik Diterima 
12 0,824 Valid 0,281 Sulit 1,052 Baik Diterima 
13 0,370 Valid 0,719 Mudah 0,587 Baik Diterima 
14 0,353 Tdk Valid 0,563 Sedang 0,573 Baik Dibuang 
15 0,385 Valid 0,469 Sedang 0,599 Baik Diterima 
16 0,389 Valid 0,531 Sedang 0,625 Baik Diterima 
17 0,131 Tdk Valid 0,281 Sulit 0,167 Jelek Dibuang 
18 -0,260 Tdk Valid 0,344 Sedang -0,362 Jelek Dibuang 
19 0,443 Valid 0,469 Sedang 0,689 Baik Diterima 
20 0,449 Valid 0,781 Mudah 0,677 Baik Diterima 
21 0,423 Valid 0,875 Mudah 0,535 Baik Diterima 
22 0,366 Valid 0,531 Sedang 0,588 Baik Diterima 
23 0,365 Valid 0,594 Sedang 0,595 Baik Diterima 
24 0,667 Valid 0,531 Sedang 1,071 Baik Diterima 
25 0,713 Valid 0,250 Sulit 0,863 Baik Diterima 
26 0,747 Valid 0,281 Sulit 0,953 Baik Diterima 
27 0,720 Valid 0,469 Sedang 1,121 Baik Diterima 
28 -0,435 Tdk Valid 0,219 Sulit -0,495 Jelek Dibuang 
29 0,080 Tdk Valid 0,063 Sulit 0,050 Jelek Dibuang 
30 0,551 Valid 0,375 Sedang 0,794 Baik Diterima 

 
Lampiran : 7  
 
Perhitungan Uji Validitas dan reliabilitas Soal Uraian Tes Uji Coba pada Materi 

Ruang Dimensi Tiga 
A. Tujuan  

Untuk mengetahui apakah soal tes yang akan digunakan sebagai alat pengumpul 
data tentang hasil belajar matematika pada materi Ruang Dimensi Tiga cukup 
handal, maka dilakukan terlebih dulu uji coba instrumen penelitian, guna 
mengetahui validitas dan reliabilitasnya.  

B. Prosedur  

1. Validitas  
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Untuk menguji validitas butir soal tes, digunakan rumus korelasi product moment 
dari Karl Pearson, sebagai berikut : 

( )( )
( ) ( )∑ ∑ ∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

))(( 2222 YYNXXN

YXXYN
r …….....…(Arikunto, 1986: 138) 

Keterangan : 
r  =  Koefisien Validitas butir soal  
N  =  Ukuran sample. 
X  =  Skor item angket yang dianalisis. 
Y   =  Skor total 

Pengambilan keputusan valid atau tidaknya butir soal tes, didasarkan hasil 
perbandingkan dengan tabel product momen. Apabila harga r  hitung lebih besar 
atau sama dengan batas harga kritik dalam tabel product momen ( tabelrr ≥ ) maka 
butir soal tersebut dikatakan valid, begitu dengan sebaliknya. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas soal  berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu soal tes 
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika soal tes tersebut dapat 
memberikan hasil yang tetap. 

Analisis reliabilitas soal tes dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 
Cronbach sebagai berikut : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= 2

2

1
1 t

i

k
k

σ
σ

α ………………………...…........…(Arikunto, 1990 : 236) 

Keterangan :  
α  =  Reliabilitas  
k  =  Banyaknya butir soal 

2
iσ  =  Jumlah variansi butir soal 
2
tσ  =  Variansi total 

 Kriteria yang digunakan untuk menentukan tinggi rendahnya reliabilitas soal tes 
didasarkan atas penggolongan sebagai berikut : 

0,00 - 0,19  reliabilitasnya kurang nyata (diabaikan) 
0,20 – 0,39 reliabilitas lebih nyata tetapi rendah 
0,40 – 0,69 reliabilitas cukup 
0,70 – 0,99 reliabilitas sangat nyata (tinggi) 
1,00  reliabilitas optimal (sepenuhnya dapat dipercaya) 
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C. Data Jawaban Siswa Uji Coba Soal Uraian 
 

D. Hasil Perhitungan  

Dari data hasil ujicoba soal tes pada lampiran 5, dilakukan perhitungan 
validitas dan reliabilitas dengan bantuan SPSS versi 12. Hasil perhitungan 
tersebut adalah sebagai berikut :   

  

 Rangkuman Analisis Validitas dan Reliabilitas Soal 
 

No Kode Siswa Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 
1 C 1 4 3 2 3 
2 C 2 4 4 3 3 
3 C 3 3 4 3 3 
4 C 4 3 3 3 3 
5 C 5 4 4 3 5 
6 C 6 6 4 4 5 
7 C 7 6 4 4 4 
8 C 8 3 3 4 3 
9 C 9 3 3 4 4 
10 C 10 4 3 2 3 
11 C 11 3 3 2 4 
12 C 12 4 4 4 4 
13 C 13 3 4 2 4 
14 C 14 6 4 3 5 
15 C 15 5 4 3 4 
16 C 16 4 4 3 4 
17 C 17 4 4 3 3 
18 C 18 3 4 3 4 
19 C 19 4 2 3 3 
20 C 20 4 4 4 3 
21 C 21 5 4 4 6 
22 C 22 4 3 2 4 
23 C 23 4 4 3 4 
24 C 24 3 2 4 3 
25 C 25 5 4 3 5 
26 C 26 6 4 4 6 
27 C 27 4 4 3 4 
28 C 28 5 4 4 4 
29 C 29 4 4 4 4 
30 C 30 6 4 4 6 
31 C 31 6 4 4 5 
32 C 32 3 4 3 4 
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Scale 

Mean if 
Item 

Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Keputusan 
)329,0( =tabelr  

Soal_1 10,94 2,899 ,681 ,596 valid 
Soal_2 11,50 4,903 ,472 ,726 valid 
Soal_3 11,91 4,797 ,384 ,757 valid 
Soal_4 11,13 3,339 ,679 ,591 valid 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,742 4 
 
 

Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa 4 butir soal dinyatakan valid. Sedangkan nilai Alpha Cronbach = 0,742, 
sehingga disimpulkan bahwa soal tes memiliki reliabilitas yang tinggi.  
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Lampiran 10 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 01 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : X / genap 
Pokok Bahasan  :     Ruang Dimensi Tiga 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 
 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis dan 
bidang dalam ruang dimensi tiga 

 

B.  Kompetensi Dasar 

Menentukan kedudukan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga 

 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Bangun-bangun ruang dimensi tiga dan komponen-komponen bangun ruang 

D. Indikator 

• Menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang 

• Menentukan kedudukan titik dan bidang dalam ruang 

• Menentukan kedudukan antara dua garis dalam ruang 

• Menentukan kedudukan garis dan bidang dalam ruang 

• Menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang 

A. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Laptop dan LCD  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa melalui CD 
interaktif 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam 
CD interaktif maka siswa dapat 
mengetahui tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai dan kaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari tentang komponen-
komponen bangun ruang. 
 

