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ABSTRAK 

Ylyas Sopyyev. 2013. Implementasi Pembelajaran Matematika dengan 
Menggunakan Model “Think-pair-share” pada Materi Fungsi Ditinjau dari  
Motivasi Belajar Siswa SMP Semesta. Skripsi. Pendidikan Matematika. FMIPA. 
UNNES. Pembimbing I. Dra. Endang Retno W, M.Pd, Pembimbing II. Drs. Arief 
Agoestanto, M.Si. 

Kata Kunci:  Think-pair-share, Motivasi, Hasil Belajar 
 

Pembelajaran pada materi pokok fungsi di SMP Semesta Bilingual 
Boarding School 80% didominasi oleh guru, siswa duduk mendengarkan atau 
diskusi, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara guru, 
menyelesaikan soal-soal, akibatnya siswa  kurang aktif dalam pembelajaran dan 
mengalami kesulitan belajar matematika. Think-pair-share merupakan salah satu 
alternatif pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun rumusan 
penelitian ini adalah: 1) apakah hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual 
Boarding School Semesta dengan model pembelajaran Think-Pair-Share maupun 
pembelajaran ekpsositori pada  materi pokok fungsi mencapai ketuntasan belajar? 
2) Apakah rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Think-Pair-
Share lebih baik dari pada pembelajaran ekpsositori pada  materi pokok fungsi? 3) 
Apakah motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa? 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan populasi siswa 
kelas IX SMP Bilingual Boarding School Semesta. Sebagai sampelnya adalah 23 
siswa kelas IX A sebagai kelompok eksperimen dan 23 siswa kelas IX B sebagai 
kelompok kontrol. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar dan motivasi belajar 
yang diperoleh dari test dan pengisian angket. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan uji t dan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada model 
pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share mencapai 84,98 dan seluruhnya 
mencapai ketuntasan belajar, sedangkan rata-rata hasil belajar pada pembelajaran 
ekspositori sebesar 80,34 dan yang mencapai ketuntasan belajar mencapai 91%. 
Secara klasikal diperoleh nilai Zhitung dari kelompok eksperimen sebesar 2,42 dan 
kelompok kontrol sebesar 1,67 yang keduanya melebihi Ztabel = 1,64, yang berarti 
bahwa secara klasikal hasil belajar siswa mencapai ketuntasan belajar. Hasil 
independent sample t-test diperoleh thitung = 3,013 dengan p value = 0,000 < 0,05, 
yang berarti bahwa rata-rata hasil belajar pada pembelajaran think-pair-share lebih 
tinggi daripada pembelajaran ekspositori. Motivasi belajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar, terbukti dari hasil analisis regresi dengan model Y = 62,512 
+ 0,285X dan diuji kebermaknaannya menggunakan uji F diperoleh Fhitung = 
12,712  dengan p value = 0,002 < 0,05. 

Disimpulkan bahwa: 1) Hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual 
Boarding School Semesta dengan model pembelajaran Think-Pair-Share maupun 
pembelajaran ekpsositori pada  materi pokok fungsi mencapai ketuntasan belajar. 
2) Rata-rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Think-Pair-Share 
lebih baik dari pada pembelajaran ekpsositori pada  materi pokok fungsi. 3) 
Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Pada era globalisasi ini suatu negara tidak bisa hidup tanpa ada kerja sama 

dengan negara lain. Kerja sama hampir terjadi pada semua bidang antara lain 

bidang ilmu pengetahuan, bidang perdagangan, bidang kemiliteran, dan teknologi. 

Pada masa ini terjadi persaingan bebas antar negara di dunia, sehingga dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas untuk mampu berkompetisi dengan negara 

lain. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dapat diperoleh dengan 

pendidikan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah membebaskan dan 

membuka mata. Membuka mata dan menyadarkan kondisi bangsa sebagai rakyat 

yang terjajah karena kebodohannya. Lewat pendidikan, pembentukan watak dan 

kepribadian setiap masyarakat berlangsung. Melalui pendidikan pula masyarakat 

tumbuh sehingga mampu hidup secara cerdas, mampu menunaikan tanggung 

jawab serta kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat yang berpendidikan 

diharapkan mampu berkompetisi dengan negara-negara lainnya. 

Peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan sekolah terus 

diupayakan pemerintah. Upaya tersebut antara lain dengan penyempurnaan 

kurikulum yang ada, yaitu dari kurikulum 1994 ke kurikulum berbasis kompetensi 

dan sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyempurnaan tersebut 

dilakukan agar kemampuan dan keterampilan yang diperoleh siswa maksimal dan 

diharapkan memiliki standar yang hampir sama di seluruh daerah. Upaya 

peningkatan kualitas siswa sesuai dengan standar kompetensi siswa secara 
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nasional ditunjukkan dengan dibatasinya bidang studi Ujian Akhir Nasional 

(UAN) yaitu hanya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika 

dan IPA. Dimasukkannya matematika dalam UAN berarti bahwa matematika 

merupakan salah satu pelajaran yang dianggap penting oleh pemerintah untuk 

dikuasai siswa. Hal ini karena pemerintah menganggap matematika sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. 

Matematika merupakan sarana berpikir kritis, logis dan sistematis 

sehingga matematika harus dikuasai oleh semua kalangan agar mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dalam kenyataannya, 

masih ada siswa baik SD, SMP, SMA mengalami kesulitan dalam hal penguasaan 

matematika. Kesulitan di dalam penguasaan matematika ini, mungkin disebabkan 

karena mereka menganggap matematika kurang penting untuk dipelajari, sehingga 

mereka enggan mempelajarinya. Hal ini menyebabkan hasil belajar yang 

diperolehnya tidak maksimal. 

Dalam proses belajar mengajar matematika, pengetahuan matematika tidak 

dapat diberikan kepada anak begitu saja. Pemahaman konsep matematika siswa 

akan berkembang apabila mereka ikut serta dalam aktivitas matematika, seperti 

mencoba membuat penjelasan dari yang mereka lihat atau dengar. Termasuk pada 

materi pokok fungsi khususnya sub materi grafik fungsi, fungsi intersep, dan 

domain fungsi . Materi ini tidak cukup dihafal saja tetapi harus dimengerti dan 

dipahami konsepnya. 

Berdasarkan informasi dari guru matematika di SMP Semesta Bilingual 

Boarding School, pada materi pokok fungsi ini siswa kelas IX sering mengalami 
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kesulitan menentukan titik koordinat fungsi dalam menggambar grafik fungsi. 

Selain itu siswa sering mengalami kesulitan dalam menentukan domain dari 

sebuah fungsi, karena siswa cenderung tidak bisa membedakan berbagai fungsi. 

Misalnya siswa terkadang lupa akan syarat-syarat sebuah fungsi. Hal ini 

menyebabkan hasil belajar matematika pada sub materi pokok ini masih rendah, 

hal ini bisa dilihat dari nilai hasil belajar siswa pada materi pokok fungsi, 30% 

nilai siswa di bawah KKM. Tidak pahamnya siswa mengenai konsep materi 

mungkin disebabkan penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai. Model 

yang sering digunakan guru dalam pembelajaran matematika adalah model 

pembelajaran ekspositori. 

Pembelajaran pada materi pokok fungsi di SMP Semesta Bilingual 

Boarding School 80% didominasi oleh guru, siswa duduk mendengarkan atau 

diskusi, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara guru, 

menyelesaikan soal-soal. Hal inilah salah satu penyebab siswa  kurang aktif dalam 

pembelajaran dan siswa mengalami kesulitan belajar matematika. Oleh karena itu 

diperlukan pemilihan model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif, guru 

tidak mendominasi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, lebih banyak 

berpikir, lebih banyak mendiskusi sehingga siswa tidak mengalami kesulitan lagi 

dalam pembelajaran matematika di kelas. Model pembelajaran kooperatif adalah 

model yang bisa dipilih dalam pembelajaran, dengan model pembelajaran 

kooperatif orientasi pembelajaran ada pada siswa, siswa dituntut untuk lebih aktif 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 
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Kenyataan di lapangan sebagian besar siswa lebih suka menanyakan apa 

yang kurang dipahami pada suatu materi pelajaran dengan teman yang 

dianggapnya lebih bisa dari pada dengan gurunya. Hal ini akan lebih baik lagi jika 

dalam proses pembelajaran dilibatkan interaksi sosial antar siswa itu sendiri. Salah 

