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ABSTRAK 

Sofwan Hadi. 2008. Keefektivan Kombinasi Model Belajar Bersama dan 
Turnamen Kelompok Berbantuan VCD Pembelajaran pada Materi Hitung 
Perkalian Siswa SD Kelas IV. Tesis. Program Studi Pendidikan 
Matematika Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : I. Dr. Dwijanto, M.S. , II. Dr. Ahmad sopyan, M.Pd. 

 
Kata kunci: kombinasi model belajar, belajar bersama, turnamen kelompok 

Bagi kebanyakan siswa, matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar matematika yang belum memuaskan. Guru 
dituntut untuk dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Upaya tersebut 
antara lain dilakukan dengan memilih model pembelajaran yang sesuai. Di antara 
model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model belajar bersama dan 
model belajar turnamen.  Penelitian ini dilakukan untuk menjawab apakah 
kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok berbantuan VCD 
pembelajaran  efektif ? 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Getasan Kecamatan 
Depok Kabupaten Cirebon, Populasi  kelas IV dengan sampel Kelas IVA sebagai 
kelas kontrol dan Kelas IVB sebagai kelas eksperimen. Variabel bebas penelitian 
adalah motivasi siswa dan keterampilan proses siswa, dan hasil belajar siswa 
sebagai variabel terikat. Kombinasi model belajar ini efektif apabila mencapai 
tuntas belajar, terdapat pengaruh motivasi dan keterampilan proses terhadap hasil 
belajar dan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dengan hasil belajar kelas 
kontrol. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motivasi siswa, keterampilan 
proses dan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan belajar, rata-rata motivasi 
siswa 69,03, keterampilan proses siswa 72,27 dan hasil belajar siswa 70,73. 
Motivasi dan keterampilan proses siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 
sebesar 57,4 %, dan diperoleh perbedaan kemampuan hitung perkalian pada kelas 
eksperimen yang menggunakan kombinasi model belajar bersama dengan kelas 
kontrol yang menggunakan model belajar ekpositori, Kelas ekperimen lebih baik 
dibandingkan kelas kontrol dengan rata-rata kelas ekperimen 70,73 dan kelas 
kontrol 66,14. 

Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan, tercapainya 
ketuntasan belajar, adanya pengaruh positif motivasi siswa dan keterampilan 
proses siswa terhadap hasil belajar siswa dan kemampuan hitung perkalian kelas 
eksperimen lebih baik dari kelas kontrol maka penggunakan kombinasi model 
belajar bersama dan turnamen kelompok berbatuan VCD pembelajaran efektif 
dalam meningkatkan kemampuan hitung perkalian siswa. Diharapkan guru 
menerapkan dalam pembelajaran khususnya pada materi operasi perkalian kelas 
IV. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang dianggap sulit bagi 

sebagian siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak memiliki konsep matematika. 

Menurut Marpaung  (dalam Hadi, 2002 :50) pembelajaran matematika saat ini 

masil menekankan pada pembelajaran yang kurang pada penanaman konsep, 

siswa cenderung menghafal konsep-konsep, dengan mengulang-ulang 

menyebutkan definisi yang diberikan guru atau yang tertulis dalam buku, tanpa 

memahami maksud dan isinya. Padahal pemahaman konsep yang baik sangatlah 

penting sebagai  prasyarat pemahaman konsep selanjutnya. 

Pembelajaran matematika di kelas terdapat keterkaitan yang erat antara 

guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. Guru mempunyai tugas untuk 

memilih model dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang 

disampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Bagi kebanyakan siswa 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit karena matematika bersifat 

abstrak, sehingga dituntut kemampuan guru untuk dapat mengupayakan metode 

yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi belajar dan media pembelajaran yang dapat membantu 

siswa untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. 

Salah satu strategi pembelajaran matematika adalah strategi belajar 

kooperatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar kooperatif 
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merupakan strategi pembelajaran yang efektif di sekolah menengah dan strategi 

ini dianjurkan untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika (Winarno, 2002). 

Namun berdasarkan kenyataan pembelajaran kooperatif dikelas, banyak pengajar 

yang menerapkan model pembelajaran kompetisi dalam pengajarannya 

(Lie,2002:23). Model berkompetisi lebih menekankan pada memperoleh suatu 

nilai.  

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong 

peserta didik aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui kemampuan 

proses. Peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang kemampuannya 

heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja 

sama dan membantu dalam memahami suatu bahan ajar. Menurut Slavin (1995) 

selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan 

materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan Dalam 

belajar kooperatif siswa bekerja dalam kelompok saling membantu untuk 

menguasai bahan ajar.  

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai model, diantaranya model 

belajar bersama (learning together) dan turnamen kelompok.  Dalam model 

belajar bersama yang dipentingkan kerjasama, berbagi pendapat dan saling 

membantu dengan kewajiban setiap anggota kelompok dapat memahami materi 

dan penyelesaian tugas yang diberikan. Penggunaan belajar bersama dalam 

pembelajaran matematika sering digunakan tetapi dalam pelaksanaanya guru 

hanya memberikan soal-soal untuk dikerjakan siswa secara berkelompok 

ditambah guru tidak menindak lanjuti dari belajar bersama tersebut. 
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Turnamen kelompok adalah model pembelajaran yang melibatkan 

aktivitas seluruh siswa menekankan adanya kompetisi, kompetisi dilakukan 

dengan cara membandingkan kemampuan antar anggota kelompok. Dalam 

mengawali model belajar turnamen kelompok ini biasanya guru menyampaikan 

materi dengan pengajaran langsung atau dengan ekspositori, tentunya konsep 

matematika siswa lemah sehingga pelaksanaan model belajar dengan turnamen 

kelompok berjalan kurang efektif. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian pesat, 

termasuk di dalamnya perkembangan media pembelajaran baik yang berupa 

model, audio, maupun audio-visual. Keberadaan media pembelajaran ini sangat 

diperlukan untuk menunjang tugas-tugas guru guna membangkitkan dan 

mempertahankan minat belajar siswa dan meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap bahan ajar yang harus dikuasainya. Hal ini beralasan karena ada 

keyakinan bahwa penggunaan media pembelajaran yang melibatkan lebih dari 

satu indera pada diri peserta belajar akan lebih baik daripada menggunakan sarana 

pembelajaran yang merangsang hanya satu indera (Sadiman,1999).  

Penggunaan media belajar sangat membantu dalam menyampaikan pesan 

pembelajaran, salah satu bentuk media adalah multimedia. Multimedia dapat 

menyampaikan pesan dalam bentuk audio dan  visual, pengemasan materi 

pembelajaran dalam bentuk tayangan-tayangan audiovisual mampu merebut 94% 

saluran masuknya pesan-pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat  

mata dan telinga. Media audiovisual mampu membuat orang pada umumnya 

mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar walaupun hanya sekali 
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ditayangkan. Secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka lihat dari 

suatu tayangan, setelah 3 jam kemudian dan 65% setelah 3 hari kemudian (Dwyer 

dalam  Sadiman, 1999), khususnya dalam matematika media belajar digunakan 

agar pembelajaran tidak membosankan. VCD pembelajaran merupakan salah satu 

pengemasan materi belajar dalam bentuk tayangan audiovisual, audiovisual 

mampu membuat orang mengingat 50 % dari apa yang mereka lihat dan dengar 

walaupun hanya sekali tayang. 

Kemampuan berhitung sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika, 

kemampuan ini harus dikuasai oleh siswa pada sekolah dasar untuk dapat 

menyelesaikan persoalan matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

Namun dalam pembelajaran hitung banyak memiliki kendala khususnya operasi 

hitung perkalian. Operasi hitung perkalian angka satu sampai dengan angka 

sepuluh bagi siswa Sekolah Dasar cenderung dihapal sehingga ketika meningkat 

keoperasi perkalian pada angka puluhan siswa mengalami kesulitan, untuk siswa 

Sekolah Dasar kelas 3 dan 4  operasi hitung perkalian dianggap sesuatu yang sulit 

dan abstrak, maka diperlukan suatu pendekatan  agar dapat menarik siswa belajar 

dan dapat menguasai hitungan perkalian dengan mudah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti  mengambil topik 

tentang keefektivan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

dengan bantuan VCD pembelajaran pada materi operasi hitung perkalian siswa di 

Sekolah Dasar kelas IV. 

B. Rumusan Masalah 
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Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran dapat mencapai tuntas belajar  

matematika ? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi dan keterampilan proses siswa terhadap hasil 

belajar siswa pada kelas yang menggunakan kombinasi model belajar bersama 

dan turnamen kelompok dengan batuan VCD pembelajaran ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan hitung perkalian pada siswa sekolah 

dasar yang menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok berbantuan VCD pembelajaran dengan pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar ketiga permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa yang menggunakan pembelajaran 

dengan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok berbantuan 

VCD pembelajaran.  

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh motivasi dan keterampilan proses siswa 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan kombinasi model 

belajar bersama dan turnamen kelompok berbantuan VCD pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan hitung perkalian 

pada siswa Sekolah Dasar yang menggunakan kombinasi model belajar 
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bersama dan turnamen kelompok berbantuan VCD pembelajaran dengan 

metode Konvensional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

berikut. 

1. Peserta didik 

a. Terciptanya suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas 

peserta didik sehingga dapat menumbuhkan minat peserta didik dalam 

belajar dan menghilangkan kejemuan saat belajar. 

b. Dapat menumbuhkan sikap mau bekerjasama dengan orang lain yang 

bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. 

c. Dapat menumbuhkan kompetisi yang sehat dalam kehidupan sehari –hari. 

d. Kemampuan operasi hitung perkalian siswa dapat meningkat 

2. Guru 

Sebagai motivasi meningkatkan kemampuan yang bervariasi yang dapat 

memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik 

bagi peserta didik  

3. Sekolah 

a. Dapat memberi sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran matematika. 

b. Mendapat masukan tentang hasil penelitian yang dapat memajukan 

sekolah. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Keefektivan 

Dalam penelitian ini yang dimaksud efektif adalah tuntas belajar, 

berpengaruhnya motivasi dan keterampilan proses secara positif  terhadap hasil 

belajar, hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. Jadi 

dikatakan efektif apabila motivasi, keterampilan proses, dan hasil belajar dari 

kelompok eksperimen  lebih baik dari kelas Kontrol. Keefektivan suatu model 

pembelajaran merupakan suatu standar keberhasilan. Artinya semakin berhasil 

pembelajaran tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan, berarti semakin 

tinggi tingkat keefektivannya. 

2. Keterampilan proses 

Proses menurut Syah (2003:109) 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 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 suatau kecakapan yang diperoleh 

akibat langkah-langkah strategi pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku 

3. Operasi perkalian 
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Dasar operasi perkalian di sekolah dimulai dari kelas IV sekolah dasar. 

Perkalian adalah penjumlahan berulang pada angka yang sama, dalam 

menyelesaikan operasi perkalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan pendekatan geometri yaitu dengan metode perkalian garis. 

Materi operasi perkalian dengan metode perkalian garis dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk VCD. 

4. Hasil Belajar 

Menurut Nasution (1992:3) 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. Hasil adalah sesuatu yang dibuat, (diadakan, 

dijadikan, dsb) oleh usaha. Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau 

ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. 

Jadi hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh karena suatu usaha memperoleh 

ilmu sekaligus terjadi perubahan tingkah laku. Dalam penelitian ini hasil belajar 

yang diamati pada ranah Pengetahuan dan Pemahaman Konsep (PPK)  atau 

Kognitif yang datanya diambil dari tes. 

5. Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan 

(Surya brata, 1991). Motivasi belajar merupakan aktivitas mental atau psikis yang 

bersifat non intelektual yang mempunyai peranan menumbuhkan gairah, rasa 
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senang dan bersemangat, sehingga motivasi belajar menjadi suatu dorongan yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

6. VCD Pembelajaran 

VCD (Video Compact Disc) dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 

media pembelajaran matematika yang cukup mudah untuk dilaksanakan. VCD 

bukan merupakan hal yang baru lagi dan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Penggunaan media pembelajaran 

matematika yang berbentuk VCD memungkinkan digunakan di rumah karena 

VCD player sekarang ini sudah bukan merupakan barang mewah lagi dan dapat 

ditemukan hampir disetiap rumah siswa. Pada penelitian ini VCD pembelajaran 

berisikan materi operasi perkalian dengan metode perkalian dengan garis. 