 
 

 
Di luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya melalui CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian 
informasi dan mempelajari uraian materi 
melalui CD interaktif 

 
 

 
Di luar 
kelas 

Fase 3 
Menyampaikan pada 
siswa untuk 
mempersiapkan diri 
dalam pembelajaran di 
kelas. 

Siswa duduk sesuai dengan kelompoknya 
dan tiap anggota kelompok 
mempersiapkan bahan yang akan 
didiskusikan  
 

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari di luar 
kelas  dan membimbing 
siswa dalam kerja 
kelompok untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Dengan cara berdiskusi anatar kelompok 
siswa bersama kelompoknya 
mempresentasikan hasil belajar 
sebagaiman yang ditugaskan oleh guru 
tentang materi ruang dimensi tiga 
mengenai pengertian bangun ruang dan 
kedudukan titik, garis dan bidang dalam 
ruang dimensi tiga, yang telah mereka 
pelajari di luar kelas melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkannya. 

 
40 menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar melalui LCD 
tentang materi yang telah 
dipelajari oleh siswa serta 
memberikan penghargaan 
pada masing-masing 
kelompok belajar. 

Bersama kelompoknya siswa menjawab 
soal-soal yang ditampilkan pada LCD    
 
 
 

 
40 menit 

Di 
ruang 
kelas 

Penutup 
Guru mengarahkan siswa 
untuk membuat 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 
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rangkuman dan 
Memberikan PR serta 
menugaskan pada siswa 
agar mempelajari materi 
berikutnya. 

diselesaikan di luar kelas baik secara 
individu maupun kelompok 

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 02 

 
Satuan Pendidikan  : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : X / genap 
Pokok Bahasan  :     Ruang Dimensi Tiga 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

B. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 
tiga 

 
E. Pengetahuan  Prasyarat 

Fungsi trigonometri. 

F. Indikator 

• Menentukan jarak titik dan garis dalam ruang 

• Menentukan jarak titik dan bidang dalam ruang 

• Menentukan jarak antara dua garis dalam ruang *) 

B. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Laptop dan LCD.  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa melalui CD 
interaktif 
 

 
Dengan membuka menu yang ada 
dalam CD interaktif maka siswa dapat 
mengetahui tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai dan kaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 
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Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya melalui CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian 
informasi dan mempelajari uraian 
materi melalui CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Menyampaikan pada 
siswa untuk 
mempersiapkan diri 
dalam pembelajaran di 
kelas.  

 
Siswa duduk sesuai dengan 
kelompoknya dan tiap anggota 
kelompok mempersiapkan bahan yang 
akan didiskusikan  
  

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari di luar 
kelas  dan membimbing 
siswa dalam kerja 
kelompok untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
  

 
Dengan cara berdiskusi anatar kelompok 
siswa bersama kelompoknya 
mempresentasikan hasil belajar 
sebagaiman yang ditugaskan oleh guru 
tentang materi ruang dimensi tiga 
mengenai jarak dalam ruang dimensi 
tiga, yang telah mereka pelajari di luar 
kelas melalui CD interaktif. Dengan 
arahan dari guru diharapkan tiap 
kelompok dapat menyimpulkannya.  

 
40 
menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar melalui LCD 
tentang materi yang telah 
dipelajari oleh siswa serta 
memberikan penghargaan 
pada masing-masing 
kelompok belajar.  

 
Bersama kelompoknya siswa 
menjawab soal-soal yang ditampilkan 
pada LCD    
  
 
 

 
40 
menit 

Di 
ruang 
kelas 

Penutup 
Guru mengarahkan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR serta 
menugaskan pada siswa 
agar mempelajari materi 
berikutnya.  

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di luar kelas baik secara 
individu maupun kelompok 

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 03 
 

Satuan Pendidikan  : SMA 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : X / genap 
Pokok Bahasan  :     Ruang Dimensi Tiga 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

 

C. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam 
raung dimensi tiga 

 
G. Pengetahuan  Prasyarat 

Fungsi trigonometri. 

H. Indikator 

• Menentukan besar sudut antara dua garis dalam ruang 

• Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dalam ruang 

• Menentukan besar sudut antara dua bidang dalam ruang  

C. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Laptop dan LCD.  

 

Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa melalui CD 
interaktif 
 

 
Dengan membuka menu yang ada 
dalam CD interaktif maka siswa dapat 
mengetahui tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai dan kaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 

 
 

 
 
Di luar 
kelas 
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Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya melalui CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian 
informasi dan mempelajari uraian 
materi melalui CD interaktif 

 
 

 
Di luar 
kelas 

Fase 3 
Menyampaikan pada 
siswa untuk 
mempersiapkan diri 
dalam pembelajaran di 
kelas.  

 
Siswa duduk sesuai dengan 
kelompoknya dan tiap anggota 
kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
  

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari di luar 
kelas  dan membimbing 
siswa dalam kerja 
kelompok untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
  

 
Dengan cara berdiskusi anatar kelompok 
siswa bersama kelompoknya 
mempresentasikan hasil belajar 
sebagaiman yang ditugaskan oleh guru 
tentang materi ruang dimensi tiga 
mengenai sudut dalam ruang dimensi 
tiga, yang telah mereka pelajari di 
luar kelas melalui CD interaktif. 
Dengan arahan dari guru diharapkan 
tiap kelompok dapat 
menyimpulkannya.   

 
40 
menit 

Di 
ruang 
kelas 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar melalui LCD 
tentang materi yang telah 
dipelajari oleh siswa serta 
memberikan penghargaan 
pada masing-masing 
kelompok belajar.  

 
Bersama kelompoknya siswa 
menjawab soal-soal yang ditampilkan 
pada LCD    
  
 
 

 
40 
menit 

Di 
ruang 
kelas 

Penutup 
Guru mengarahkan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR serta 
menugaskan pada siswa 
agar mempelajari materi 
berikutnya.  