satu model pembelajaran kooperatif yang melibatkan interaksi sosial antar siswa 

adalah Think-Pair-Share. Dalam struktur pembelajaran ini, siswa dituntut aktif 

dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru dan 

kemudian menyampaikan pendapat atau jalan berpikirnya kepada teman 

sekelompoknya. Dengan struktur pembelajaran ini, siswa harus selalu aktif 

mengerjakan tugas yang diberikan guru karena akan digunakan dalam diskusi 

kelompok. Selain itu siswa juga harus rajin mempelajari materi yang akan datang 

di rumah karena sebagai dasar mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sehingga 

dengan keaktifan tersebut siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Pembelajaran Think-Pair-Share diharapkan meningkatkan hasil siswa, karena 

melalui worksheet yang diberi siswa akan didiskusikan di kelas sehingga dapat 

membantu pemahaman siswa dalam materi pokok fungsi, khususnya sub materi 

pokok grafik fungsi, fungsi intersep, dan domain fungsi  

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh model 

pembelajaran juga dapat dipengaruhi hal lain, diantaranya motivasi belajar siswa. 

Motivasi belajar diperlukan dalam proses belajar mengajar karena dengan adanya 

motivasi, seorang siswa akan tergerak untuk melakukan kegiatan belajar. Motivasi 

belajar memegang peranan yang penting dalam memberikan semangat dalam 

belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi yang banyak untuk 
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mencapai hasil belajar  yang tinggi. Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi 

diharapkan akan memiliki hasil belajar matematika yang baik, karena ia akan 

berusaha mengatasi segala kesulitan dalam belajar untuk mencapai hal yang 

diingikannya. Namun dalam kenyataannya masih ada siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang rendah. Mereka kurang senang dengan matematika sehingga 

mereka tidak termotivasi untuk belajar matematika apalagi mengerjakan tugas dari 

guru. Sehingga hal ini akan menyebabkan hasil belajar matematika kurang 

memuaskan. 

Dari permasalahan tersebut, perlu solusi untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pokok fungsi, yaitu melalui model Think-Pair-Share dimana 

dalam model ini siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Model Think-Pair-Share Pada 

Materi Fungsi ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa SMP Semesta”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang 

akan dikaji melalui penelitian ini adalah: 

1. Apakah hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual Boarding School 

dengan model pembelajaran Think-Pair-Share maupun pembelajaran 

ekspositori pada  materi pokok fungsi mencapai ketuntasan belajar? 

2. Apakah rata-rata hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual Boarding 

School dengan model pembelajaran Think-Pair-Share lebih baik dari pada 

pembelajaran ekspositori pada  materi pokok fungsi? 
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3. Apakah motivasi belajar siswa kelas IX SMP di Bilingual Boarding School 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada materi pokok fungsi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual 

Boarding School dengan model pembelajaran Think-Pair-Share maupun 

dengan pembelajaran ekspositori pada materi pokok fungsi.  

2. Untuk mengetahui apakah rata-rata hasil belajar siswa kelas IX di SMP 

Bilingual Boarding School dengan model pembelajaran Think-Pair-Share 

lebih baik dari pada pembelajaran ekspositori pada materi pokok fungsi.  

3. Untuk mengetahui apakah motivasi belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual 

Boarding School berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada materi pokok 

fungsi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Bagi siswa, pelaksanaan model pembelajaran Think-Pair-Share diharapkan 

dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam berpendapat dan menyampaikan 

ide mereka dalam proses pembelajaran matematika serta dapat meningkatkan 

hasil belajar mereka sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar bahkan lebih.   
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2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan kepada guru untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa 

melalui model pembelajaran yang baru, serta memperoleh pengetahuan dalam 

menggunakan variasi pembelajaran matematika yang efektif dan inovatif. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pembelajaran dengan bantuan model pembelajaran Think-Pair-Share yang 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran matemetika di sekolah. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

memperoleh pengalaman langsung dalam memilih strategi pembelajaran 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar Matematika 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Secara piskologis, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto: 

2010: 2).  

Pendapat lain dari Winkel  (2004: 13) menyatakan bahwa belajar 

merupakan suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu relatif konstan dan 

berbekas. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan, belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan. Menurut Gagne “Belajar merupakan 

suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, 

kebiasaan dan tingkah laku yang diperoleh dari instruksi (Slameto: 2010: 13).  