7. Metode pembelajaran konvensional 

Metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran yang 

sering dilakukan oleh guru, pada penelitian ini metode pembelajaran konvensional 

adalah metode ekspositori, guru menjelaskan materi matematika dengan ceramah 

kemudian dilanjutkan dengan membahas soal. Menurut Suyitno, (2001:28) 

Metode Ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada 

siswa di dalam kelas dengan berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan 

contoh soal.. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar 

  Teori belajar yang mendasari penelitian ini adalah teori belajar Bruner dan 

teori belajar Vygotsky. 

a. Teori Belajar Bruner 

Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih 

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

struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan, disamping hubungan 

yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur (Suherman, 1993: 170). 

Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang 

dibicarakan, peserta didik akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. 

Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur 

tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat peserta didik. Jadi disini peserta 

didik belajar aktif untuk menemukan prinsip-prinsip dan mendapatkan 

pengalaman, guru mendorong peserta didik dalam melakukan aktivitasnya. 

Menurut Bruner (dalam Slameto, 1995) jika seseorang mempelajari 

sesuatu pengetahuan, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap 

tertentu. Tahapan-tahapan itu meliputi: 
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1). Tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran suatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda 

konkrit atau menggunakan situasi nyata. 

2). Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran suatu pengetahuan di mana 

pengetahuan diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau 

diagram, yang menggambarkan kegiatan konkrit atau situasi konkrit pada 

tahap enaktif. 

3). Tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan 

dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. 

Proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses pembelajaran 

diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian jika dalam tahap belajar yang 

pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, 

yaitu tahap belajar dengan menggunakan representasi ikonik, dan selanjutnya ke 

kegiatan belajar dengan menggunakan representasi simbolik. 

b. Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky menekankan pada hakekat sosiokultural dari 

pembelajaran. Vygotsky berpendapat  bahwa interaksi sosial yaitu interaksi 

individu dengan orang lain merupakan faktor yang terpenting yang mendorang 

atau memicu perkembangan kognitif seseorang (Hidayat, 2005). Sebagai 

contoh, seseorang anak belajar berbicara sebagai akibat dari interaksi anak itu 

dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang sudah lebih dewasa 

(Orang yang sudah mahir berbicara dengan anak). Interaksi dengan orang-orang 

lain memberikan rangsangan dan bantuan bagi anak untuk berkembang. Proses-
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proses mental yang dilakukan atau dialami oleh seorang anak dalam 

interaksinya dengan orang lain diinternalisasi oleh anak. Dengan cara ini 

kemampuan kognitif anak berkembang. Vygotsky berpendapat pula bahwa 

proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara 

kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana yang mendukung, dalam 

bimbingan seseorang yang lebih mampu atau lebih dewasa, misalnya guru. 

Menurut Vygotsky (Hidayat, 2005:25) setiap anak mempunyai apa yang disebut 

zona perkembangan proksial (zone of proximal development), yang oleh 

Vygotsky didefinisikan sebagai daerah atau selisih antara tingkat perkembangan 

aktual anak dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Tingkat yang ditandai 

dengan kemampuan  anak untuk menyelesaikan soal-soal tertentu secara 

mandiri, jika ia mendapat bantuan dari seorang anak dari seseorang yang lebih 

kompeten sehingga tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi, yang bisa 

dicapai oleh anak. Bantuan dari seorang anak yang lebih kompeten dengan 

maksud agar anak mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yag lebih 

tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang 

sebenarnya dari anak yang bersangkutan disebut dukungan dinamis atau 

scaffolding. Scaffalding berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada 

siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurang bantuan 

tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. 

Bentuk bantuan itu berupa petunjuk, peringatan, dorongan, penguraian langkah-

langkah pemecahan, pemberian contoh, atau segala sesuatu yang dapat 
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mengakibatkan siswa mandiri. Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 

tinggi umumnya muncul dalam percakapan/ kerjasaama antar siswa sebelum 

fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap. Menurut Vygotsky (Hidayat, 

2005:25)Tugas guru adalah menyediakan atau mengatur lingkungan belajar 

siswa, serta memebrikan dukungan dinamis, sedemikian hingga setiap siswa 

berkembang secara makimal dalam zona perkembangan proksimal masing-

masing. 

2.  Pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku (Djamarah, 2002:13). Perubahan ini diperoleh dari 

pengalaman individu dalam interaksinya dengan lingkungannya.  Wittig 

mendefinisikan Learning as any relatively permanent change in organism’s 

behavioral repertoire that occurs as a result of experience (Wittig, 1981:2).  Hal 

itu berarti bahwa Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen 

sebagai hasil latihan atau pengalaman.  

Adapun pengertian belajar menurut Syah (2003:68) menyatakan bahwa 

belajar secara kualitatif ialah proses memperoleh arti, pemahaman, dan cara 

menafsirkan dunia di sekelilingnya. 

Dari ketiga pengertian di atas ada “benang  merah”  yang dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa belajar meliputi (1) adanya perubahan tingkah laku, (2) 

perubahan tingkah laku terjadi oleh karena ada kondisi yang disengaja 

diciptakan, dan (3) perubahan tingkah laku yang terjadi sifatnya relatif 
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permanen. Dari kesamaan unsur-unsur di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang disengaja diciptakan oleh lingkungannya. 

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses 

membuat subyek didik menjadi belajar, yang direncanakan secara sistematis 

agar subyek didik dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan secara 

efektif dan efisien.  

Dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika harus 

dapat mengantarkan anak didik untuk memiliki kompetensi matematika. Profil 

kompetensi matematika mencakup: pemahaman konsep, keterampilan 

menjalankan prosedur, kemampuan berfikir logis, kemampuan merumuskan, 

menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika, memiliki sikap atau 

merasakan bahwa matematika itu berguna dan akhirnya memiliki percaya diri.  

Pembelajaran matematika harus memberikan penekanan pada aspek 

terapan. Aspek terapan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi 

siswa dalam menggunakan matematika untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2003). Pencapaian kompetensi yang 

diharapkan pada uraian tersebut di atas dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

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

siswa. Lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi hal-

hal berikut (Slameto, 1995).  

Faktor dari dalam diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar meliputi 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis (jasmaniah) yang 

mempengaruhi hasil belajar meliputi: kesehatan, kelelahan, dan keberfungsian 
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organ-organ tubuh. Sedangkan faktor psikologis yang mempengaruhi hasil 

belajar meliputi inteligensi, sikap, perhatian, bakat, dan kematangan. Sikap 

sebagai salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar perlu 

mendapatkan perhatian karena Sikap terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau 

tidak memihak (unfavorable) terhadap objek tersebut  (Mar'at dalam Depdiknas, 

2004). Menurut Popham (dalam Depdiknas, 2004), sikap sebagai bagian dari 

ranah afektif  menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak 

memiliki sikap positip pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai kerhasilan 

studi secara optimal.  Seseorang yang  memiliki sikap positip dalam  suatu mata 

pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh 

karena itu semua guru harus mampu menciptakan suatu iklim pembelajaran 

yang mampu mempengaruhi sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran. Lebih 

lanjut ditegaskan oleh (Aiken dalam Depdiknas 2004) bahwa sikap merupakan  

suatu kecenderungan yang dipelajari untuk menanggapi suatu obyek, situasi, 

kondisi institusi atau manusia tertentu secara positif atau negatif. Indikator 

adanya sikap positif seseorang terhadap suatu obyek antara lain (1) adanya 

kesediaan berkorban, (2) adanya perhatian khusus terhadap obyek tersebut, dan 

(3) adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mendalaminya. Lebih lanjut 

Caroll berpendapat bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh bakat, waktu yang 

tersedia, kualitas pembelajaran, dan kemampuan siswa mengikuti tahapan 

proses pembelajaran (Caroll dalam Sudjana, 2005) 
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Faktor-faktor luar yang mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi 

faktor keluarga, sekolah dan masyarakat. Dari lingkungan keluarga, hal-hal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari: (1) cara orang tua mendidik (2) 

kondisi relasi antar anggota keluarga, (3) keadaan sosial ekonomi keluarga, dan 

(4) latar belakang kebudayaan. Cara orang tua mendidik anak besar 

pengaruhnya terhadap belajar anak. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tingkat 

pendidikan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. 

Lingkungan sekolah juga ikut andil mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berlangsung di sekolah 

meliputi (1) penggunaan metode mengajar, (2) penyusunan kurikulum, (3) relasi 

anggota masyarakat sekolah yang meliputi guru, siswa, serta pihak-pihak yang 

kesehariannya ada di lingkungan sekolah, (4) penegakan disiplin sekolah, (5) 

sarana dan prasarana pembelajaran, serta (6) waktu sekolah. 

3.  Karakteristik siswa sekolah dasar 

Pada umumnya karakteristik siswa sekolah dasar meliputi hal-hal 

berikut: (1) memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, (2) dapat belajar secara efektif 

ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi, dan (3) mereka belajar 

dengan cara bekerja dan mengobservasi (Sumantri 2001). 

Lebih lanjut Yusuf dan Juntika memaparkan bahwa dari sisi kematangan 

emosi, siswa sekolah dasar mampu mengenal diri sendiri dan orang lain, dan 

dari sisi kematangan intelektualnya, siswa sekolah dasar sudah mampu 

mengenal konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan  (Yusuf dan Juntika 2003). 

Menurut teori perkembangan Piaget, anak pada usia 7 – 11 tahun berada pada 
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tahap perkembangan berpikir operasional kongkrit.  Pada tahap ini anak sudah 

mampu memperhatikan lebih dari satu dimensi dalam waktu yang bersamaan 

(Monks, 1982). Kemampuan memperhatikan lebih dari satu obyek dalam waktu 

yang sama disebabkan oleh kematangan indera penglihatan anak. Pada usia 8 

tahun kedua mata anak dapat memfokus pada satu obyek dalam waktu yang 

bersamaan (Kozier, 1983).  

4. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Salah satu strategi pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran 

kontekstual adalah pembelajaran kooperatif (Nurhadi dkk, 2004). Pembelajaran 

kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang mendorong peserta didik 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama lainnya. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong peserta didik aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui 

kemampuan proses. Peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang 

kemampuannya heterogen. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling bekerja sama dan membantu dalam memahami suatu bahan ajar. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan 

materi dan saling membantu teman sekelompok mencapai ketuntasan (Slavin, 

1995). 

Kelompok bisa dibuat berbasis: 
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1) Perbedaan individual dalam kemampuan belajar, terutama bila kelas itu 

sifatnya heterogen dalam belajar. 

2) Perbedaan minat belajar, dibuat kelompok yang terdiri atas peserta didik 

yang minatnya sama. 

3) Pengelompokan berbasis jenis pekerjaan yang kita berikan. 

4) Pengelompokan berbasis wilayah tempat tinggal peserta didik, yang tinggal 

dalam satu wilayah dikelompokkan dalam satu kelompok sehingga mudah 

koordinasinya. 

5) Pengelompokan secara random atau dilotre, tidak melihat faktor lain. 

6) Pengelompokan atas dasar jenis kelamin, ada kelompok pria dan wanita. 

 

Namun demikian, sebaiknya kelompok menggambarkan yang 

heterogen, baik dari segi kemampuan belajar maupun jenis kelamin. Hal ini 

dimaksudkan agar kelompok-kelompok tersebut tidak berat sebelah. Agar 

peserta didik dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya maka 

mereka perlu diajari kemampuan-kemampuan kooperatif sebagai berikut. 

1) Berada dalam Tugas 

2) Membagi Giliran dan Berbagi Tugas 

3) Mendorong Partisipasi 

4) Mendengarkan dengan Aktif 

5) Bertanya 

 

5. Belajar Bersama  
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Learning together (belajar bersama, Circle of learning ; Johnson and 

johnson, 1987) implementasinya sangat umum, yang dipentingkan kerjasama 

lebih dari sekedar beberapa orang berkumpul bersama.Banyaknya anggotanya 

4-8 orang dengan kemampuan akademik yang berfariasi. Mereka berbagi 

pendapat dan saling membantu dengan kewajiban setiap anggota dapat 

memahami materi dan penyelesaian tugas yang diberikan. Dalam penelitian ini 

pembagian kelompok pada kelas eksperimen dilakukan berdasarkan tempat 

tinggal, karena untuk cakupan Sekolah Dasar masih dalam satu desa atau 

kelurahan. Siswa dengan rumah yang berdekatan dibuat dalam stu kelompok 

sehinga memungkinkan untuk dilakukan belajar bersama dirumah. 