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang 
harus diselesaikan di luar kelas baik 
secara individu maupun kelompok 

 
5 menit 

Di 
ruang 
kelas 
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Lampiran 11 
 

INDIKATOR  KEAKTIFAN SISWA 
 

Variabel Keterangan Indikator 
Aktivitas Siswa dalam 
pembelajaran. 
 

kadar keaktifan diskoring 
dengan skala likert (1 s.d 
5) 

Target keberhasilan 75% 

A. Tugas dan reaksi tugas 

1. siap menerima tugas 
2. aktif membuat tugas rangkuman 
3. aktif membuat tugas pertanyaan 
4. aktif menyelesaikan soal yang diberikan 
5. aktif mencatat hal-hal yang penting 
B. Partisipasi mengawali pembelajaran 
1. mengungkapkan pendapat dengan terlebi dahulu 

menunjukan jari 
2. aktif mengajukan pertanyaan 
3. menjawab pertanyaan yang diberikan 
4. serius dalam mengikuti pelajaran 
C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1. aktif beradaptasi dengan teman 
2. membuat catatan penting 
3. kemauan menyelesaikan tugas 
4. sikap terlibat dalam mengikuti pembelajaran 
5. aktif tampil mengerjakan latihan di depan kelas 
6. Berani menyajikan hasil diskusi 
7. aktif mengikuti diskusi 
8. menghargai dan memberikan kepada teman untuk 

aktif 
9. membuat rangkuman hasil diskusi 
D. Menutup jalannya pembelajaran 

1. siap merangkum hasil belajar 
2. siap menerima tugas berikutnya. 
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Lampiran 12 
 

Deskripsi skala penilaian setiap indikator Keaktifan 
 
A Tugas dan Reaksi Tugas Skor 
1 Siap menerima tugas 

a. tidak mau menerima tugas 
a. agak acuh dalam menerima  tugas  
b. ada perhatian  dalam menerima tugas  
c. penuh perhatian dalam menerima tugas  
d. penuh perhatian, dan senang menerima tugas 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Aktif membuat tugas rangkuman 

a. tidak membuat rangkuman materi  
b. membuat rangkuman materi kurang dari 1 halaman  
c. membuat rangkuman materi 1 sampai 2 halaman 
d. membuat rangkuman materi 3 sampai 4 halaman 
e. membuat rangkuman materi lebih dari 5 halaman  

 
1 
2 
3 
4 
5 

3 Aktif membuat tugas pertanyaan 
a. tidak membuat tugas pertanyaan  
b. hanya membuat 1 pertanyaan 
c. membuat 2 sampai 3 pertanyaan 
d. membuat 4 sampai 5 pertanyaan  
e. membuat lebih dari 5 pertanyaan 

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Aktif menyelesaikan soal yang diberikan 
a. tidak menyelesaikan soal 
b. menyelesaikan soal hanya 1 nomor 
c. menyelesaikan soal 2 sampai 3 nomor 
d. menyelesaikan soal 4 sampai 5 nomor 
e. menyelesaikan soal lebih dari 5 nomor 

 
1 
2 
3 
4 
5 

5 Aktif mencatat hal-hal yang penting 

a. tidak mencatat 
b. ada catatan tetapi kurang dari 1 halaman 
c. mencatat 2 sampai 3 halaman buku tulis 
d. mencatat 4 sampai 5 halaman buku tulis 
e. mencatat lebih dari 5 halaman buku tulis 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
B Partisipasi awal Pembelajaran Skor 
1 Mengungkapkan pendapat dengan terlebih dahulu menunjukan jari  

a. tidak mengungkapkan pendapat  
b. hanya 1 kali mengungkapkan pendapat 
c. mengungkapkan pendapat 2 – 3 kali 
d. mengngkapkan pendapat 4 – 5 kali 
e. mengungkapkan pendapat lebih dari 5 kali 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Aktif mengajukan pertanyaan 
a. tidak mengajukan pertanyaan  

 
1 
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b. hanya 1 kali mengajukan pertanyaan 
c. mengajukan pertanyaan 2  - 3 kali 
d. mengajukan pertanyaan 4 – 5 kali 
e. lebih dari 5 kali mengajukan pertanyaan 

2 
3 
4 
5 

3 Menjawab pertanyaan yang diberikan 
a. tidak menjawab pertanyaan  
b. hanya 1 kali menjawab pertanyaan 
c. menjawab pertanyaan 2 – 3 kali 
d. menjawab pertanyaan 4 – 5 kali 
e. menjawab pertanyaan lebih dari 5 kali 

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Keseriusan dalam mengikuti pembelajaranl 
a. tidak memperhatikan pembelajaran 
b. memperhatikan tetapi masih mengganggu orang lain 
c. memperhatikan pembelajaran  
d. penuh perhatian terhadap pembelajaran 
e. penuh perhatian dan senang dalam melaksanakan pembelajaran 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
C Partisipasi dalam proses pembelajaran skor 
1 Aktif beradaptasi dengan teman  

a. hanya diam saja  
b. hanya berbicara jika diajak bicara oleh temannya 
c. mampu berbicara dengan teman terdekatnya 
d. mampu menyesuaikan diri dengan teman sekelompoknya 
e. mampu menyesuaikan dirit dan dapat mengkoordinir teman 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Membuat catatan penting 
a. tidak membuat catatan 
b. membuat catatan kurang dari 1 halaman buku tulis 
c. membuat catatan 2 -3 halaman buku tulis 
d. membuat catatan 4 - 5 halaman buku tulis 
e. membuat catatan lebih dari 5 halaman buku tulis 

 
1 
2 
3 
4 
5 

3 Kemauan dalam menyelesaikan tugas 
a. tidak mau menyelesaikan tugas 
b. hanya sedikit menyelesaikan tugas 
c. dapat menyelesaikan tugas sebanyak 2 – 3 nomor  
d. dapat menyelesaikan tugas sebanyak 4 – 5 nomor 
e. dapat menyelesaikan tugas lebih dari 5 nomor soal 

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Sikap terlibat dalam mengikuti pembelajaran 
a. diam saja, tidak berperan 
b. kurang berperan 
c. berperan jika ditunjuk saja 
d. berperan dan punya inisiatif 
e. berperan aktif dan menjadi andalan kelompok 

 
1 
2 
3 
4 
5 

5 Aktif tampil mengerjakan latihan di depan kelas 

a. tidak mau mengerjakan soal 
b. tampil mengerjakan soal sebanyak 1 kali 

 
1 
2 
3 
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c. tampil mengerjakan soal sebanyak 2 kali 
d. tampil mengerjakan soal sebanyak 3 kali 
e. tampil mengerjakan soal lebih dari 3 kali 

4 
5 

6 Berani menyajikan hasil diskusi 

a. tidak berani pempresentasikan hasil diskusi 
b. mengungkapkan pendapat dari hasil diskusi sebanyak 1 kali 
c. mengungkapkan pendapat dari hasil diskusi sebanyak 2 kali 
d. mengungkapkan pendapat dari hasil diskusi sebanyak 3 kali 
e. mengungkapkan pendapat dari hasil diskusi lebih dari 3 kali 

 
1 
2 
3 
4 
5 

7 Aktif mengikuti diskusi 

a. tidak berperan dalam diskusi 
b. kurang berperan dalam diskusi 
c. berperan tetapi masih kurang berani 
d. berperan dan berani menyampikan pendapat 
e. berperan dalam diskusi dan menjadi andalan dalam kelompok diskusi 