Dari beberapa pendapat para tokoh diatas, dapat diambil suatu simpulan 

bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku atau kecakapan seseorang 

yang diperoleh dari proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman 
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atau bahan yang dipelajari dari lingkungan. Seseorang dikatakan telah belajar 

apabila memiliki ciri-ciri perubahan tingkah laku yaitu: 1) perubahan terjadi 

secara sadar, 2) bersifat kontinu dan fungsional, 3) bersifat positif dan aktif,  4) 

bukan bersifat sementara, 5) memiliki tujuan atau terarah dan  6) mencakup 

seluruh aspek tingkah laku (Slameto, 2010: 3-4). 

2.1.2 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2004: 22), hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut 

Howard Kingsley dalam Sudjana (2004: 22), membagi tiga macam hasil belajar 

mengajar yaitu: 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan dan pengarahan, 

3) sikap dan cita-cita.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia 

menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan 

pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

2.2 Model Pembelajaran Think Pair Share 
 
Dalam suatu pembelajaran metode ataupun model yang dipakai guru 

memegang peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan setelah 

pengajaran berakhir (Djamarah, 2002: 53).  Metode pembelajaran yang digunakan 

guru secara tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan materi dapat berperan 
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sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran dan sebagai alat 

mencapai tujuan.  

Model pembelajaran merupakan suatu pola atau langkah-langkah 

pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil 

belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

Tindakan pembelajaran akan disebut sebagai model pembelajaran jika memiliki 4 

(empat) ciri yaitu (1) ada rasional teoritik yang logis atau kajian ilmiah yang 

disusun oleh penemunya atau ahlinya, (2) ada tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai melalui tindakan pembelajaran tersebut, (3) ada tingkah laku mengajar 

belajar yang khas yang diperlukan oleh guru dan peserta didik, dan (4) diperlukan 

lingkungan belajar yang spesifik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

(Suyitno, 2009: 4).  

Think-pair-share merupakan salah satu model dalam pembelajaran 

kooperatif. Ibrahim (2000: 6) mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan kerjasama diantara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif memiliki 

ciri-ciri: 1) Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok 

secara kooperatif. 2) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 3) Jika dalam kelas, terdapat siswa-siswa 

yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka 

diupayakan agar dalam kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin 

yang berbeda. 4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada 

perorangan. Think-Pair-Share (TPS) sebagai salah satu tipe model pembelajaran 
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dalam Cooperative Learning diartikan sebagai Berpikir-Berpasangan-Berbagi, 

TPS sebagai model pembelajaran dikembangkan oleh Frank Lyman (Suyitno, 

2004: 31, Trianto, 2007: 61).   

Pada proses Thinking (berpikir). Guru memberikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan 

pertanyaan tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. Pada proses Pairing 

(berpasangan), guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa yang lain 

untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada langkah pertama. 

Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah diajukan 

suatu pertanyaan atau berbagai ide jika suatu persoalan khusus telah diidentifikasi. 

Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk berpasangan. Tahap berikutnya 

yaitu sharing (berbagi), guru meminta pasangan-pasangan siswa tersebut untuk 

berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang 

telah mereka diskusikan dengan cara bergantian pasangan demi pasangan dan 

dilanjutkan sampai beberapa siswa telah mendapat kesempatan untuk melaporkan, 

paling tidak sekitar seperempat pasangan, tetapi sesuaikan dengan waktu yang 

tersedia. Pada langkah ini akan efektif apabila guru berkeliling kelas dari 

pasangan yang satu ke pasangan yang lain  

Beberapa kelebihan dalam pembelajaran Think Pair Share antara lain: 1) 

akan meningkatkan pasrtisipasi siswa, 2) lebih banyak memberi kesempatan untuk 

kontribusi masing-masing anggota kelompok, 3) interaksi lebih mudah dan 4) 

lebih mudah dan cepat membentuk kelompok (Lie, 2005: 46). Meskipun demikian 

ada kelemahan dalam  pembelajaran ini yaitu: 1) banyak kelompok yang melapor 
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dan perlu dimonitor, 2) lebih sedikit ide yang muncul, 3) tidak ada penengah jika 

terjadi perselisihan dalam kelompok (Lie, 2005: 46) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan dalam 

model ini siswa dapat berbagi ide dengan seluruh kelas. Siswa secara individual 

dapat mengembangkan pemikirannya masing-masing sehingga kualitas jawaban 

siswa juga dapat meningkat. Sedangkan kelemahan yang ada dapat diminimalisir 

dengan peran guru, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 

2.3 Pembelajaran Ekspositori 

Dalam sistem ini guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan 

secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga anak didik tinggal menyimak dan 

mencernanya saja secara tertib dan teratur. Secara garis besar prosedur ini adalah: 

1) Preparasi, guru mempersiapkan (preparasi) bahan selengkapnya secara 

sistematis dan rapi. 