6. Turnamen Kelompok 
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Turnamen kelompok ini merupakan versi sederhana dari “Turnamen 

permainan tim atau TGT (Teams games Tournaments)”, yang dikembangkan 

oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya. Teknik ini menggabungkan kelompok 

belajar dan kompetisi tim. Teknik ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

pembelajaran beragam fakta, konsep, dan ketrampilan (Silberman,1996:181). 

Turnamen belajar ini dapat terdiri dari beberapa ronde (babak), antara 

ronde / babak setiap tim diberi kesempatan untuk menjalani sesi belajar secara 

kelompok (kooperatif). Pelaksanaan turnamen belajar dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dengan minimal dua ronde / babak. Teknik ini dapat dilaksanakan 

setiap pertemuan/sub pokok bahasan atau setiap pokok bahasan, dengan lama 

pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Menurut Silberman (1996:181) langkah-langkah turnamen belajar adalah 

sebagai  berikut. 

b. Membagi siswa menjadi beberapa tim (kelompok) yang beranggotakan 4 – 8 

siswa. 

c. Berikan materi kepada tim (kelompok) untuk dipelajari bersama. 

d. Buatlah beberapa pertanyaan yang menguji pemahaman terhadap materi 

yang diberikan. 

e. Berikan sebagian pertanyaan kepada siswa. Sebut sebagai “ronde pertama” 

dari turnamen belajar. Tiap siswa harus menjawab pertanyaan secara  

perseorangan. 

f. Adakan penskoran. Satukan skor yang diperoleh sesuai dengan 

kelompoknya. 
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g. Perintahkan belajar lagi untuk ronde kedua dalam turnamen. Kemudian 

ajukan pertanyaan tes lagi sebagai ronde kedua. Perintahkan tim untuk sekali 

lagi menggabungkan skor mereka dan menambahkan ke skor mereka di 

ronde pertama. 

h. Jika ingin membuat ronde berikutnya, maka setiap tim diberi kesempatan 

untuk menjalani sesi belajar antar masing-masing ronde.  

7.  Langkah-langkah Pembelajaran Kombinasi Belajar Bersama dan 

Turnamen kelompok 

Kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok dalam 

penelitian ini adalah gabungan model belajar bersama dengan model turnamen 

kelompok, dalam pelaksanaannya pembelajaran kombinasi model belajar ini 

tahap penguasaan materi belajar dilakukan secara kelompok dan sebagai 

penguatan dilakukan turnamen antar kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran dalam penelitian ini adalah. 

Langkah  1 : Pembentukan kelompok dengan beranggotakan 5 orang   

berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan agar belajar secara 

bersama dirumah. 

Langkah 2 : Penyampaian materi dengan dengan menggunakan VCD 

pembelajaran 

Langkah  3 : Setiap kelompok siswa diberikan VCD pembelajaran berisi 

materi operasi perkalian sebagai bahan diskusi di rumah. 

Langkah 4 :  Siswa membahas dan mendiskusikan tugas secara kelompok 

dan mempresentasikan hasilnya. 
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Langkah 5  :  Turnammen kelompok sebagai penguatan terhadap materi yang 

diperoleh dipandu oleh guru, guru memberikan pertanyaan 

rebutan dengan nilai 100 untuk jawaban benar dan 0 untuk 

jawaban salah. 

Langkah 6 : Pemberian penghargaan berdasar nilai tertinggi dari 

peningkatan skor seluruh anggota kelompok. 

Langkah 7 :  Setelah turnamen kelompok selesai dilakukan tes tulis secara 

individu dan hasilnya digunakan untuk menentukan 

perkembangan prestasi individu siswa.  

Langkah-langkah tersebut merupakan gabungan model belajar bersama 

dan turnamen kelompok, pada awal pertemuan pemberian materi melalui 

VCD pembelajaran , sehingga siswa mempunyai  gambaran  awal sebagai 

bahan belajar bersama, dalam belajar bersama akan timbul interaksi sesama 

anggota kelompok sehinga akan mengoptimalkan keterampilan proses siswa 

dalam memahami materi pembelajaran. Selanjutnya dilakukan turnamen dari 

tiap kelompok, hal ini akan memacu motivasi siswa sehingga siswa akan lebih 

semangan untuk belajar. 

 

8.   Ketuntasan Belajar Siswa 

Untuk mengetahui seberapa besar usaha yang harus dilakukan 

pengembang pembelajaran untuk meningkatkan kualitasnya dapat dilihat dari 

hasil tes (Suparman, 1996: 217). Kemp (1994: 320) juga mengatakan bahwa 

keefektifan suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh siswa mencapai 
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sasaran belajar yang telah ditentukan dan pengukurannya dapat dilihat dari nilai 

ujian.  

Berdasar pada kedua pendapat di atas maka pada penelitian ini, 

Ketercapaian tujuan tersebut dilihat dari ketuntasan belajar siswa yang meliputi 

ketuntasan pada motivasi, keterampilan proses dan hasil belajar siswa. Untuk 

menentukan ketuntasan belajar siswa didasarkan pada suatu patokan tertentu, 

sehingga penilaian dilakukan dengan pendekatan patokan (Penilaian Acuan 

Patokan). belajar yang dicapai siswa  dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Hudoyo (1988:6) faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar 

matematika adalah peserta didik, pengajar, sarana prasarana dan penilaian. 

Rendahnya ketuntasan belajar  matematika dipengaruhi oleh keterampilan 

proses siswa dan motivasi siswa. Rendahnya keterampilan proses dan motivasi 

siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru (Abba,2000:2). Siswa yang aktif mengikuti proses 

pembelajaran menunjukkan siswa tersebut memiliki kemahiran dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Oleh karena itu model pembelajaran yang dipilih 

hendaknya dapat meningkatkan keteranpilan proses siswa (berpusat pada siswa) 

dan motivasi siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan standar 

ketuntasan belajar dapat meningkat. 

Ketuntasan belajar matematika terkait dengan penguasaan materi 

matematika oleh siswa. Materi-materi pembelajaran matematika  pada 

umumnya tersusun secara hirarkis, materi yang satu merupakan prasyarat untuk 

materi berikutnya. Akibatnya, apabila seorang siswa tidak menguasai prasyarat 
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yang diperlukan,  siswa tersebut dimungkinkan tidak dapat menguasai materi 

pembelajaran dengan baik. Menurut  Gagne (dalam Hidayat,2004:24) 

penguasaan suatu pengetahuan atau suatu kemampuan pada umumnya 

membutuhkan penguasaan terhadap pengetahuan atau kemampuan prasyarat. 

Siswa yang tidak menguasai materi prasyarat dengan baik dan tidak mendapat 

perhatian pada proses pembelajaran, siswa tersebut tidak dapat mencapai 

ketuntasan belajar. Oleh karena itu model pembelajaran yang diterapkan guru, 

hendaknya  dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan penguasan 

materi prasyarat rendah, sedang, dan tinggi untuk mencapai ketuntasan belajar. 

9.   Motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan 

(Suryabrata, 1991). Pengertian belajar menurut Winkel (1996) adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan sikap. Jadi motivasi belajar merupakan aktivitas 

mental atau psikis yang bersifat non intelektual yang mempunyai peranan 

menumbuhkan gairah, rasa senang dan bersemangat. Manfaat motivasi dalam 

belajar : 

a. Memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk rajin belajar dan 

mengatasi kesulitan belajar. 

b. Mengarahkan kegiatan belajar siswa kepada suatu tujuan tertentu yang 

berkaitan dengan masa depan dan cita-cita. 
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c. Membantu siswa untuk mencapai suatu metode belajar yang tepat dalam 

mencapai tujuan belajar yang diinginkan. 

Menurut Sardiman (2000), motivasi belajar ada pada seseorang yang 

mempunyai karakteristik sebagai berikut.  

a. Tekun menghadapi tugas ( bersemangat, dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai atau tanggung jawab). 

b. Ulet menghadapi kesulitan atau tidak mudah putus asa. 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

d. Lebih senang bekerja sendiri. 

e. Senang mencari dan memecahkan masalah (memberi waktu yang lebih 

untuk belajar dan perhatian). 

f. Menunjukan minat terhadap yang dipelajari. 

Motivasi penting untuk menjadi siswa terlibat dalam kegiatan akademik 

dan menentukan seberapa banyak siswa belajar atau mengkonstruksikan 

pengalaman yang dikaji dalam pembelajaran, motivasi belajar merupakan daya 

penggerak yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. 

10.  Keterampilan Berproses dan Hasil Belajar 

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 
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menemukan fakta-fakta, dan membangun konsep dengan keterampilan proses 

siswa sendiri.  

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

khusus dengan adanya beberapa perubahan yang ditimbulkan hingga 

tercapainya hasil-hasil tertentu. Menurut (Syah 2003:121) 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. 

Belajar menurut Sudjana  (2001) belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dan ditunjukan berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, 

penalaran, sikap dan tingkah laku, keterampilan kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain dalam individu belajar.  

Proses belajar merupakan proses seseorang menemukan struktur 

pemikiran yang lebih umum. Jadi, belajar adalah sesuatu yang diperoleh karena 

suatu usaha memperoleh ilmu sekaligus terjadi perubahan tingkah laku 

Pengetahuan Pemahaman Konsep  atau kognitif yang datanya diambil dari tes. 

Sedangkan hasil belajar adalah sesuatu yang menjadi wujud dari usaha 

seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar, jadi merupakan perolehan 

atau penemuan struktur pengetahuan. 
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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, 

ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain dalam 

individu yang belajar (Syah, 1995). 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 

ketrampilan tersebut diberi nama variabel keterampilan proses. 

Nasution (1992:3) hasil belajar dapat dikaitkan dengan terjadinya 

perubahan kepandaian, kecakapan atau kemampuan seseorang diman 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 (1981) 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 komperhensif, 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 disini adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu proses 
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belajar. Keberhasilan dalam berproses dapat dilihat dari perubahan sikap tingkah 

laku pada diri yang sedang belajar. Untuk mengukur keberhasilan taruna atau 

peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan tes tertulis 

maupun tes lisan, dan perbuatan, serta observasi atau pengamatan. 

Menurut Howard Kingsley dalam (Sujana, 2002:45) membagi tiga 

macam hasil belajar dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Keterampilan dan kebiasaan. 

b. Pengetahuan dan pengertian. 

c. Sikap dan cita-cita, dan yang masing-masing golongan dapat diisi dengan 

bahan-bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. 

Menurut Winkel (1991:106) hasil belajar merupakan bukti keberhasilan 

yang telah dicapai seseorang dimana kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu 

perubahan yang khas. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika meliputi faktor yang berasal dari dalam siswa dan faktor yang 

berasal dari luar siswa. Menurut Tim Pengembangan MKDK (1989) faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah: 

Faktor dari dalam siswa, meliputi: 

a. Kondisi fisiologis 

b. Kondisi psikologis 

c. Kecerdasan, 

d. bakat, 

e. minat, 

f. motivasi, 
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g. emosi, dan 

h. kemampuan kognitif. 

Faktor dari luar siswa, meliputi: 

a. Faktor lingkungan, meliputi: 

b. lingkungan alami, dan 

c. lingkungan social.  

Faktor instrumental, meliputi: 

a. kurikulum 

b. program, 

c. sarana prasarana, dan 

d. guru atau tenaga pengajar 

Hasil belajar matematika sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif 

siswa. Kemampuan kognitif siswa dapat berupa pengetahuan awal siswa 

(pengetahuan prasyarat) yang dibutuhkan untuk menguasai suatu materi 

tertentu. Disamping itu kemampuan guru dalam memilih dan menerapkan model 

pembelajaran akan berpengaruh terhadap ketuntasan hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa. 

11. Operasi Perkalian 

Perkalian adalah penjumlahan berulang pada angka yang sama, 

mengalikan suatu bilangan dengan bilangan lain sama artinya dengan 

penjumlahan bilangan yang besarnya sama dengan kinali dan banyaknya sama 

dengan pengalinya.  