 
1 
2 
3 
4 
5 

8 Menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman untuk aktif  
      a.   tidak menghargai teman  

b. kurang menhargai teman 
c. mempersilahkan teman sesuai dengan urutan dalam diskusi 
d. mendorong teman agar mau mengemukakan pendapat 
e. menghargai dan membantu teman agar mau mengemukakan pendapat  

 
1 
2 
3 
4 
5 

9 Membuat rangkuman hasil diskusi 

a. tidak membuat rangkuman 
b. membuat rangkuman kurang dari 1 halamn 
c. membuat ranguman 2 – 3 halaman 
d. membuat rangkuman 4-5 halaman 
e. membuat rangkuman lebih dari 5 halaman 

 
      1 

2 
3 
4 
5 

 
D Partisipasi Akhir Pembelajaran  
1 Siap merangkum hasil belajarnya  

a. tidak dapat merangkum hasil belajar 
b. kurang dapat  merangkum hasil belajar  
c. dapat merangkum hasil belajar tetapi kurang lengkap 
d. merangkum hasil belajar dan dapat memberikan contoh  
e. merangkum hasil belajar dan dapat menerapkan konsep, teorema dan 

rumus 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Siap menerima tugas berikutnya 
a. acuh saja dalam menerima tugas 
b. mau menerima tugas tetapi tidak semangat 
c. mau menerima tugas tetapi kurang semangat 
d. mau menerima tugas dengan semangat 
e. mau menerima tugas dengan senang dan siap mengerjakan 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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Lampiran 15 
 

Lembar pengamatan variabel Aktivitas siswa 
 
Nam
a 

Kode 
No 

Tugas dan  
Reaksi Tugas 

Awal pem-
belajaran 

Proses Pembeajaran Menu-
tup 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 E1        
 E2                     
 E3                     
 E4                     
 E5                     
 E6                     
 E7                     
 E8                     
 E9                     
 E10                     
 E11                     
 E12                     
 E13                     
 E14                     
 E15                     
 E16                     
 E17                     
 E18                     
 E19                     
 E20                     
 E21                     
 E22                     
 E23                     
 E24                     
 E25                     
 E26                     
 E27                     
 E28                     
 E29                     
 E30                     
 E31                     
 E32                     
 E33                     
 E34                     
 E35                     
 E36                     
 E37                     
 E38                     
 E39                     
A. Tugas dan reaksi tugas 

1. siap menerima tugas 
2. aktif membuat tugas rangkuman 
3. aktif membuat tugas pertanyaan 
4. aktif menyelesaikan tugas yng diberikan 
5. aktif mencatat hal-hal yang penting 

C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1. aktif beradaptasi dengan teman 
2. membuat catatan penting 
3. kemauan dalam menyelesaikan tugas 
4. sikap terlibat dalam mengikuti pembelajaran 
5. aktif tampil mengerjakan latihan di depan kelas 
6. Berani menyajikan hasil diskusi 
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B. Partisipasi mengawali pembelajaran 

1. mengngkapkan pendapat dengan terlebih 
dahulu menunjukan jari 

2. aktif mengajukan pertanyaan 
3. menjawab pertanyaan yang diberikan 
4. serius dalam mengikuti pelajaran 
 

7. aktif mengikuti diskusi 
8. menghargai dan memberikan kepada teman   

untuk aktif 
9. membuat rangkuman hasil diskusi  

D. Menutup jalannya pemebelajaran 

1. siap merangkum hasil belajar 
2. siap menerima tugas berikutnya. 
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Lampiran 13 
 

INDIKATOR KETERAMPILAN PROSES 
 

Variabel Keterangan Indikator 
Keterampilan Proses siswa 
dalam pembelajaran. 

 

kadar keterampilan proses 
diskoring dengan skala likert (1 
s.d 5) 

Target keberhasilan 75% 

A. Tugas dan reaksi tugas 

1. mengamati dan melaksanakan tugas yang diberikan 
2. menyaring inti masalah yang sedang dibahas 
3. merumuskan pertanyaan 
4. mengajukan pertanyaan 
5. menangkap inti pengertian yang diperoleh 

B. Partisipasi mengawali pembelajaran 

1. mengkondisikan diri mengikuti pembelajaran 
2. terampil mengungkapkan pendapat 
3. memperhatikan pembelajaran 
4. terampil memunculkan ide alternatif dalam pemecahan 

masalah 
C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1. keterampilan bekerjasama dengan teman 
2. terampil mengidentifikasikan hubungan pada permasalahan 

yang sedang dibahas 
3. terampil berperan dalam diskusi 
4. terampil mengatasi masalah 
5. terampil menghitung 
6. terampil membuat rumus yang berhubungan dengan masalah 
7. terampil memunculkan ide jawaban 
8. terampil dalam menghormati teman 
9. terampil menyusun catatan penting dalam pembelajaran 

D. Menutup jalannya pembelajaran 

1. terampil menyusun rangkuman hasil pembelajaran 
2. terampil mengorganisir tugas berikutnya 
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Lampiran 14 
 

Deskripsi skala penilaian setiap indikator Keterampilan Proses 
 

A Tugas dan Reaksi Tugas skor 
1  Mengamati dan melaksanakan tugas yang diberikan  

a. tidak mengerjakan tugas 
b. mengerjakan  tugas asal saja 
c. mengerjakan tugas ≤  50% benar 
d. mengerjakan tugas > 50% sampai 75% benar 
e. mengerjakan tugas > 75% benar 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Menyaring inti masalah yang sedang dibahas 

a. Tidak membuat rangkuman materi  
b. membuat rangkuman hanya mencapai 25%  
c. membuat rangkuman materi hanya mencapai 50%  
d. membuat rangkuman materi mencapai 75%. 
e. membuat rangkuman materi lengkap mencapai 100% 

 
1 
2 
3 
4 
5 

3 Merumuskan pertanyaan 

a. tidak membuat satupun pertanyaan  
b. membuat pertanyaan sebanyak 1-2 pertanyaan dan baik 
c. membuat pertanyaan sebanyak 3-4 pertanyaan dan baik 
d. membuat pertanyaan sebanyak 5-6 pertanyaan dan baik 
e. membuat pertanyaan lebih dari 6 pertanyaan, baik  dan berkualitas 

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Mengajukan pertanyaan 

a. tidak dapat mengajukan pertanyaan 
b. mengajukan pertanyaan tetapi kurang baik 
c. dapat mengajukan pertanyaan dengan baik 
d. dapat mengajukan pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan pokok 

permasalahan 
e. mengajukan pertanyaan dengan baik dan berkualitas 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 