2) Apersepsi, guru bertanya atau memberikan uraian singkat untuk mengarahkan 

perhatian anak didik kepada materi yang akan diajarkan. 

3) Presentasi, guru menyajikan bahan dengan cara memberikan ceramah atau 

menyuruh anak didik membaca bahan yang telah disiapkan dari buku teks 

tertentu atau yang ditulis guru sendiri. 

4) Resitasi, guru bertanya dari anak didik menjawab sesuai dengan bahan yang 

dipelajari, atau anak didik disuruh menyatakan kembali dengan kata-kata 

sendiri (resitasi) tentang pokok-pokok masalah yang telah dipelajari, baik 

yang dipelajari secara lisan maupun tulisan (Djamarah, 2002: 23-24). 
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2.4 Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar karena 

dengan adanya motivasi seorang siswa akan tergerak untuk melakukan kegiatan 

belajar mengajar. Motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respon 

yaitu usaha setelah belajar siswa memilih mengikuti tindakan tertentu dan 

ketahanan perilaku atau berapa lama seseorang itu terus menerus berperilaku 

menurut cara tertentu. Oemar H. (2008: 158) mengemukakan bahwa, “Motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.  

Motivasi belajar memegang peranan yang sangat penting dalam 

memberikan semangat belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki 

energi yang banyak untuk mencapai hasil yang tinggi. Adanya motivasi yang 

tinggi dalam diri siswa untuk belajar merupakan syarat agar siswa oleh dirinya 

sendiri untuk mengatasi segala kesulitan dalam belajar. Sehingga jika seseorang 

dalam kegiatan belajar memiliki motivasi yang tinggi maka memungkinkan hasil 

belajar baik, begitu juga sebaliknya, jika seseorang dalam belajar memiliki 

motivasi yang rendah maka memungkinkan hasil belajar rendah.  

Menurut  Winkel (2004: 27) menyatakan bahwa motivasi belajar terbagi 

atas dua bentuk yaitu: 

1) Motivasi intrinsik, yaitu bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya anak belajar karena ingin 

mengetahui seluk beluk suatu masalah selengkap-lengkapnya. 
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2) Motivasi ekstrinsik, yaitu bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang tidak secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya anak rajin belajar untuk 

memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada umumnya motivasi dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam (instrinsik) yaitu motivasi atau dorongan 

yang timbul dari dalam diri siswa, misalnya karena adanya cita-cita, perasaan 

ingin tahu, perasaan ingin mencoba. Motivasi yang kedua adalah motivasi dari 

luar (ekstrinsik) yaitu motivasi atau dorongan yang disebabkan oleh faktor luar, 

dorongan ini timbul karena ada pihak-pihak luar yang berperan, misalnya 

perhatian orang tua, perhatian guru, hadiah dan pujian atau hukuman. 

Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata 

lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan melahirkan hasil yang baik. Intensitas motivasi 

seseorang akan sangat menentukan tingkat pencapaian hasil belajar. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah pemberi semangat dan akan 

menentukan tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai suatu tujuan 

termasuk dalam kegiatan belajar yaitu pencapaian hasil belajar yang optimal. 

Guru bertanggung jawab melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil dengan 

baik. Keberhasilan ini tergantung pada upaya guru membangkitkan motivasi 

belajar siswa. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang yang relatif menetap sebagai suatu hasil dari latihan dan 

pengalaman. Siswa merupakan subyek belajar di dalam proses belajar mengajar. 

Keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa menunjukkan penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran. Banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menguasai mata pelajaran, 

di antaranya adalah model pembelajaran dan motivasi belajar siswa.  