Contoh :  5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15 
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5 disebut dengan kinali dan 3 disebut dengan pengali 

Secara umum perkalian dapat dituliskan   a x b =  a.b = ab 

Tanda perkalian disimbolkan dengan silang ”x”  boleh diganti titik ”.” 

atau asal tidak merancukan, boleh dihilangkan sama sekali. Penyelesaikan 

operasi perkalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, dalam penelitian ini 

penyelesaian operasi perkalian dilakukan dengan pendekatan geometri yaitu 

dengan metode perkalian garis. Materi operasi perkalian dengan metode 

perkalian garis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk VCD 

Pembelajaran. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Belajar bersama (Learning together, Circle of learning ; Johnson and 

johnson, 1987) implementasinya sangat umum, yang dipentingkan kerjasama 

lebih dari sekedar beberapa orang berkumpul bersama.Banyaknya anggotanya 

4-8 orang dengan kemampuan akademik yang berfariasi. Mereka berbagi 

pendapat dan saling membantu dengan kewajiban setiap anggota dapat 

memahami materi dan penyelesaian tugas yang diberikan. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu dalam 

memahami suatu bahan ajar. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok 

adalah mencapai ketuntasan materi dan saling membantu teman sekelompok 

mencapai ketuntasan (Slavin, 1995: 73). 

Pelaksanaan belajar bersama dapat dilakukan oleh siswa dirumah, 

dengan dibekali dengan VCD pembelajaran materi pembelajaran tentang operasi 
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perkalian maka siswa akan membahas materi tersebut bersama, tentunya bentuk 

penyajian dalam VCD pembelajaran itu harus memenuhi syarat yaitu : mudah 

dipahami, menarik, ringkas. Sehingga pembahasan bersama kelompok menjadi 

maksimal. 

Setelah kegiatan belajar bersama tersebut guru perlu melakukan 

penguatan-penguatan dari kegiatan belajar bersama, salah satunya adalah 

melakukan model pembelajaran turnamen kelompok. Turnamen kelompok ini di 

pilih karena masih dalam bentuk kelompok dan memunculkan adanya kompetisi 

kelompok sehingga siswa akan lebih termotivasi dalam melakukan kegiatan 

belajar sebelumnya. 

Diharapkan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

dengan berbantuan VCD pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

keterampilan proses siswa sehingga hasil belajar siswa juga akan meningkat, 

seperti digambarkan dalam skema berikut.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian berikut ini.  

1. Penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran dapat mencapai tuntas belajar siswa. 

2. Terdapat pengaruh positif motivasi dan keterampilan proses siswa pada 

kelas yang menggunakan kombinasi  model belajar bersama dan turnamen 

kelompok berbatuan VCD pembelajaran terhadap kemampuan hitung 

perkalian siswa sekolah dasar. 

3. Kemampuan hitung perkalian siswa antara kelas yang menggunakan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok berbatuan VCD 

pembelajaran lebih baik dibandingkan dengan Kemampuan hitung perkalian 

siswa pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Ciri penelitian ekperimen antara lain adanya kendali terhadap variabel-

variabel yang hendak diteliti. Sesuai dengan tujuan umum penelitian  ini, maka 

penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Proses pengembangan perangkat 

pembelajaran dan instrumen penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Kombinasi model pembelajaran 

2. VCD Pembelajaran. 

3.  Lembar kerja peserta didik 

4.  Rencana Pembelajaran 

5. Tes hasil belajar 

6. Lembar pengamatan keterampilan proses siswa 

7. Angket, lembar pengamatan dan penilaian tugas untuk mengetahui motivasi 

siswa terhadap pembelajaran. 

Penelitian dilakukan dengan pendekatan eksperimen dengan 1 kelas 

eksperimen dan 1 kelas kontrol. Kelas eksperimen  diperlakukan dengan 

pembelajaran menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok berbantuan VCD pembelajaran, sedangkan kelas kontrol diperlakukan 

dengan pembelajaran pendekatan ekspositori.  

Penelitian dilakukan hendak menguji hal-hal berikut ini. 

4. Ketuntasan belajar pada penggunaan kombinasi model belajar bersama dan 

turnamen kelompok berbantuan VCD pembelajaran. 
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Metode Eksposiori 

Eksperimen Kontrol 

VCD  

Kombinasi Model 
Belajar 

Motivasi 

Keterampilan Hasil Belajar 

Hasil Belajar 

1
1

2

3

1

5. Adanya tidaknya pengaruh motivasi dan keterampilan proses siswa pada kelas 

yang menggunakan kombinasi  model belajar bersama dan turnamen 

kelompok berbatuan VCD pembelajaran terhadap kemampuan hitung 

perkalian siswa sekolah dasar. 

6. Ada tidaknya perbedaan kemampuan hitung perkalian siswa antara kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbatuan VCD pembelajaran dengan Kemampuan hitung perkalian siswa 

pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran konvensional.  

Secara umum desain penelitian dapat dilihat dari diagram alir sebagai berikut. 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Diagram tahapan penelitian 

Point 1. Dilakukan uji ketuntasan belajar pada keterampilan proses, 

motivasi dan hasil belajar siswa.  

Point 2. Dilakukan uji pengaruh keterampilan proses dan motivasi siswa 

terhadap hasil belajar siswa. 

Point 3. Dilakukan uji perbedaan hasil belajar siswa antara kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol. 
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B. Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa Sekolah Dasar 

Negeri Getasan di kabupaten Cirebon Kelas IV tahun ajaran 2007/2008 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas IVA dan Kelas IVB, kelas IVA 

dipilih sebagai kelas kontrol sedangkan kelas IVB dijadikan kelas Eksperimen. 

Kelas kontol mendapat perlakuan pembelajaran matematika pada operasi 

perkalian dengan menggunakan metode belajar ekspositori sedangkan kelas 

eksperiman mendapat perlakuan pembelajaran matematika pada operasi hitung 

perkalian dengan menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran. 

C.  Variabel Penelitian 

Penentuan variabel dalam penelitian ini disesuaikan dengan pengajuan hipotesis 

penelitian. 

Hipotesis 1 

Variabel  : Motivasi, keterampilan proses dan hasil belajar siswa 

Data dari setiap variabel tersebut diatas, masing-masing akan di uji untuk 

mengetahui ketuntasan motivasi siswa, ketuntasan keterampilan proses siswa dan 

ketuntasan hasil belajar siswa. 

Hipotesis 2 

1. Variabel  bebas : Motivasi, keterampilan proses 
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2. Variabel Terikat : Hasil Belajar siswa 

 Data dari variabel  tersebut diatas akan diuji tentang pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Hipotesis 3 

1. Variabel  bebas  : Jenis model pembelajaran 

2. Variabel Terikat : Hasil belajar siswa 

 Data dari variabel  tersebut diatas akan diuji tentang perbedaan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

D.  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Instrumen angket 

Metode ini bertujuan untuk mencari informasi yang lengkap tentang 

motivasi siswa terhadap proses pembelajaran yang menggunakan kombinasi 

model belajar bersana dan turnamen kelompok dengan bantuan VCD 

pembelajaran, respon/tanggapan observer terhadap proses pembelajaran yang 

dilakukan guru (peneliti), dan pendapat observer kombinasi model belajar 

bersama dan turnamen kelompok yang dikembangkan peneliti.  

2. Instrumen pengamatan 

Metode ini bertujuan mengamati secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, untuk  mewujudkan harapan 

keterampilan proses pada kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok dengan berbantuan VCD pembelajaran. Variabel keterampilan proses 
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ini juga disusun indikator pengukurannya sebagai dasar menyusun instrumen 

variabel  keterampilan proses. Indikator variabel keterampilan prose meliputi: 

a.  Keaktipan siswa dalam belajar bersama. 

b.  Keterampilan dalam memimpin diskusi  

c.   Keaktifan dalam mengikuti turnamen 

d.   Partisipasi dalam Proses pembelajaran 

e.   Keterampilan menggunakan VCD pembelajaran 

3. Instrumen tes 

Metode ini bertujuan mengukur peningkatan hasil belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan 

untuk mengukur efektifitas kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan berupa soal tes hasil 

belajar.  

Instumen keberhasilan indikator hasil belajar siswa dilakukan dalam 

bentuk tes. Bentuk soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda, isian, dan soal 

pemecahan masalah. Instrumen tes untuk diuji cobakan pada kelas eksperimen 

dan juga kelas kontrol.  Instrumen tes terlebih dahulu dilakukan uji taraf 

kesukaran soal, daya pembeda, reliabilitas, dan validitas. Setelah dilakukan uji 

coba akan dipilih soal yang tingkat kesukaran mudah, sedang hingga sulit, daya 

beda yang baik, reliable dan valid. Setelah dilakukan anulir (pembuangan) pada 

soal yang tidak valid, kurang baik, instrumen juga dibuat indikator-indikatornya. 

Indikator soal tersebut diturunkan dalam bentuk pilihan ganda dan essay. 
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Penyusunan indikator tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan 

Rancangan Pembelajaran (RP). 

Data hasil pengukuran penelitian untuk masing-masing variabel akan 

diolah sebagai dasar untuk mendiskripsikan pembenaran atau pengujian 

hipotesis. Dengan mengolah data seluruh variabel diatas dipakai untuk 

mendiskripsikan pembenaran hipotesis , untuk hipotesis 1 akan digunakan 

analisis uji t satu sample, untuk menguji hipotesis 2 akan digunakan analisis 

regresi ganda. Dengan menghitung persamaan linear, uji linearitas, besarnya 

kontribusi dengan menghitung nilai koefisien R kuadrat. Sedangkan untuk 

menguji hipotesis 3 akan digunakan analisis uji t dua sampel yang dibandingkan 

dengan indikator ketuntasan belajar yang diprogramkan. Untuk perhitungan 

kegiatan statistika diatas akan digunakan software komputer  SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences) versi 12. 

E. Teknik Pengolahan dan Metode analisis data 

1.  Pengolahan data uji instrumen. 

Instrumen yang hendak digunakan diujicobakan pada sekolah-sekolah 

yang termasuk anggota populasi tetapi bukan sebagai sampel penelitian. Tujuan 

uji coba instrumen adalah untuk menguji validitas, reliabilitas, dan tingkat 

kesukaran tiap-tiap item soal.  

Pengujian validitas instrumen evaluasi dilakukan dengan rumus korelasi 

product moment (Arikunto,1977: 81). 
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rxy  = koefisien korelasi x dan y 

x = skor pada suatu nomor soal 

y = total skor seluruh siswa 

n = jumlah siswa 

Jika rhit > r tab berarti valid, jika r hit < r tab berarti sebaliknya. 

Pengujian  reliabilitas  butir  soal  digunakan  Kuder dan  Richardson    

(K-R.21), (Sudijono, 2003:258) 
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nr , dengan        

r11 = Koefisien reliabilitas soal 

 n = Banyak item tes 

 1 = Bilangan konstan 

 tM  = Rata-rata skor total 

 2
tS  = Standar deviasi skor total 

2.  Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) anket 

motivasi siswa, lembar pengamatan motivasi siswa (2) lembar pengamatan 

keterampilan proses siswa (3) Tes Hasil belajar siswa. Untuk instrumen satu dan 

dua konsultasikan kepada tim ahli dalam penelitian ini tim ahli adalah 

pembimbing sedangkan hasil uji coba pengukuran hasil belajar diketahui bahwa 

35 soal yang dipersiapkan hanya 27 soal yang memenuhi persyaratan validitas 

(koefisien korelasi 361,0≥ ), dengan koefisien reliabilitas 0,885. Dari fakta ini 

diperoleh kesimpulan bahwa instrumen pengukuran hasil belajar operasi hitung 
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perkalian valid dan reliabel (Sudijono 2003:209). Analisis lengkap seluruh item 

pengukuran aspek pengetahuan ada pada lampiran 5. Berdasar atas hasil ujicoba 

tersebut maka soal yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian prestasi hasil 

belajar siswa pada penelitian ini hanyalah 25 soal  yang telah memenuhi standart 

validitas dengan koefisien korelasi minimum 0,361. 

3. Analisis data 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diperlukan analisis 

data, sehingga membuktikan hipotesis yang diajukan peneliti. Metode analisis 

dalam penelitian ini adalah. 

a.   Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal berupa uji normalitas data. Hasil uji normalitas ada 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh membentuk distribusi 

normal atau tidak. Di samping itu, digunakan untuk menentukan statistik yang 

dipakai. Apabila hasil uji normalitas menghasilkan data berdistribusi normal, 

maka statistik yang dipakai adalah statistik parametrik, dan sebaliknya jika tidak 

berdistribusi normal, statistik yang dipakai adalah statistik non parametrik. 