5  Menangkap inti pengertian dari tugas yang diperoleh  
      a.   tidak memahami tugas 

a. mempersiapkan tugas seadanya 
b. mempersiapkan tugas cukup baik 
c. mempersiapkan tugas dengan baik 
d. mempersiapkan tugas dengan baik rapih serta berkualitas 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
B Keterampilan awal proses pembelajaran skor 
1 Mengkondisikan diri mengikuti pembelajaran 

a. belum masuk kelas ketika guru sudah masuk ruang kelas 
b. masuk kelas ketika guru datang 
c. sudah ada dalam ruang kelas tetapi belum mempersiapkan. 
d. sudah ada dalam ruang kelas dan mempersiapkan diri 
e. sudah ada dalam ruangan, siap, dan senang 

 
1 
2 
3 
4 
5 
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2 Terampil mengungkapkan pendapat  
a. tidak mengungkapkan pendapat sama sekali 
b. mengungkapkan pendapat hanya karena ditunjuk 
c. mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang cukup baik 
d. mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami 
e. mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang baik, tersusun dan 

mudah dipahami 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 

3 Memperhatikan pembelajaran 

a. tidak memperhatikan pembelajaran 
b. memperhatikan tetapi mengganggu teman yang sedang belajar  
c. memperhatikan pembelajaran tetapi tidak serius 
d. memperhatikan pembelajaran dengan serius 
e. memperhatikan dengan serius dan senang terhadap pembelajaran    

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Terampil memunculkan ide alternatif dalam pemecahan masalah 

a. tidak mempunyai ide dalam pemecahan masalah 
b. meunculkan ide pemecahan masalah sebanyak 1 kali 
c. memunculkan ide pemecahan masalah sebanyak 2 kali 
d. memunculkan ide pemecahan masalah sebanyak 3 kali 
e. memunculkan ide pemecahan masalah lebih dari 3 kali 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
C Partisipasi dalam proses pembelajaran skor 
1 Keterampilan bekerjasama dengan teman  

a. tidak terampil hanya diam saja 
b. hanya berbicara dengan teman terdekatnya saja 
c. kurang dapat bekerjasama antar sesama anggota kelompok 
d. mampu menyesuaikan diri dengan teman kelompoknya 
e. mampu menyesuaikan dan mengkondisikan teman kelomponya 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Terampil mengidentifikasikan hubungan pada permasalahan yang sedang 
dibahas 

a. tidak dapat mengidentifikasikan  
b. dapat mengidentifikasikan tetapi kurang jelas 
c. dapat mngidentikasikan hubungan dari permasalahan yang sedang 

dibahas 
d. mampu mengindentifikasikan hubungan permasalahan dengan baik 
e. mampu mengindentifikasikan hubungan permasalahan dengan baik dan 

benar 

 
 
1 
2 
3 
4 
 
5 

3 Terampil berperan dalam diskusi 

a. diam saja tidak dapat  berperan 
b. kurang berani dalam berperan 
c. dapat berperan dalam diskusi 
d. dapat berperan dengan baik 
e. dapat berperan dengan baik dan dapat mengkoordinir teman 

 
1 
2 
3 
4 
5 

4 Terampil mengatasi masalah  
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a. diam saja tidak dapat menjawab pertanyaan 
b. dapat menjawab pertanyaan 1 – 2 kali dengan benar 
c. dapat menjawab pertanyaan 3 – 4 kali dengan benar 
d. dapat menjawab pertanyaan 5 – 6 kali dengan benar 
e. dapat menjawab pertanyaan > 6 kali dengan benar 

1 
2 
3 
4 
5 

5 Terampil menghitung 
a. tidak dapat mengerjakan soal 
b. kurang teliti dalam menjawab soal 
c. dapat menjawab soal dengan 30% benar 
d. dapat menjawab soal dengan 50% benar 
e. dapat menjawab soal dengan lebih dari 50% benar 

 
1 
2 
3 
4 
5 

6 Terampil membuat rumus yang berhubungan dengan masalah  
      a    tidak dapat membuat rumus 

b. dapat membuat 1 rumus yang sesuai dengan masalah 
c.  dapat membuat 2  rumus yang sesuai dengan masalah. 

      d.  dapat membuat  3 rumus yang sesuai dengan masalah  
e.  dapat membuat rumus lebih dari 3 dan sesuai dengan masalah 

 
1 
2 
3 
4 
5 

7 Terampil memunculkan ide jawaban 

a. tidak dapat memunculkan ide jawaban 
b. dapat memunculkan 1 kali ide jawaban dengan baik 
c. dapat memunculkan ide jawaban sebanyak 2 kali dengan baik 
d. dapat memunculkan ide jawaban sebanyak 3 kali dengan baik 
e. dapat memunculkan ide jawaban lebih dari 3 kali dengan baik   

 
1 
2 
3 
4 
5 

8 Terampil dalam menghormati teman 

a. tidak memberi kesempatan  
b. memberi waktu kepada teman  
c. dapat menghormati teman yang sedang mengemukakan pendapatnya  
d. menghormati teman sesuai dengan urutan dalam diskusi  
e. menghormati dan mendorong serta membantu teman untuk 

mengemukakan pendapat  

 
1 
2 
3 
4 
5 

9 Terampil menyusun catatan penting dalam pembelajaran 
a. tidak ada usaha untuk mencatat hal-hal yang penting 
b. membuat catatan penting tetapi asal-asalan  
c. membuat catatan tetapi tidak lengkap 
d. lengkap membuat catatan tetapi kurang rapih 
e. membuat catatan dngan lengkap rapih dan berkualitas  

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
D Partisipasi penutup pembelajaran skor 
1 Terampil menyusun rangkuman hasil pembelajaran  

a. tidak merangkum hasil pembelajaran 
b. merangkum hasil pembelajaran kurang relevan dengan materi 
c. merangkum hasil pembelajaran cukup baik 
d. merangkum hasil pembelajaran dengan baik  
e. merangkum hasil pembelajaran dengan baik dan berkualitas 

 
1 
2 
3 
4 
5 

2 Terampil mengorganisir tugas berikutnya  
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a. acuh saja dalam menerima tugas 
b. tugas dicatat tetapi kurang rapih 
c. tugas dicatat dengan cukup rapih. 
d. tugas dicatat dengan rapih 
e. tugas dicatat dengan baik dan rapih sesuai dengan yang 

diharapkan 

1 
2 
3 
4 
5 
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Lampiran 17 

Lembar pengamatan variabel Keterampilan proses 
Nam
a 

Kode 
No 

Tugas dan  
Reaksi Tugas 

Awal pem-
belajaran 

Proses Pembeajaran Menu-
tup 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
 E1                     
 E2                     
 E3                     
 E4                     
 E5                     
 E6        
 E7                     
 E8                     
 E9                     
 E10                     
 E11                     
 E12        
 E13                     
 E14                     
 E15                     
 E16                     
 E17                     
 E18        
 E19                     
 E20                     
 E21                     
 E22                     
 E23                     
 E24        
 E25                     
 E26                     
 E27                     
 E28                     
 E29                     
 E30                     
 E31                     
 E32                     
 E33                     
 E34                     
 E35                     
 E36                     
 E37                     
 E38                     
 E39                     
A. Tugas dan reaksi tugas 