Pembelajaran matematika yang baik yaitu yang melibatkan intelektual dan 

emosional siswa secara optimal dengan melibatkan beberapa fakta, salah satunya 

adalah pemilihan model pembelajaran yang harus menimbulkan aktivitas belajar 

siswa. Model pembelajaran memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

menunjang keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Pemilihan model 

pembelajaran yang tidak tepat justru akan menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  

Pada sub pokok bahasan grafik fungsi, fungsi intersep, dan domain fungsi, 

materi ini bertujuan antara lain agar siswa dapat terampil menentukan titik 

koordinat fungsi dalam menggambarkan grafik fungsi, dapat menentukan domain 

dari sebuah fungsi. Oleh karena itu, untuk mengajarkan materi ini diperlukan 

suatu model yang dapat meningkatkan kemampuan individual siswa dan dapat 

mengarahkan siswa untuk bekerja sama. Sehingga jika ada kesulitan dalam 

memecahkan soal, siswa dapat mendiskusikannya.  
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Model Think-Pair-Share merupakan model mengajar yang dapat 

meningkatkan penguasaan akademis siswa. Melalui pendekatan ini, selain siswa 

dapat menggali kemampuannya sendiri, siswa juga diarahkan untuk bekerja sama 

meskipun dalam kelompok yang kecil. Penggunaan model Think-Pair-Share 

diharapkan dapat meningkatkan hasil siswa dalam sub pokok bahasan grafik 

fungsi, fungsi intersep, dan domain fungsi, dan dapat menghasilkan hasil belajar 

yang lebih baik dari pada penggunaan metode ç.  

Keberhasilan belajar selain dipengaruhi oleh penggunaan model 

pembelajaran, juga dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa. Ada siswa yang 

bermotivasi kuat dalam belajar matematika, ada pula yang kurang bermotivasi. 

Perbedaan ini disebabkan adanya dorongan atau semangat yang berbeda dari 

siswa untuk mencapai tujuan. Siswa yang bermotivasi kuat dalam belajar 

matematika memiliki arah yang jelas sehingga tujuan yang dikehendaki dalam 

mempelajari matematika tercapai, termasuk tujuan untuk meraih hasil setinggi 

mungkin. Selain itu ia juga selalu bergairah dalam melakukan kegiatan belajar 

matematika karena dalam hatinya senantiasa diliputi oleh perasaan senang dan 

semangat yang tinggi. Pada akhirnya siswa yang mempunyai motivasi tinggi 

dalam belajar matematika akan mampu meraih hasil belajar matematika yang 

lebih tinggi dibanding dengan mereka yang memiliki motivasi yang lebih rendah 

belajar matematika.  

Dengan model pembelajaran yang sesuai dan semakin tingginya motivasi 

belajar matematika siswa akan dapat meningkatkan hasil belajar matematikanya. 

Pada penggunaan model Think-Pair-Share, siswa diarahkan untuk bekerja sama 

dan saling membantu dalam memecahkan masalah, sehingga dapat meningkatkan 

motivasi siswa. Karena dengan bekerja sama dan saling membantu, siswa menjadi 
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percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu dalam model   

Think-Pair-Share siswa diarahkan untuk bekerja secara mandiri. Sehingga siswa 

dengan motivasi kuat akan dapat mengerjakan tugas mandiri secara lebih baik dari 

pada siswa dengan motivasi rendah.  

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diduga bahwa hasil belajar dengan 

model Think-Pair-Share maupun metode ekspositori mencapai ketuntasan belajar, 

rata-rata hasil belajar dengan model Think-Pair-Share lebih baik dari 

pembelajaran ekspositori. Selain itu juga diduga motivasi belajar siswa 

berpengaruh positif pada hasil belajar siswa materi pokok fungsi.  

 
2.6 Hipotesis 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah 

diuraikan, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut.  

1. Hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual Boarding School dengan 

model pembelajaran Think-Pair-Share maupun pembelajaran ekspositori 

pada  materi pokok fungsi mencapai ketuntasan belajar.  

2. Rata-rata hasil belajar siswa kelas IX di SMP Bilingual Boarding School 

dengan model pembelajaran Think-Pair-Share lebih baik dari pada 

pembelajaran ekspositori pada  materi pokok fungsi  

3. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap haisil belajar siswa kelas IX 

SMP Semesta Bilingual Boarding School.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Semesta Bilingual Boarding School 

kelas IX semester I tahun pelajaran 2012/2013. Uji coba instrumen dilaksanakan 

di Sragen Bilingual Boarding School kelas IX semester I tahun pelajaran 

2012/2013. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I dari bulan November sampai 

Desember tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum memulai penelitan, terlebih 

dahulu dipersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Persiapan-

persiapan tersebut dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Oktober 

2012. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Ada dua fungsi desain 

eksperimen yaitu: a) memberikan kesempatan untuk membandingkan kondisi 

yang dituntut oleh hipotesis penelitian. b) memungkinkan peneliti membuat 

interhasil dari hasil studi melalui analisis data statistik. 