Pengujian normalitas menggunakan uji chi kuadrat dengan rumus: 
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χ     , 

dengan 

iO  : frekuensi observasi 

iE  : frekuensi harapan 

K  : banyaknya interval 
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Data berdistribusi normal jika besar 22
tabelhit χχ <  dengan taraf 

kesalahan 5% dan derajat kebebasan k–3  (Sudjana,1996:294). 

 

b. Analisis Tahap Akhir 

Apabila data berdistribusi normal pengujian hipotesis menggunakan 

statistik parametrik. 

1). Uji Ketuntasan Belajar 

Ho :  oμ    <  65,  rata-rata hasil  belajar matematika sesudah pembe-       

lajaran yang menggunakan  kombinasi model belajar bersama dan 

turnamen kelompok  lebih kecil 65. 

Ha : ≥oμ     65,      rata-rata hasil  belajar matematika sesudah pembe-       

lajaran yang kombinasi model belajar bersama dan turnamen 

kelompok paling sedikit 65. 

Untuk menguji hipotesis keberhasilan pembelajaran (ketuntasan 

belajar), dapat menggunakan rumus: 

       

n
s

x
t oμ−
=            , 

dengan       oμ : rata-rata batas ketuntasan belajar ( 65 ) 

s  : standar deviasi 

n : banyaknya siswa 

−

x  : rata-rata nilai yang diperoleh 

Dengan kriteria Ho ditolak jika hitt > )1)(1( −− nt α  (Sudjana,1996:202).  
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2).  Uji pengaruh 

Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi, keterampilan proses siswa 

dan kreativitas  dengan hasil belajar siswa menggunakan rumus  regresi linier 

sederhana yaitu. 

 

bXaY +=
−

 ,  

dengan 

 
−

Y  : subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (hasil  

     belajar) 

a :  harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b :  koefisien regresi 

X : subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai  

  tertentu (kemahiran berproses)  

(Sugiyono,2003:244) 

3).  Uji perbedaan 

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan Anova satu jalan. Sebelum 

langkah-langkah perhitungan dilakukan, terlebih dahulu diuji homogenitas 

varians (varians antar kelompok harus homogen). 

terkecilVarians
terbesarVariansF =   

Harga F hitung dibandingkan dengan F tabel untuk %5=α dengan dk 

pembilang (n – 1) dan dk penyebut (n – 1). Jika F hitung lebih kecil dari F 

tabel,  varians antar kelompok homogen. 
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Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan menggunakan Anova 

satu jalan  adalah sebagai berikut. 

a). Menghitung JK total dengan rumus    

N
XXJK tottot

2
2 )(Σ
−Σ= . 

b).  Menghitung JK antar dengan rumus : 

N
X

n
X

n
X

n
XJK tot

m

m
ant

22

2

2
2

1

2
1 )()()()( Σ

−
Σ

+
Σ

+
Σ

= . 

c).  Menghitung JK dalam dengan rumus  

anttotdal JKJKJK −= . 

 

d).  Menghitung MK antar dengan rumus  

1−
=

m
JK

MK antar
antar  

f).  Menghitung MK dalam dengan rumus  

mN
JK

MK dalam
dalam −

=  

Dengan N = jumlah seluruh anggota sampel dan n = jumlah 

kelompok sampel. 

h).  Menghitung F hitung dengan rumus  

dalam

antar
hitung MK

MK
F =  

g). Membandingkan F hitung dengan harga F tabel %5=α dengan             

dk pembilang = m–1 dan dk penyebut = N – m. 
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i).  Membuat keputusan pengujian hipotesis oH  ditolak atau diterima. Jika F 

hitung lebih besar dari F tabel,  oH  ditolak  dan aH  diterima. 

Jika oH  ditolak dan aH  diterima, perlu diuji  lebih lanjut dengan 

menggunakan metode LSD (Least Significant Different). Metode LSD 

digunakan untuk menentukan variabel–variabel yang memiliki 

perbedaan cukup berarti terhadap variabel-variabel lainnya. 

r
StLSD

nk

2

)1(;
2
1

2
−

=
α

α  

  dengan 

   2S  : Mean Square of Error (MSSE) 

    r    : jumlah n observasi masing-masing kolom  

(Saleh,1988:243) 

Jika selisih dua variabel yang satu dengan lainnya lebih besar dari αLSD , 

kedua variabel tersebut memiliki perbedaan yang cukup berarti satu sama 

lainnya.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30
70.73

5.61
.154
.154

-.115
.842
.478

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

HAS.BEL

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1.  Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

Statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah statistik parametris. Salah satu 

persyaratan yang harus dipenuhi pada statistik parametris adalah bahwa data 

diasumsikan berdistribusi normal (Sugiyono 2003:69). Sehubungan dengan hal 

tersebut maka sebelum dilakukan uji homogenitas, uji t, maupun regresi 

dilakukan terlebih dahulu uji normalitas distribusi data-data yang hendak diolah. 

Uji normalitas dilakukan pada variabel dependen dengan uji Kolmogorov-

Smirnov yang ada di dalam SPSS, dengan tingkat kepercayaan 0,95 atau 

%5=α . Hasil uji normalitas data-data yang hendak diolah pada penelitian ini 

tertera pada tabel di bawah ini.  

Tabel  1.  Uji Normalitas Data 
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Descriptive Statistics

30 63 89 72.27 7.24
30 62 81 69.03 5.56
30 64 89 70.73 5.61
30

KET.PROS
MOTIVASI
HAS.BEL
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data: 

Ho:F(x) = Fo (x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili 

oleh sampel, dan Fo(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi 

normal dengan parameter μ  dan σ  

Dasar pengambilan keputusan adalah besaran probabilitas. Jika koefisien 

Asymptotic Significance dua sisi (Aymp. Sig) < 0,05 maka Ho ditolak, 

sebaliknya jika Asymp.Sig ≥0,05 maka Ho diterima. 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diketahui bahwa besaran Asymp.Sig 

adalah 0,478 ≥  0,05 sehingga Ho diterima, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data diasumsikan berdistribusi normal. 

2.  Hasil Uji T Satu Sampel  pada Ketuntasan Belajar Siswa di Kelas yang 

Menggunakan Kombinasi Model Belajar 

  Analisis  T satu sampel dilakukan untuk mengetahui ketuntasan 

pembelajaran,baik ketuntasan dalam keterampilan proses, motivasi siswa 

dan hasil belajar siswa dengan standar ketuntasan 65. 

 Hasil deskripsi dari data keterampilan proses siswa, motivasi siswa dan hasil 

belajar siswa sebagai berikut.  

Tabel 2. Deskriptif data 
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One-Sample Test

5.494 29 .000 7.27 4.56 9.97KET.PROS
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

a. Uji T satu sampel skor keterampilam proses pada pembelajaran 

matematika 

 Hasil pengolahan skor ketrampilan proses dengan menggunakan SPSS  

adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. Uji T satu sampel Skor keterampilan proses 

 

 

Dasar pengambilan keputusan ketuntasan keterampilan proses siswa 

adalah : 

Ho :  oμ    <  65,  rata-rata skor keterampilan proses pada penggunaan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih kecil 65 . 

Ha : ≥oμ     65,      rata-rata skor keterampilan proses pada penggunaan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih besar sama 

dengan 65 . 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 

0,000 = 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor keterampilan proses pada 

penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  

lebih besar sama dengan 65. dengan rata-rata kelas keterampilan proses 

siswa 72,27. Artinya keterampilan proses  siswa pada pembelajaran yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

dapat mencapai ketuntasan. 
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One-Sample Test

3.972 29 .000 4.03 1.96 6.11MOTIVAS
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

b. Uji T satu sampel skor motivasi pada pembelajaran matematika 

 Hasil pengolahan skor motivasi dengan menggunakan SPSS  adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Uji T satu sampel Skor motivasi 

 

 
 

 
 

 

 

Dasar pengambilan keputusan ketuntasan motivasi siswa adalah : 

Ho :  oμ    <  65,  rata-rata skor motivasi  pada penggunaan kombinasi model 

belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih kecil 65 . 

Ha : ≥oμ     65,      rata-rata skor motivasi siswa pada penggunaan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih besar sama 

dengan 65 . 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 

0,000 = 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor motivasi siswa pada 

penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  

lebih besar sama dengan 65, dengan rata-rata kelas motivasi siswa 69,03 

Artinya motivasi siswa pada pembelajaran yang menggunakan kombinasi 

model belajar bersama dan turnamen kelompok dapat mencapai ketuntasan. 
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One-Sample Test

5.600 29 .000 5.73 3.64 7.83HAS.BEL
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

c. Uji T satu sampel nilai hasil belajar pada pembelajaran matematika 

 Hasil pengolahan hasil belajar dengan menggunakan SPSS  adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 5. Uji T satu sampel  hasil belajar siswa 

 
 

 
 

 

 

Dasar pengambilan keputusan ketuntasan hasil belajar adalah : 

Ho :  oμ    <  65,  rata-rata hasil belajar  pada penggunaan kombinasi model 

belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih kecil 65 . 

Ha : ≥oμ     65,      rata-rata hasil belajar siswa pada penggunaan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  lebih besar sama 

dengan 65 . 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 

0,000 = 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok  

lebih besar sama dengan 65, dengan rata-rata kelas keterampilan proses 

siswa 70,73 Artinya hasil belajar siswa pada pembelajaran yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

dapat mencapai ketuntasan. 
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Model Summary

.652a .425 .405 4.33
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KET.PROSa. 

ANOVAb

387.701 1 387.701 20.710 .000a

524.166 28 18.720
911.867 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 

Coefficients a

34.258 8.054 4.254 .000
.505 .111 .652 4.551 .000

(Constant)
KET.PROS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HAS.BELa. 

3.  Hasil Analisis Regresi  

Analisis regresi dilakukan untuk pengaruh dari keterampilan proses 

siswa terhadap hasil belajar siswa, pengaruh motivasi siswa terhadap hasil 

belajar siswa, dan  mengetahui pengaruh keterampilan proses dan motivasi 

secara bersama terhadap hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok. 

a. Pengaruh keterampilan proses siswa terhadap hasil belajar siswa 

Hasil pengolahan pengaruh keterampilan proses terhadap hasil 

belajar dengan menggunakan SPSS  adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Regresi Sederhana Pengaruh keterampilan proses siswa 
terhadap hasil belajar 
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Coefficientsa

20.764 9.186 2.260 .032
.724 .133 .718 5.457 .000

(Constant)
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HAS.BELa. 

Persamaan regresi antara keterampilan proses siswa terhadap hasil 

belajar diperoleh XY 505,0258,34
^

+= . Dasar pengambilan keputusan 

kelinieran persamaan regresi ini yaitu :  

Ho :  β = 0,  persamaan regresi tidak liniar 

Ha :  β ≠ 0,  persamaan regresi liniar 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 

0,000 = 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi XY 505,0258,34
^

+=  

linear, dengan R2 = 0,425 = 42,5%. Artinya pengaruh keterampilan proses 

siswa terhadap hasil belajar pada kelas yang menggunakan kombinasi model 

belajar bersama dan turnamen kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran 

adalah 42,5 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar siswa 

Hasil pengolahan pengaruh motivasi terhadap hasil belajar dengan 

menggunakan SPSS  adalah sebagai berikut. 

Tabel 7. Regresi sederhana pengaruh motivasi siswa terhadap hasil 
belajar 
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Model Summary

.718a .515 .498 3.97
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 

 
 

 

 

Persamaan regresi antara motivasi  siswa terhadap hasil belajar 

diperoleh XY 724,0764,20
^

+= . Dasar pengambilan keputusan kelinieran 

persamaan regresi ini yaitu :  

Ho :  β = 0,  persamaan regresi tidak liniar 

Ha :  β ≠ 0,  persamaan regresi liniar 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 0,000 

= 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi XY 724,0764,20
^

+=  linear, 

dengan R2 = 0,515 = 51,5%. Artinya pengaruh motivasi siswa terhadap hasil 

belajar pada kelas yang menggunakan kombinasi model belajar berssama dan 

turnamen kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran adalah 51,5 % 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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c. Pengaruh keterampilan proses  dan motivasi siswa secara bersama 

terhadap hasil belajar siswa 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS  adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 8. Regresi ganda keterampilan  proses  dan motivasi siswa 
secara bersama terhadap hasil belajar 

Coefficientsa

17.408 8.942 1.947 .062
.247 .128 .320 1.927 .065 .574 1.743
.513 .167 .509 3.071 .005 .574 1.743

(Constant)
KET.PROS
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: HAS.BELa. 
 