1. mengamati dan melaksanakan tugas yang 
diberikan 

2. menyaring inti masalah yang sedang 
dibahas 

3. merumuskan pertanyaan 
4. mengajukan pertanyaan 
5. menangkap inti pengertian yang 

C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 

1. keterampilan bekerjasama dengan teman 
2. terampil mengidentifikasikan hubungan pada 

permasalahan yang sedang dibahas 
3. terampil berperan dalam diskusi 
4. terampil mengatasi masalah 
5. terampil menghitung 
6. terampil membuat rumus yang berhubungan 
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diperoleh 
B. Partisipasi mengawali pembelajaran 

1. mengkondisikan diri mengikuti 
pembelajaran 

2. terampil mengungkapkan pendapat 
3. memperhatikan pembelajaran 
4. terampil memunculkan ide alternatif 

dalam pemecahan masalah 
 

dengan masalah 
7. terampil memunculkan ide jawaban 
8. terampil dalam menghormati teman 
9. terampil menyusun catatan penting dalam 

pembelajaran 
D. Menutup jalannya pemebelajaran 

1. terampil menyusun rangkuman hasil pembelajaran 
2. terampil mengorganisir tugas berikutnya 
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Lampiran 19 
 

DATA NILAI HASIL PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 
 

No Kode Nilai  
Hasil Belajar 

Nilai 
 Keaktifan 

Nilai  
Keterampilan Proses 

1 E1 69 82 79 
2 E2 64 76 76 
3 E3 64 74 74 
4 E4 73 86 82 
5 E5 68 79 76 
6 E6 63 74 74 
7 E7 64 74 74 
8 E8 67 78 76 
9 E9 73 79 78 
10 E10 55 74 69 
11 E11 59 76 74 
12 E12 68 79 76 
13 E13 60 74 74 
14 E14 68 80 78 
15 E15 70 78 76 
16 E16 61 76 74 
17 E17 64 74 74 
18 E18 68 83 79 
19 E19 67 78 76 
20 E20 68 78 78 
21 E21 75 88 84 
22 E22 68 78 77 
23 E23 66 78 76 
24 E24 76 82 83 
25 E25 64 77 76 
26 E26 56 74 70 
27 E27 68 80 78 
28 E28 72 80 80 
29 E29 52 74 69 
30 E30 60 74 72 
31 E31 67 78 78 
32 E32 64 76 76 
33 E33 67 80 78 
34 E34 62 76 74 
35 E35 65 78 76 
36 E36 55 74 71 
37 E37 60 74 73 
38 E38 56 72 69 
39 E39 63 76 74 
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Lampiran 20 
PENGUJIAN HIPOTESIS KE 1 

A. Pengertian  

Pada hipotesis 1 yaitu : Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD Interaktif pada pembelajaran matematika dapat mencapai 

ketuntasan pada  (keaktifan, keterampilan proses dan prestasi belajar). 

Uji statistik yang digunakan adalah uji beda rerata satu sampel. Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada prestasi belajar adalah 60 sedangkan pada keaktifan dan 

keterampilan proses sebesar 75. 

B. Prosedur uji beda rerata satu sampel. 

Untuk menguji rata-rata (mean) dari sampel tunggal terhadap suatu rata-rata acuan 

(µ0) dengan asumsi data berdistribusi normal adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis H0 : µ = µ0  dan H1 ≠ µ0  

Dalam hal ini µ0 untuk hasil belajar adalah 60 dan µ0 untuk  keaktifan dan 

keterampilan proses adalah 75 

2. Statistik Uji : 
ns
xx

t
/

0−
=  

3. Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

4. Daerah kritis : 
)1(;

2
1

−
>

n
tt

α
atau 

)1(;
2
1

−
<

n
tt

α
 

5. Keputusan : 0H ditolak ∈t Daerah Kritis 

C.  Hasil perhitungan uji beda rerata satu sampel 

Untuk mempermudah perhitungan uji t satu sampel (one sample t-test) 

perhitungannya dilakukan dengan SPSS 12 dengan langkah : pilih analyse, 
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compare means, one-Sample T-test. Dengan langkah : pilih Analyse, compare 

means, one sample t-test, sehingga diperoleh hasil berikut ini :  

One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Prestasi  Belajar 39 64,85 5,617 ,899

 
One-Sample Test 

  Test Value = 60 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 
P  belajar 5,388 38 ,000 4,846 3,03 6,67

 
One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Keaktifan 39 77,46 3,501 ,561

 
One-Sample Test 

  Test Value = 75 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 
Keaktivan 4,391 38 ,000 2,462 1,33 3,60

 
One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Keterampilan proses 39 75,67 3,527 ,565

 
One-Sample Test 

  Test Value = 75 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 

          Lower Upper 
Keterampilan proses 1,180 38 ,245 ,667 -,48 1,81

 
Dari output t-tes di atas menunjukan bahwa untuk prestasi belajar diperoleh 

nilai sig = 0,000 kurang dari 5% maka H0 ditolak artinya rerata prestasi belajar 

pada kelas eksperimen tidak sama dengan 60 dan rata-rata prestasi belajar yang 
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diperoleh kelas eksperimen adalah 64,85 melebihi nilai 60 sehingga mendukung 

terbuktinya hipotesis penelitian yang ke 1, yaitu dapat diasumsikan bahwa prestasi 

belajar pada siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga dapat 

mencapai ketuntasan. Selanjutnya untuk keaktifan diperoleh nilai sig = 0,000 

kurang dari 5% maka H0 ditolak artinya rerata keaktifan siswa pada kelas 

eksperimen tidak sama/berbeda dengan 75 dan rata-rata keaktifan siswa yang 

diperoleh kelas eksperimen adalah 77,46 melebihi nilai 75 sehingga mendukung 

terbuktinya hipotesis penelitian yang ke 1 yaitu dapat diasumsikan bahwa keaktifan 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif 

dalam pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga dapat mencapai 

ketuntasan. Selanjutnya taraf signifikan untuk keterampilan proses adalah 0,245 

(lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%) sehingga  sehingga Ho tidak ditolak 

(diterima), artinya rerata keterampilan proses sama/tidak berbeda secara signifikan 

dengan batas ketuntasan, yaitu 75.  Tetapi karena nilai reratanya telah mencapai 

75,67 maka dapat disimpulkan bahwa dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika materi Ruang 

Dimensi Tiga dapat mencapai ketuntasan pada keterampilan proses. 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Lampiran 21 

PENGUJIAN HIPOTESIS 2 

A. Pengertian 

Pada hipotesis 2 yaitu : Keaktifan siswa dan Keterampilan proses dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD Interaktif pada 

pembelajaran matematika materi Ruang Dimensi Tiga berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linier ganda (multiple linear 

regression).  