Penelitian ini menggunakan desain eksperimental yang sebenarnya 

eksperimen sesungguhnya dengan pola postest control group design. Penelitian 
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ini mengambil sekelompok subyek yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  

Tabel 3.1. Desain Penelitian 
 

No. Kelas Perlakuan Tes Akhir 

1 Eksperimen P1 X 

2 Kontrol P2 Y 

X dan Y adalah tes akhir kelas eksperimen setelah diberi perlakuan melalui 

pembelajaran model Think-pair-share dan tes akhir kelas kontrol setelah diberi 

perlakuan melalui pembelajaran ekspositori. P1 adalah perlakuan yang diberikan 

pada kelas eksperimen melalui pembelajaran dengan model Think-pair-share. P2 

adalah perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol melalui pembelajaran 

ekspositori. Hasil dari tes akhir digunakan sebagai dasar untuk analisis yaitu uji t 

yang selanjutnya menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.   

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2012: 117) mengemukakan bahwa, “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Semesta Bilingual Boarding 

School tahun pelajaran 2012/2013 sebanyak 46 siswa yang terdiri dari 23 siswa 

kelas IX A dan 23 siswa kelas IX B.  Kedua kelas memiliki kondisi awal yang 

relatif sama. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai mid semester sebelumnya 

diperoleh rata-rata nilai kelas IX A sebesar 61,91 sedangkan pada kelas IX B 

sebesar 64,43, seperti tercantum pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Kesamaan Varians 

Kelompok N Mean Varians Fhitung Ftabel 

IX A 23 61.91 531.0831 0.99 2.35 

IX B 23 64.43 532.3476  

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa nilai Fhitung < Ftabel, yang berarti bahwa 

varians homogen, sehingga rata-rata kondisi awal antara kelas IX A dan   IX B  

tidak berbeda nyata atau berangkat dari kondisi awal yang relatif sama (lampiran 

4 dan 6). 

3.3.2 Sampel 

Sugiyono (2012: 118) menyatakan, “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel dari penelitian ini adalah 

siswa kelas IX yang ada di SMP Semesta Bilingual Boarding School yaitu siswa 

kelas IX A dan siswa kelas IX B. Melalui undian diperoleh siswa kelas IX A 

sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas IX B sebagai kelas kontrol. 

Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Menurut Sugiyono 

(2012: 120), pengambilan sampel ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi. Dasar pengambilan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan dengan cara undian karena kedua kelas memiliki kondisi awal 

yang relatif sama. (Daftar anggota sampel pada lampiran 1 dan 2) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Variabel Penelitian 

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

yaitu: 

1. Variabel Bebas.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. 

a. Motivasi Belajar Siswa 

1) Definisi Operasional 

Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa yang menimbulkan 

keinginan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan belajar sehingga tujuan 

belajar siswa dapat tercapai. 

2) Skala pengukuran: skala interval dari skor 1-4, sehingga dapat dikategorikan 

menjadi 4 kategori dalam bentuk persentase 

25% - 43,75%  kategori sangat rendah 

43,76%-62,50% kategori rendah 

62,51% - 81,25% kategori tinggi 

81,26%-100% kategori sangat tinggi 

2. Variabel Terikat 

Varibel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar matematika. 

a. Definisi Operasional: Hasil belajar matematika adalah hasil belajar matematika 

siswa pada sub materi pokok grafik fungsi, fungsi intersep, dan domain fungsi. 

b. Indikator: Nilai tes hasil belajar matematika siswa pada sub materi pokok grafik 

fungsi, fungsi intersep, dan domain fungsi. 

c. Skala Pengukuran : Skala interval 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Metode Tes 

Data utama berupa hasil belajar siswa diukur dengan metode tes, yaitu 

berupa tes pada sub materi pokok grafik fungsi, fungsi intersep, dan domain 

fungsi. Dalam penelitian ini digunakan tes objektif berupa pilihan ganda dengan 

alternatif 4 jawaban dan tes essay. Langkah-langkah dalam membuat instrumen 

untuk tes hasil belajar adalah: 1) Membuat kisi-kisi soal tes. 2) Menyusun soal-

soal tes. 3) Mengadakan uji coba tes. 