ANOVAb

523.411 2 261.706 18.190 .000a

388.455 27 14.387
911.867 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Model Summaryb

.758a .574 .542 3.79 2.439
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

 
Persamaan regresi ganda antara motivasi  siswa terhadap hasil belajar 

diperoleh 21

^
513,0247,0408,17 XXY ++= . Dasar pengambilan keputusan 

kelinieran Persamaan regresi ini yaitu :  

Ho :  β = 0,  persamaan regresi tidak liniar 
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Ha :  β ≠ 0,  persamaan regresi liniar 

Berdasar atas tabel tersebut di atas diperoleh besaran Sig adalah 0,000 

= 0,00% < 5% sehingga Ho ditolak, berarti Ha diterima, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 21

^
513,0247,0408,17 XXY ++=  

linear, dengan R2 = 0,574 = 57,4%. Artinya pengaruh keterampilan proses dan 

motivasi siswa secara bersama terhadap hasil belajar pada kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar berssama dan turnamen kelompok 

dengan bantuan VCD pembelajaran adalah 57,4 % sisanya dipengaruhi oleh 

variabel yang lain. 

4.   Hasil T-Test Kemampuan hitung operasi perkalian kelas eksperimen dan 

kelas kontrol 

Perbedaan kemampuan hitung operasi perkalian kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran kengan kelas konvensional dapat diketahui 

dari uji t-test berikut ini. 

Group Statistics

30 70.73 5.61 1.02
29 66.14 4.15 .77

JEN.MET
1
2

HB
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

2.512 .118 3.569 57 .001 4.60 1.29 2.02 7.17

3.587 53.394 .001 4.60 1.28 2.03 7.16

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

HB
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Tabel 9. T-test Kemampuan hitung operasi perkalian 
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Sebelum menguji perbedaan kemampuan hitung operasi perkalian 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terlebih dahulu dilakukan uji 

kesamaan varian, dengan  HB1 adalah kemampuan operasi perkalian  kelas 

eksperimen dan HB2 adalah kemampuan operasi perkalian kelas kontrol. 

Dasar pengambilan keputusan kesamaan varian adalah : 

Ho :  β1 = β2 ,  varian sama 

Ha :  β1 ≠ β2,  varian berbeda 

Berdasarkan tabel diatas diper oleh sig 0,118 = 11,8%  ≥   5% sehingga 

Ho diterima, maka dapat diambil kesimpulan bahwa varian kedua kelas 

eksperimen dan kelas konterol tidak berbeda.  

Dasar pengambilan keputusan perbedaan kemampuan hitung operasi 

perkalian kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah: 

Ho :  μ1 -  μ 2 = 0 ,  rataan HB1 sama dengan rataan HB2 

Ha :  μ 1 - μ 2 ≠ 0 ,  rataan HB1 tidak sama dengan rataan HB2 

Berdasarkan atas kesamaan varian ini (Equal variance assumed) maka 

nilai signifikan t-test yang dipakai adalah 0,001 = 0,1% < 5% sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya kemampuan hitung perkalian kelas eksperimen 

dan kontrol berbeda.  

Kelas eksperimen memiliki nilai rataan 70,73 dan kelas kontrol 

66,114, artinya kemampuan operasi hitung perkalian pada kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran lebih baik dibandingkan kemampuan hitung 

operasi perkalian pada kelas yang menggunakan metode belajar konvensional. 
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B. PEMBAHASAN 

1.  Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  

Analisis data pada pengujian ketuntasan belajar siswa pada penelitian ini 

yang mencakup tuntas keterampilan proses, tuntas motivasi siswa dan tuntas 

hasil belajar dengan standar ketuntasan 65. Hasil analisis data keterampilan 

proses siswa diperoleh nilai signifikansi 0 % < 5 % berarti keterampilan proses 

siswa pada kelas yang mengunakan kombinasi model belajar bersama dan 

turnamen kelompok berbantuan VCD pembelajaran mencapai tuntas dengan 

nilai rata-rata kelas 72,27. Hasil analisis data motivasi siswa diperoleh nilai 

signifikansi 0 % < 5 % berarti motivasi siswa pada kelas yang mengunakan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok berbantua VCD 

pembelajaran mencapai tuntas dengan nilai rata-rata kelas 69,03. Hasil analisis 

data hasil belajar siswa diperoleh nilai signifikansi 0 % < 5 % berarti hasil 

belajar siswa pada kelas yang mengunakan kombinasi model belajar bersama 

dan turnamen kelompok berbantua VCD pembelajaran mencapai tuntas dengan 

nilai rata-rata kelas 70,73.   

Dalam penilitian ini jelas bahwa keterampilan proses siswa, motivasi 

belajar siswa dan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan kombinasi 

belajar bersama dan turnamen kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran 

pada materi operasi hitung perkalian telah tuntas. 

2. Pengaruh Keterampilan proses dan motivasi terhadap Kemampuan siswa 

Hasil penelitian pada pengujian regresi diperoleh besarnya pengaruh 

keterampilan proses dan motivasi siswa secara bersama terhadap kemampuan 
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hitung perkalian siswa sebesar 57,4%, sedangkan besarnya pengaruh 

keterampilan siswa terhadap kemampuan hitung perkalian siswa sebesar 42,5 % 

dan besarnya pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kemampuan hitung 

perkalian siswa sebesar 51,5 %. Artinya ada pengaruh yang positif dati 

keterampilan proses siswa dan motivasi siswa pada kelas yang menggunakan 

kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok dengan bantuan 

VCD pembelajaran terhadap kemampuan hitung perkalian siswa, baik secara 

bersama-sama maupun secara sendiri. 

Hasil analisis data tersebut sesuai dengan pendapat Caroll  berpendapat 

bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh bakat, waktu yang tersedia, kualitas 

pembelajaran, dan kemampuan siswa mengikuti tahapan proses pembelajaran 

(Caroll dalam Sudjana, 2005).  

3. Perbedaan Kemampuan siswa pada kelas eksperimen dan Kontrol 

Hasil analisis data pada uji perbedaan diperoleh nilai signifikasi sebesar 

0,1 % lebih kecil dari 5 % dengan rata-rata nilai pada kelas eksperimen 70,73 

dan pada kelar kontrol 66,14. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa 

pada kelas yang menggunakan model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran dengan kelas yang menggunakan metode 

ekspositori, kelas yang menggunakan kombinasi model belajar bersama dan 

turnamen kelompok lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan metode 

ekspositori. 

Berdasar atas analisis data pada uraian 3 di atas, terbukti bahwa 

pembelajaran operasi hitung perkalian kelas IV pada kelompok  yang 
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menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelopok 

berbantuan VCD pembelajaran memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dari kelompok 

kontrol yang menggunakan metode konvensional. Siswa pada kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelopok 

berbantuan VCD pembelajaran mampu meraih nilai rata-rata lebih tinggi karena 

adanya keterampilan proses yang lebih, motivasi yang tinggi, mereka terpacu oleh 

adanya media yang baru bagi mereka. Hal ini sependapat dengan Koesnandar 

(2000) yang menyatakan bahwa bila unsur interactivity dan novelty pada sebuah 

media terpenuhi biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa, dengan 

demikian ada perhatian khusus selama pembelajaran berlangsung. Siswa merasa 

bahwa proses pembelajaran berlangsung menyenangkan, tidak seperti biasanya. 

Penggunaan kombinasi model belajar bersama dan tunamen kelompok 

berbatuan VCD pembelajaran pada materi operasi hitung perkalian siswa Sekolah 

Dasar kelas IV sangat efektif, keefektiavannya dapat dilihat dari kriteria yang 

ditentukan dalam penelitian ini yaitu mencakup ketuntasan belajar, adanya 

pengaruh positif keterampilan proses siswa dan motivasi siswa terhadap hasil 

belajar dan kemampuan hitung perkalian siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

dengan kelas kontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV, akhirnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Ketuntasan belajar pada penelitian ini yang mencakup tuntas keterampilan 

proses, tuntas motivasi siswa dan tuntas hasil belajar dengan standar 

ketuntasan 65, dari analisis data diperoleh nilai signifikansi keterampilan 

proses siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa lebih kecil dari 

5%, sehingga dari pengajuan hipotesis didapat bahwa rata-rata skor 

keterampilan proses siswa, motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa lebih 

besar sama dengan 65. Artinya keterampilan proses siswa, motivasi belajar 

siswa dan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan kombinasi belajar 

bersama dan turnamen kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran pada 

materi operasi hitung perkalian telah tuntas. 

2. Adanya pengaruh keterampilan proses siswa dan motivasi belajar siswa baik 

secara bersama-sama maupun secara mandiri terhadap kemampuan hitung 

siswa pada operasi perkalian. Besarnya pengaruh keterampilan proses dan 

motivasi siswa secara bersama terhadap kemampuan hitung perkalian siswa 

sebesar 57,4% , sedangkan besarnya pengaruh keterampilan siswa terhadap 

kemampuan hitung perkalian siswa sebesar 42,5 % dan besarnya pengaruh 

motivasibelajar siswa terhadap kemampuan hiting perkalian siswa sebesar 

51,5 %. Artinya ada pengaruh yang positif dati keterampilan proses siswa dan 
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motivasi siswa pada kelas yang menggunakan kombinasi model belajar 

bersama dan turnamen kelompok dengan bantuan VCD pembelajaran 

terhadap kemampuan hitung perkalian siswa, baik secara bersama-sama 

maupun secara sendiri. 

3.  Hasil analisis data pada uji perbedaan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,1 % 

lebih kecil dari 5 % dengan rata-rata nilai pada kelas eksperimen 70,73 dan 

pada kelar kontrol 66,14. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada 

kelas yang menggunakan model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran dengan kelas yang menggunakan metode 

ekspositori, kelas yang menggunakan kombinasi model belajar bersama dan 

turnamen kelompok lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan metode 

ekspositori. 

4. Penggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbatuan VCD pembelajaran pada materi operasi hitung perkalian siswa 

Sekolah Dasar kelas IV sangat efektiv, keefektiavannya dapat dilihat dari 

kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu mencakup ketuntasan 

belajar, adanya pengaruh positif keterampilan proses siswa dan motivasi siswa 

terhadap hasil belajar dan kemampuan hitung perkalian siswa pada kelas yang 

menggunakan kombinasi model belajar bersama lebih baik dengan kelas yang 

menggunakan metode belajar ekspositori. 
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B. Saran 

Terlepas dari segala kelemahan yang ada pada penelitian ini, baik dari sisi 

instrumen penelitian maupun analisis data hasil penelitian, berikut ini 

disampaikan beberapa saran. Saran-saran ini berkenaan dengan kemungkinan 

dilakukannya penelitian lanjut pada bidang yang bersesuaian dengan penelitian ini 

maupun pemggunaan kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

berbantuan VCD pembelajaran pada pokok bahasan yang lain. 

1. Kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok berbantuan 

VCD pembelajaran merupakan model pembelajaran yang efektif. Oleh 

karena itu para guru matematika diharapkan dapat menerapkan dalam 

pembelajaran matematika, khususnya pokok bahasan operasi perkalian SD 

kelas IV. 