B. Prosedur uji beda rerata satu sampel. 

1.   Pengujian Prasyarat (Uji Normalitas) 

Berdasarkan teori statistika model linear, hanya variabel dependen Y yang 

mempunyai distribusi (atau diuji normalitasnya), sedangkan varibel independen X 

diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, sehingga tak perlu diuji 

normalitasnya. Salah satu uji normalitas yang tersedia dalam SPSS adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. 

Hipotesis :   H0 : Variabel Y adalah normal 

 H1 : Variabel Y adalah tidak normal 

Anaisis statistiknya adalah : analise, non parametric tes, one3 sampel KS, 

sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. 
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Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y 
N 39
Normal Parameters(a,b) Mean 64,85
  Std. Deviation 5,617
Most Extreme Differences Absolute ,111
  Positive ,108
  Negative -,111
Kolmogorov-Smirnov Z ,692
Asymp. Sig. (2-tailed) ,724

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

Dari tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas diperoleh sig 

0,724 yang lebih besar dari 5%, sehingga Ho tidak ditolak (diterima). Hal ini 

berarti dapat disimpulkan variabel Y normal. 

2. Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear Regression) 

Setelah uji prasyarat terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regresi linier 

ganda sebagai berikut: 

1). Menentukan Persamaan Prediksi. 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan Output 

Coefficients sebagai berikut: 

Coefficients(a) untuk Persamaan Prediksi Ganda 
 

Model 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -46,553 6,850  -6,796 0,000   
  X1 -0,236 0,204 -0,147 -1,156 0,255 0,183 5,456 
  X2 1,714 0,202 1,076 8,464 0,000 0,183 5,456 

a  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut  

21 714,1236,0553,46ˆ XXY +−−=  
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2). Menguji Signifikansi Hubungan antara Sejumlah Variabel Bebas dengan 

Variabel terikat.  

a). Hipotesis : 0: 12.0 =yH ρ  dan 0: 12.1 ≠yH ρ  

b). Mencari Nilai Korelasi Ganda 
∑

∑∑ +
= 2

2211
12. y

yxbyxb
Ry  

c). Menentukan Statistik Uji : 
))(1(
)1(

2
12.

2
12.

kR
knR

F
y

y

−

−−
=  

d). Daerah Kritik (Daerah Tolak Ho) = DK > 1;; −−knkFα  

e).Keputusan Uji Jika Fhitung > DK maka 0: 12.0 =yH ρ  tidak ditolak  (diterima) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 12 diperoleh 

Output Anova sebagai berikut. 

 ANOVA(b) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1071,249 2,000 535,624 150,847 0,000 
  Residual 127,828 36,000 3,551     
  Total 1199,077 38,000       

c. Predictors: (Constant), X2, X1 
d. Dependent Variable: Y 
 

Dari tabel anova tersebut diperoleh nilai F = 150,847 dan nilai sig = 

0,000 < 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persamaan tersebut adalah linear. Selanjutnya untuk melihat kontribusi bersama 

(Xl dan X2) terhadap Y dilihat dari output model summary sebagai berikut. 
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Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,945 0,893 0,887 1,884 2,274 

c. Predictors: (Constant), X2, X1 
d. Dependent Variable: Y 

 
 

Dari Tabel tersebut di atas diperoleh nilai R Square = 0,893 maka diduga 

terjadi kasus multikolinieritas, sehingga perlu dilakukan uji pengaruh dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

3). Penjelasan Prasyarat Analisis. 

Berikut ini dijelaskan prasyarat analisis sebagai berikut : 

a). Normalitas 
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Gambar 4.1. Histogram variabel Y 
 

Berdasarkan histogram tersebut di atas diperoleh rerata = 

(8,59)(10-15) yang mendekati ni1ai 0 dan Standar Deviasi = 0,973 yang 
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mendekati ni1ai 1. Dengan demikian variabel dependen (Y) dapat 

dikatakan normal. 

 Melengkapi histogram di atas, berikut ini disajikan Output Normal 

P-Plot of Regression Standaridized Residual sebagai berikut. 
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Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regresion 
 

Dari Output Normal P-Plot of Regression Standardized Residual 

tersebut terlihat bahwa data mendekati garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa simpangan terhadap distribusi normal sangat kecil. 

Dengan kata lain variabel dependen Y merupakan distribusi normal. 

b). Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara anggota observasi yang terletak berderetan. 

Menurut Sujianto (2007:74) untuk mendeteksi autokorelasi dilakukan 
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dengan melihat nilai Durbin Watson (DW), dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

(i) 1,65 < DW < 2,35 maka gejala autokorelasi tidak terjadi 

(ii) 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 maka autokorelasi tidak 

dapat disimpulkan  

(iii) Dw < 1,21 atau DW > 2,79 maka terjadi autokorelaso 

Dari Tabel di atas diketahui bahwa nilai DW = 2,274 masih berada pada 

1,65 < DW < 2,35. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

c). Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas muncul apabila error atau residu dari model 

yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model 

regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilihat pada gambar  scatterplot 

sebagai berikut.  
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Gambar 4.3. Scatterplot 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 ternyata : (1) Penyebaran titik-titik data 

tidak berpola, (2) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di 

sekitar angka nol, dan (3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas 

atau di bawah saja. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi adanya 

heterokedastisitas.   

d). Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent 

variable). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai variance injlasi factor (VIF) dan 

tolerance, yang terangkum dalam tabel berikut: 
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Coefficients(a) untuk Persamaan Prediksi Gand 

Model 
 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
  

Sig. 
  

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -46,553 6,850  -6,796 0,000   
  X1 -0,236 0,204 -0,147 -1,156 0,255 0,183 5,456 
  X2 1,714 0,202 1,076 8,464 0,000 0,183 5,456 

      Dependent Variable: Y 
Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF berada di atas 10 dan nilai 

tolerance berada di atas 1. Dari Tabel di atas diperoleh nilai V1F tidak ada 

yang yang melebihi 10 dan nilai tolerance tidak ada yang di atas 1. Jadi 

dapat disimpulkan model regresi tidak ditemukan adanya 

multikolinearitas.  

Namun demikian karena koefisien keaktifan adalah -0,236 

(negatif) dan tidak signifikan (niai sig = 0,255 lebih besar dari 5%), 

sedangkan nilai R square cukup besar yaitu 0,893, maka dilakukan uji 

regresi linear sederhanan untuk tiap-tiap variabel bebas. Hasil uji analisis 

tersebut adalah sebagai berikut : 

(i) Pengaruh Keaktifan terhadap Prestasi belajar 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan 

Output Coefficients sebagai berikut: 

Coefficients Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

   B Std. Error Beta 

1 (Constant) -37,745 11,548  -3,268 0,002 
  X1 1,324 0,149 0,825 8,892 0,000 

a  Dependent Variable: Y 
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Berdasarkan Tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 1324,1745,37ˆ XY +−=  

Anova Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 816,858 1 816,858 79,074 0,000

  Residual 382,219 37 10,330   

  Total 1199,077 38    
a.  Predictors: (Constant), X1 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan Tabel tersebut diperoleh nilai F = 79,074 dan nilai sig 

= 0,000 < 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan 1324,1745,37ˆ XY +−=  adalah linear. Selanjutnya untuk 

melihat kontribusi X1 terhadap Y dilihat dari output model summary 

sebagai berikut. 

Model Summary Regresi Linier Sederhana (Keaktifan) 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,825 0,681 0,673 3,214 2,384
a.  Predictors: (Constant),  X1 
b.  Dependent Variable: Y 

 
Dari Tabel tersebut di atas diperoleh nilai R Square = 0,681 artinya variabel 

Xl memberikan kontribusi terhadap Y sebesar 68,1%. Sehingga 31,9 % 

adalah akibat pengaruh faktor yang lain.  

(ii) Pengaruh Keterampilan Proses terhadap Prestasi belajar 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan 

Output Coefficients sebagai berikut. 
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Coefficients Regresi Linier Sederhana (Keterampilan Proses) 
 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

  
Sig. 

   B Std. Error Beta 

1 (Constant) -48,814 6,595  -7,402 0,000 
  X2 1,502 0,087 0,943 17,252 0,000 

a  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut : 2502,1874,48ˆ XY +−=  

Anova Regresi Linier Sederhana (Keterampilan Proses) 
 

Model 
 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1066,502 1 1066,502 297,648 0,000 
  Residual 132,575 37 3,583   
  Total 1199,077 38    

a.  Predictors: (Constant), X2 
b.  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan Tabel tersebut diperoleh nilai F = 79,074 dan nilai sig 

= 0,000 < 5%. Jadi H0 ditolak (H1 diterima), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan 2502,1874,48ˆ XY +−=  adalah linear. Selanjutnya untuk 

melihat kontribusi X1 terhadap Y dilihat dari output model summary 

sebagai berikut. 

Model Summary Regresi Linier Sederhana (Keterampilan Proses) 
 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,943 0,889 0,886 1,893 2,333
a.  Predictors: (Constant), X2 
b.  Dependent Variable: Y 

Dari Tabel tersebut di atas diperoleh nilai R Square = 0,889 inya variabel 

X2 emberikan kontribusi terhadap Y sebesar 88,9 hingga 11,1 adalah akibat 

pengaruh faktor yang lain.  
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Lampiran 22 
 

DATA NILAI PRESTASI BELAJAR DALAM PENELITIAN  
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

  
 

No Kelas Eksperimen (Kelas X.3) Kelas Kontrol (Kelas X.1) 
Kode Nilai  

Hasil Belajar 
Kode Nilai  

Hasil Belajar 
1 E1 69 K1 27 
2 E2 64 K2 33 
3 E3 64 K3 40 
4 E4 73 K4 41 
5 E5 68 K5 46 
6 E6 63 K6 55 
7 E7 64 K7 39 
8 E8 67 K8 26 
9 E9 73 K9 48 
10 E10 55 K10 43 
11 E11 59 K11 42 
12 E12 68 K12 45 
13 E13 60 K13 27 
14 E14 68 K14 48 
15 E15 70 K15 36 
16 E16 61 K16 37 
17 E17 64 K17 37 
18 E18 68 K18 35 
19 E19 67 K19 48 
20 E20 68 K20 33 
21 E21 75 K21 30 
22 E22 68 K22 30 
23 E23 66 K23 27 
24 E24 76 K24 30 
25 E25 64 K25 34 
26 E26 56 K26 33 
27 E27 68 K27 39 
28 E28 72 K28 40 
29 E29 52 K29 58 
30 E30 60 K30 64 
31 E31 67 K31 47 
32 E32 64 K32 35 
33 E33 67 K33 90 
34 E34 62 K34 30 
35 E35 65 K35 53 
36 E36 55 K36 42 
37 E37 60 K37 28 
38 E38 56 K38 56 
39 E39 63   
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Lampiran 23 

PENGUJIAN HIPOTESIS KE 3 

A. Pengertian  

Pada hipotesis 3 yaitu : Terdapat perbedaan Prestasi belajar antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji beda rerata dua sampel.  

B.  Prosedur uji beda rerata dua sampel. 

Uji t dua sampel (two sample t-test) digunakan untuk menguji hipotesis 3. 

Langkah-langkah uji t dua sampel (two sample t-test) adalah sebagai berikut : 

(1) Dilakukan Uji Kesamaan Varian 

(a) Hipotesis : 2var1var:0 −=−H  dan 2var1var:0 −≠−H  

(b) Statistik Uji : 
KecilVarians
BesarVariansF =  

(c) Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

(d) Daerah Kritis : tabelhitung FF >  

(e) Keputusan : 0H ditolak tabelhitung FF >  

(2) Dilakukan Uji t dua sampel (two sample t-test) 

(a) Hipotesis : 0: 210 =− μμH  dan 0: 211 ≠− μμH  

(b) Statistik Uji : 

(i) Untuk varian yang sama : 
)/1/1( 21

2

21

nns

xxt
+

−
=  
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(ii) Untuk varian yang berbeda : 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xxt

+

−
=  

(c) Tingkat Signifikasi dipilih 5% atau 05,0=α  

(d) Daerah kritis : 
)1(;

2
1

21 −+
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nn
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α
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nn
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α
 

(e) Keputusan : 0H ditolak ∈t Daerah Kritis 

C. Hasil perhitungan uji beda rerata dua sampel 

Untuk mempermudah perhitungan uji t dua sampel (two sample t-test) 

perhitungannya akan dilakukan dengan SPSS 12 dengan langkah : pilih analyse, 

compare means, Independent Samples T-test. diperoleh hasil sebagai berikut  

output T-Test untuk hipotesis ke 3 

 KELAS N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean 

Prestasi 
Belajar 

Eksperimen 39 64,85 5,617 ,899

  Kontrol 38 40,84 12,584 2,041
 
Independen Samples Test 

   

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differ
ence 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

                  Lower Upper 
P
B 

Equal 
variances 
assumed 

9,930 ,002 10,855 75 ,000 24,004 2,211 19,599 28,409 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

  10,760 50,894 ,000 24,004 2,231 19,525 28,483 

 

Dari tabel output t-tes di atas khususnya pada kolom Levene’s Tes for Equality of 

Variances menunjukan nilai F = 9,930 dan sig = 0,002 kurang dari 5% maka H0 ditolak  

artinya variansi prestasi belajar matematika adalah tidak sama. 
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Dengan memilih asumsi varians yang tidak sama (equal variances not assumed) 

diperoleh nilai sig = 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 5% sehingga H0 ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. 

 
 