2. Guru hendaknya meningkatkan keterampilan proses siswa dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal.  

3. Untuk peningkatan kualitas pembelajaran matematika maka perlu 

memproduksi secara masal media pembelajaran  baik melalui media 

komputer maupun VCD pembelajaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah   : SDN GETASAN I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester  : IV/ 2 

 

Standar Kompetensi :  

Memahami dan menggunakan sifat-sifat operas hitung bilangan dalam 

pemahaman masalah 

Kompetensi Dasar  : 

  Melakukan operasi perkalian 

Indikator   :  

1. Mengoperasikan perkalian  bilangan satu angka. 

2. Mengopeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan satu angka. 

3. Mengopeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan dua angka. 

4. Mengopeasikan perkalian bilangan tiga angka atau lebih. 

  

 
Alokasi Waktu : 12 x 40 menit ( 4 x pertemuan ) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengopeasikan perkalian bilangan satu angka  

2. Siswa dapat mengopeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan 

satu angka  

3. Siswa dapat mengopeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan 

dua angka 

4. Siswa dapat mengopeasikan perkalian bilangan tiga angka atau lebih 

 

B. Materi Ajar 

1. Opeasikan perkalian bilangan  satu angka 



 

 

2. Opeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan satu angka 

3. Opeasikan perkalian bilangan dua angka dengan bilangan dua angka 

4. Opeasikan perkalian bilangan tiga angka atau lebih 

 

C. Metode Pembelajaran 

 Kombinasi model belajar bersama dan turnamen kelompok 

D. Langkah - langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 

Pendahuluan  

Apersepsi  :  Menanyakan contoh operasi perkalian dalan kehidupan sehari- 

   hari 

Motivasi  :  Menjelaskan manfaat operasi perkalian  dalam kehidupan sehari- 

   hari 

 

Kegiatan Inti 

a. Siswa dan guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengkaitkan 

materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 5 siswa 

berdasarkan tempat tinggal. 

c. Guru menjelaskan pengoperasian VCD pembelajaran. 

d. Guru memutar VCD Pembelajaran yang berisi operasi perkalian sebagai 

contoh. 

e. Siswa secara kelompok berdiskusi dari isi VCD Pembelajaran. 

Penutup  

a. Setiap kelompok diberikan sebuah VCD pembelajaran 

b. Siswa secara kelompok ditugaskan untuk belajar bersama dengan panduan 

dari VCD pembelajaran. 

c. Siswa diberikan tugas untuk mengerjakan tugas yang ada dalam VCD 

pembelajaan.  

Pertemuan 2 

Pendahuluan  



 

 

Apersepsi  :  1. Menanyakan materi yang sudah dipelajari secara kelompok  

    dari   VCD pembelajaran. 

2. Menanyakan tugas  

Kegiatan Inti 

a. Siswa dan guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengkaitkan 

materi yang akan dipelajari. 

b. Siswa duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah 

dibentuk. 

c. Tiap kelompok mendiskusikan operasi perkalian dan tugas 

d. Masing masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan 

kelompok lain menanggapi. 

e. Guru memfasilitasi kegiatan diskusi dan presentasi siswa. 

f. Guru sebagai nara sumber 

Penutup  

a. Siswa mengumpulkan hasil kerja dari VCD pembelajaran 

b. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. 

c. Siswa secara individu diberi PR 5 soal. 

 

Pertemuan 3 

Pendahuluan  

Apersepsi  :  1. membahas PR 

2. menanyakan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan         

sebelumnya. 

 

Kegiatan Inti 

a. Siswa dan guru berdialog tentang tujuan pembelajaran dan mengkaitkan 

materi yang akan dipelajari. 

b. Setiap kelompok siswa yang sudah terbentuk duduk untuk melakukan 

turnamen kelompok. 

c.   Guru memberikan pertanyaan rebutan dan yang  berhak menjawab adalah 

anggota kelompok siswa yang berada diposisi depan. 



 

 

d. Apabila pertanyan telah selesai,  anggota siswa yang berada diposisi 

terdepan pindah keposisi terbelakang sehingga hak jawab berganti kepada 

siswa  sebelumnya, dan seterusnya sehingga semua siswa mendapat hak 

jawab 

e. Guru memberikan poin 100 kepada kelompok yang berhasil menjawab 

dengan benar dan poin 0 kepada yang salah. 

f. Kelompok yang memperoleh nilai yang besar adalah kelompok yang 

menang 

Penutup  

a. siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini. 

b. Siswa diberi PR 

 

Pertemuan 4 

Uji kompetensi siswa 

 

 

E. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat    : LCD, Komputer (laptop), bel   

b. Sumber Belajar   : VCD pembelajaran, Lembar Kerja Siswa 

 

F. Penilaian  

Teknik   : tes tertulis dan tes lisan 

 Bentuk Instrumen : tes uraian 

Contoh Instrumen :  

 
1.  33 x 4 = ....... 
 
2.  21 x 13  = ....... 
 
3. 213 x 51 = ...... 

4. 4112 x 112 = ..... 

5. Satu gros apel sama dengan 144 buah. Berapa banyak jika terdapat 8 gross 

apel ? 



 

 

6. Dalam gudang tedapat 9 karung yang berisi beras. Setiap karung berisi 105 kg. 

Berapa kg beras dalam gudang tersebut ? 

Kunci jawaban : 

1. 132 

2. 273 

3. 10863 

4. 460544 

5. 1152 buah 

6. 945 kg 

Penilaian : 

 

 

 

        Mengetahui     Cirebon, Februari 2008 

Kepala Sekolah SD Getasan I  

 

 

 

UDJUM, S.Ag      SOFWAN HADI, S.Pd.I 

NIP. ................     NIP. ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAIN TURNAMEN KELOMPOK 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Lajur kelompok I 

2. Lajur kelompok II 

3. Lajur kelompok III 

4. Lajur kelompok IV 

5. Lajur kelompok V 

6. Lajur kelompok VI 

7. Bel/lonceng 

8. Meja guru/pembaca soal/juri 

9. Papan tulis 

LEMBARAN TUGAS  

 

2 1 3 4 5 6 

7 

8 9 

3 



 

 

Diskusikan soal-soal berikut setelah melihat VCD pembelajaran ! 

1. 9 x 7 = ....... 

2. 6 x 9 = …. 

3. 8 x 8 = …. 

4.  33 x 4 = ....... 

5. 21 x 13  = ....... 

6. 213 x 51 = ...... 

7. 4112 x 112 = .....  

8. Satu gros apel sama dengan 144 buah. Berapa banyak jika terdapat 8 gross 

apel ? 

9. Dalam gudang tedapat 9 karung yang berisi beras. Setiap karung berisi 105 kg. 

Berapa kg beras dalam gudang tersebut ? 

10. Ayah membeli 4 dus donat. Setiap dus donat berisi 12 donat. Berapa banyak 

donat yang ayah beli ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

Nama   : ........................ 
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Kelas/Smt  : IV/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan cara menyilang 

salah satu huruf A, B, C, dan  D ! 

 

1. 2 x 5 = …. 

a. 5   b. 10 

c. 15   d. 20 

2. 4 x 7 = …. 

a. 14   b. 41 

c. 82   d. 28 

3. 5 x 7 = ...... 

a. 45   b. 45 

c. 35   d. 50 

4. 7 x 8 = ...... 

a. 58   b. 48 

c. 46   d. 42 

5. 9 x 7 = ....... 

a. 36   b. 46 

c. 63   d. 65 

6. 6 x 9 = …. 

a. 45   b. 54 

c. 69   d. 96 

7. 8 x 8 = …. 

a. 16   b. 28 

c. 64   d. 88 

8. 7 x 10 = …. 

a. 70   b. 71 

c. 170   d. 710 

9. 3 x 12 = …. 



 

 

a. 36   b. 12 

c. 63   d. 21 

10. 4 x 15 = … 

a. 60   b. 54 

c. 51   d. 45 

11. Ayah membeli 4 dus donat. Setiap dus donat berisi 12 donat. Berapa 

banyak donat yang ayah beli ? 

a. 40 donat  b. 41 donat 

c. 42 donat  d. 48 donat 

12. 30 x 9 = …. 

a. 28   b. 280 

c. 27   d. 270 

13. 40 x 6 = …. 

a. 24   b. 46 

c. 240   d. 460 

14. 85 x 6 = … 

a. 150   b. 501 

c. 510   d. 856 

15. 74 x 3 = …. 

a. 222   b. 212 

c. 312   d. 74 

16. 7 x 5 x 6 = …. 

a. 30   b. 35 

c. 42   d. 210 

17. 8 x 4 x 4 = … 

a. 64   b. 46 

c. 32   d. 23 

18. 23 x 12 = … 

a. 267   b. 276 

c. 627   d. 726 

19. 32 x 56 = … 



 

 

a. 1279   b. 1297 

c. 1792   d. 1972 

20. 125 x 4 = … 

a. 300   b. 450 

c. 500   d. 600 

21. 2 x 150 = ..... 

a. 100   b. 200 

c. 300   d. 400 

22. 3 x 124 = …. 

a. 248   b. 273 

c. 327   d. 372 

 

23. Harga 1 buah kue Rp. 475,-. Jika ibu membeli 8 buah kue, berapa rupiah 

yang harus dibayar ? 

a. Rp. 3640,-   b. Rp. 3680,- 

c. Rp. 3760,-   d. Rp. 3800,- 

24. 300 x 20 

a. 5000   b. 600 

c. 6000   d. 60000 

25. 21 x 416 = …. 

a. 8736   b. 8636 

c. 8376   d. 8336 

26. 45 x 110 = … 

a. 495   b. 4950 

c. 459   d. 4590 

27. Tujuh ekor sapi masing-masing beratnya 267 kg. Berapa kg berat ketujuh 

ekor sapi tersebut ? 

a. 1689 kg  b. 1869 kg 

c. 1986  kg  d. 1969 kg 

28. 123 x 312 = … 

a. 33876  b. 37386 



 

 

c. 38376  d. 43876 

29. 211 x 112 = … 

a. 23632  b. 23623 

c. 32623  d. 32632 

30. 222 x 452 = …. 

a. 100434  b. 100344 

c. 100244  d. 100234 

31. 61 x 2 = …. 

a. 122   b. 212 

c. 612   c. 261 

32. 42 x 142  = …. 

a. 4569   b. 6459 

c. 5964   d. 9645 

33. 512 x 213 = … 

a. 10905  b. 190056 

c. 910065  d. 109056 

34. Setiap hari mobil Pak Ahmad menempuh jarak 250 km. Berapa km jarak 

yang ditempuh mobil Pak Ahmad selama 6 hari ? 

a. 3000 km  b. 2000 km 

c. 1500 km  c. 1000 km 

35. Dalam suatu keranjang yang berisi apel memuat 144 buah apel. Berapa 

banyak apel jika ada 31 keranjang apel ? 

a. 4644 apel  b. 4464 apel 

c. 4446 apel  d. 6444 apel 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN HASIL BELAJAR 

 

Nama   : ........................ 

Kelas/Smt  : IV/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

II. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, dengan cara menyilang 

salah satu huruf A, B, C, dan  D ! 

 

1. 2 x 5 = …. 

a. 5   b. 10 

c. 15   d. 20 

2. 4 x 7 = …. 

a. 14   b. 41 

c. 82   d. 28 

3. 6 x 9 = …. 

a. 45   b. 54 

c. 69   d. 96 

4. 8 x 8 = …. 

a. 16   b. 28 

c. 64   d. 88 

5. 7 x 10 = …. 

a. 70   b. 71 

c. 170   d. 710 

6. 3 x 12 = …. 

a. 36   b. 12 

c. 63   d. 21 

7. 4 x 15 = … 

a. 60   b. 54 

c. 51   d. 45 
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8. Ayah membeli 4 dus donat. Setiap dus donat berisi 12 donat. Berapa 

banyak donat yang ayah beli ? 

a. 40 donat  b. 41 donat 

c. 42 donat  d. 48 donat 

9. 30 x 9 = …. 

a. 28   b. 280 

c. 27   d. 270 

10. 40 x 6 = …. 

a. 24   b. 46 

c. 240   d. 460 

11. 85 x 6 = … 

a. 150   b. 501 

c. 510   d. 856 

12. 74 x 3 = …. 

a. 222   b. 212 

c. 312   d. 74 

13. 7 x 5 x 6 = …. 

a. 30   b. 35 

c. 42   d. 210 

14. 8 x 4 x 4 = … 

a. 64   b. 46 

c. 32   d. 23 

15. 23 x 12 = … 

a. 267   b. 276 

c. 627   d. 726 

16. 32 x 56 = … 

a. 1279   b. 1297 

c. 1792   d. 1972 

17. 125 x 4 = … 

a. 300   b. 450 

c. 500   d. 600 



 

 

18. 3 x 124 = …. 

a. 248   b. 273 

c. 327   d. 372 

 

19. Harga 1 buah kue Rp. 475,-. Jika ibu membeli 8 buah kue, berapa rupiah 

yang harus dibayar ? 

a. Rp. 3640,-   b. Rp. 3680,- 

c. Rp. 3760,-   d. Rp. 3800,- 

20. 21 x 416 = …. 

a. 8736   b. 8636 

c. 8376   d. 8336 

21. 45 x 110 = … 

a. 495   b. 4950 

c. 459   d. 4590 

22. Tujuh ekor sapi masing-masing beratnya 267 kg. Berapa kg berat ketujuh 

ekor sapi tersebut ? 

a. 1689 kg  b. 1869 kg 

c. 1986  kg  d. 1969 kg 

23. 123 x 312 = … 

a. 33876  b. 37386 

c. 38376  d. 43876 

24. 211 x 112 = … 

a. 23632  b. 23623 

c. 32623  d. 32632 

25. 222 x 452 = …. 

a. 100434  b. 100344 

c. 100244  d. 100234 

 

 

 

  



 

 

III. Jawablah pertanyataan dibawah ini dengan singkat dan jelas ! 

 

26. 61 x 2 = …. 

27. 42 x 142  = …. 

28. 512 x 213 = … 

29. Setiap hari mobil Pak Ahmad menempuh jarak 250 km. Berapa km jarak 

yang ditempuh mobil Pak Ahmad selama 6 hari ? 

30. Dalam suatu keranjang yang berisi apel memuat 144 buah apel. Berapa 

banyak apel jika ada 31 keranjang apel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. B  6. A  11. C  16. C  21. B 

2. D  7. A  12. A  17. C  22. B 

3. B  8. D  13. D  18. D  23. C 

4. C  9. D  14. A  19. D  24. A 

5. A  10. C  15. B  20. A  25. B 

       Skor maksimal   PG : 75 

II. Isian Singkat 

26. 122       skor : 4 

27. 5964       skor : 4 

28.  109056       skor : 4 

29. 1500 km       skor : 7 

30. 4464 buah apel      skor : 6 

      Skor maksimal  Isian : 25 

 

  Total Skor  = PG + Isian Singkat 

          = 75 + 25 

          = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTRUMEN LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN PROSES 
DALAM KOMBINASI MODEL BELAJAR BERSAMA DAN TURNAMEN 

KELOMPOK 
        

NO. Pengamatan Score Ket. 1 2 3 4 5 
  Partisipasi mengawali pembelajaran             

1 Keterampilan dalam Persiapan  bahan diskusi             
2 Keterampilan dalam mempersiapkan  strategi  

turnamen kelompok             
3 Keterampilan dalam pembagian tugas didalam 

kelompok             
4 Keterampilan dalam mempersiapkan  alat-alat 

pembelajaran             
  Partisipasi dalam proses pembelajaran             

1 Keterampilan dalam diskusi kelompok             
2 Keterampilan berperan dalam diskusi             
3 Keterampilan dalam menyimpulkan hasil diskusi 

            
4 Keterampilan dalam bertanya/menjawab             
5 Keterampilan dalam membuat garis             
6 Keterampilan dalam turnamen             
7 Keterampilan berperan dalam turnamen             
8 Keterampilan menjawab pertanyaan dalam 

turnamen             
9 Keterampilan dalam memecahkan masalah             

  Partisipasi diakhir pembelajaran             
1 Keterampilan dalam menyimpulkan hasil 

pembelajaran             
2 Keterampilan dalam menerima hasil turnamen             
3 Keterampilan dalam mengorganisir tugas 

selanjutnya             
  Tugas dan reaksi tugas             

1 Keterampilan dalam mengoperasikan VCD 
pembelajaran             

2 Keterampilan dalam menyusun tugas             
3 Keterampilan dalam menyelesaikan problem 

dalam tugas             
4 Jumlah jawaban yang diselesaikan dalam tugas 
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INSTRUMEN MOTIVASI 
DALAM KOMBINASI MODEL BELAJAR BERSAMA DAN TURNAMEN 

KELOMPOK 
        

NO. Pengamatan 
Score 

Keterangan
1 2 3 4 5 

  Angket             
1 Apakah kamu suka pelajaran matematika             
2 Apakah kamu setuju jika pelajaran 

matematika diganti dengan pelajaran lain             
3 Jika ada pelajaran matematika, apakah 

kalian dirumah belajar terlebih dahulu             
4 Bagaimana jika pelajaran matematika 

ditambah 15 menit dari jatah waktu yang 
seharusnya?             

5 Sekarang ini jam pelajaran matematika 4 
kali dalam  seminggu. Ada rencana jumlah 
jam matematika dikurangi hingga menjadi 
2 kali dalam  seminggu. Bagaimana 
pendapatmu?             

6 Bagaimana perasaanmu ketika diberi tugas 
matematika ketika pelajaran berlangsung?             

7 Bagaimana sikapmu ketika diberi tugas-
tugas matematika oleh gurumu?Terhadap 
tugas yang diberikan oleh guru saya 
laksanakan dengan ....             

8 Menurut saya pelajaran matematika adalah 
pelajaran yang ....             

9 Matematika  merupakan pelajaran sangat 
membosankan.              

10 Bagaimana pendapatmu terhadap 
pernyataan tersebut?             

                
  Pengamatan             

11 Kehadiran mengikuti pembelajaran 
matematika             

12 keterlambatan siswa dikelas             
13 partisipasi dalam diskusi              
14 partisipasi dalam turnamen              
15 Kemampuan menyelesaikan problem             
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16 Responpada tugas yang diberikan guru             
               
  Portofolio             

17 soal yang ditugaskan dikerjakan semua             
18 Tugas dikerjakan/ditulis dengan rapih             
19 Apakah jumlah soal yang benar >70 %             
20 Pengumpulan tugas sesuai batas waktu             

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESAIN VCD PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA 

 
 
Materi Pokok : Operasi Perkalian 
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar 
Kelas : IV 
Tujuan : Siswa mampu memahami konsep perkalian 
 
No. Visualisasi Narasi / 

Musik 
Durasi

1 Musik .......  

2 Musik  
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3 Musik  

4 Musik  

5 Musik  



 

 

6 Musik  

7 Musik  

8 Musik  



 

 

9 Musik  

10 Musik  

11 Musik  



 

 

12 Musik  

13 Musik  

14 Musik  



 

 

15 Musik  

16 Musik  

17 Musik  



 

 

18 Musik  

19 Musik  

20 Musik  



 

 

21 Musik  

22 Musik  

23 

PENUTUP 
 

Musik  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

HASIL BELAJAR SISWA 
       

Kelas Kontrol  Kelas Eksperimen 
No. Nama/Kode Nilai No. Nama/Kode Nilai 
1 A001 63  1 B001 78 
2 A002 63  2 B002 72 
3 A003 60  3 B003 65 
4 A004 64  4 B004 65 
5 A005 66  5 B005 70 
6 A006 72  6 B006 74 
7 A007 65  7 B007 75 
8 A008 62  8 B008 67 
9 A009 63  9 B009 68 
10 A010 76  10 B010 89 
11 A011 68  11 B011 67 
12 A012 67  12 B012 67 
13 A013 76  13 B013 70 
14 A014 64  14 B014 65 
15 A015 68  15 B015 77 
16 A016 70  16 B016 74 
17 A017 62  17 B017 70 
18 A018 63  18 B018 74 
19 A019 64  19 B019 74 
20 A020 63  20 B020 68 
21 A021 71  21 B021 74 
22 A022 66  22 B022 69 
23 A023 64  23 B023 64 
24 A024 68  24 B024 76 
25 A025 73  25 B025 79 
26 A026 64  26 B026 68 
27 A027 64  27 B027 66 
28 A028 64  28 B028 64 
29 A029 65  29 B029 66 
    30 B030 67 
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SKOR KETERAMPILAN PROSES 
  

No. Nama Skor 
1 B001 84 
2 B002 71 
3 B003 71 
4 B004 66 
5 B005 77 
6 B006 79 
7 B007 70 
8 B008 63 
9 B009 84 
10 B010 89 
11 B011 85 
12 B012 65 
13 B013 65 
14 B014 65 
15 B015 78 
16 B016 74 
17 B017 69 
18 B018 71 
19 B019 76 
20 B020 76 
21 B021 80 
22 B022 65 
23 B023 65 
24 B024 76 
25 B025 73 
26 B026 68 
27 B027 66 
28 B028 65 
29 B029 66 
30 B030 66 
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SKOR MOTIVASI 
  

No. Nama Skor 
1 B001 64 
2 B002 68 
3 B003 66 
4 B004 73 
5 B005 78 
6 B006 68 
7 B007 65 
8 B008 64 
9 B009 80 
10 B010 65 
11 B011 70 
12 B012 63 
13 B013 63 
14 B014 70 
15 B015 75 
16 B016 68 
17 B017 66 
18 B018 70 
19 B019 74 
20 B020 74 
21 B021 63 
22 B022 64 
23 B023 79 
24 B024 73 
25 B025 68 
26 B026 67 
27 B027 62 
28 B028 67 
29 B029 63 
30 B030 66 
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TABEL UJI NORMALITAS DATA 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30
70.73

5.61
.154
.154

-.115
.842
.478

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

HAS.BEL

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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TABEL UJI T SATU SAMPEL 

 
 
A. Uji T Satu Sampel Keterampilan Proses 
 
 

One-Sample Statistics

30 72.27 7.24 1.32KET.PROS
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

5.494 29 .000 7.27 4.56 9.97KET.PROS
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

 
 
 
 
B. Uji T Satu Sampel Motivasi 
 
 

One-Sample Statistics

30 69.03 5.56 1.02MOTIVASI
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

3.972 29 .000 4.03 1.96 6.11MOTIVASI
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

 
 
 
 



 

 

 
C.  Uji T Satu Sampel Hasil Belajar 
 
 

One-Sample Statistics

30 70.73 5.61 1.02HAS.BEL
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
One-Sample Test

5.600 29 .000 5.73 3.64 7.83HAS.BEL
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABEL UJI REGRESI 

 

A. Analisis Regresi Keterampilan Proses Terhadap Hasil  
Belajar 

 
Variables Entered/Removedb

KET.PROSa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Model Summary

.652a .425 .405 4.33
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KET.PROSa. 
 

ANOVAb

387.701 1 387.701 20.710 .000a

524.166 28 18.720
911.867 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Coefficientsa

34.258 8.054 4.254 .000
.505 .111 .652 4.551 .000

(Constant)
KET.PROS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HAS.BELa. 
 

 
 
 
 



 

 

 
B. Analisis Regresi Motivasi Terhadap Hasil Belajar 
 

Variables Entered/Removedb

MOTIVASIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Model Summary

.718a .515 .498 3.97
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 
 

ANOVAb

469.970 1 469.970 29.779 .000a

441.897 28 15.782
911.867 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Coefficientsa

20.764 9.186 2.260 .032
.724 .133 .718 5.457 .000

(Constant)
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HAS.BELa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
C.  Regresi Ganda 
 
 

Variables Entered/Removedb

MOTIVASI,
KET.PROS

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Model Summaryb

.758a .574 .542 3.79 2.439
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

ANOVAb

523.411 2 261.706 18.190 .000a

388.455 27 14.387
911.867 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KET.PROSa. 

Dependent Variable: HAS.BELb. 
 

Coefficientsa

17.408 8.942 1.947 .062
.247 .128 .320 1.927 .065 .574 1.743
.513 .167 .509 3.071 .005 .574 1.743

(Constant)
KET.PROS
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: HAS.BELa. 



 

 

Collinearity Diagnosticsa

2.993 1.000 .00 .00 .00
4.830E-03 24.892 .66 .53 .00
2.381E-03 35.454 .34 .47 1.00

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) KET.PROS MOTIVASI
Variance Proportions

Dependent Variable: HAS.BELa. 
 

Residuals Statisticsa

65.32 80.50 70.73 4.25 30
-6.21 8.50 -3.79E-15 3.66 30

-1.273 2.300 .000 1.000 30
-1.636 2.240 .000 .965 30

Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: HAS.BELa. 
 

 
 
D. Grafik 
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TABEL UJI PERBEDAAN KELAS EKSPERIMEN DAN 
KELAS KONTROL 

  
Group Statistics

30 70.73 5.61 1.02
29 66.14 4.15 .77

JEN.MET
1
2

HB
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

2.512 .118 3.569 57 .001 4.60 1.29 2.02 7.17

3.587 53.394 .001 4.60 1.28 2.03 7.16

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

HB
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 
 