2. Metode Angket 

Untuk mendapatkan data tentang motivasi belajar siswa digunakan 

instrumen berupa angket. Dalam penelitian ini angket yang digunakan berbentuk 

pilihan ganda. Alternatif jawaban tiap item ada empat. Prosedur pemberian skor 

berdasarkan tingkat motivasi belajar matematika siswa, yaitu berupa pernyataan 

positif dan pernyataan negatif.  

Untuk pernyataan positif adalah sebagai berikut. 

a. Jawaban a dengan skor 4  

b. Jawaban b dengan skor 3  

c. Jawaban c dengan skor 2  

d. Jawaban d dengan skor 1  

Untuk pernyataan negatif adalah sebagai berikut. 

a. Jawaban a dengan skor 1  

b. Jawaban b dengan skor 2  
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c. Jawaban c dengan skor 3  

d. Jawaban d dengan skor 4  

Langkah-langkah dalam penyusunan angket adalah: 

a. Menentukan indikator. 

b. Menyusun kisi-kisi pembuatan instrumen. 

c. Menjabarkan indikator-indikator ke dalam item-item angket. 

d. Mengadakan uji coba angket. 

3.4.3 Uji Coba Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dan 

angket motivasi belajar matematika siswa. Sebelum instrumen dibuat, terlebih 

dahulu dibuat kisi-kisi tes dan kisi-kisi angket. Setelah kisi-kisi selesai disusun, 

langkah selanjutnya adalah membuat instrumen berdasar kisi-kisi yang sudah 

dibuat. Kemudian instrumen tersebut diuji cobakan sebelum dikenakan pada 

sampel penelitian. Tujuan dari uji coba adalah untuk mengetahui apakah 

instrumen yang dibuat telah memenuhi syarat-syarat instrumen yang baik, yaitu 

validitas, konsistensi internal, dan reliabilitas. Ujicoba dilakukan di SMP Sragen 

Bilingual Boarding School dan selanjutnya dianalisis validitas, daya pembeda, 

tingkat kesukaran, reliabilitasnya untuk soal hasil belajar sedangkan untuk angket 

motivasi dianalisis validitas dan reliabilitasnya. 

 

1. Uji Coba Tes Hasil Belajar 

a. Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012: 175). Untuk menilai apakah suatu 



24 
 

 

instrument mempunyai validitas isi yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah 

melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar)”. Dalam hal 

ini pakar menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh pengembang tes telah 

menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi (substansi) yang akan 

diukur. Langkah berikutnya, para pakar menilai apakah masing-masing butir tes 

yang telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang telah 

ditentukan. Pada penelitian ini suatu butir tes dikatakan memiliki validitas isi jika 

validator menyetujui semua klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan.  Dalam 

penelitian ini kisi-kisi dan soal telah dinilai dan setujui oleh guru dan dosen 

pembimbing. 

Setelah dilakukan validasi oleh pakar, selanjutnya dilakukan uji empiris 

yang dilaksanakan di kelas IX SMP Sragen Bilingual Boarding School (lampiran 

3). Hasil ujicoba selanjutnya dianalisis validitasnya menggunakan korelasi 

Pearson, menurut Sugiyono (2012: 255) rumusnya adalah sebagai berikut: 

))()()((

))((
2222 ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

YYnXXn

YXXYn
rxy

 

dengan : 

xyr   = validasi antara skor butir dan skor total 

n    = banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen) 

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

Y   = total skor (dari subjek uji coba) 

Menurut Sugiyono (2012: 255) apabila rxy < 0,3 maka butir tersebut 

tergolong tidak valid. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa dari 19 soal yang terdiri dari 17 soal pilihan 

ganda dan 2 soal essay, terdapat 7 soal yang tergolong tidak valid, seperti 

tercantum pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Soal Hasil Belajar 
 

No rxy Kriteria No rxy Kriteria 
1 0.35 Valid 11 0.28 Tidak valid 
2 -0.02 Tidak valid 12 0.41 Valid 
3 0.42 Valid 13 0.31 Valid 
4 0.53 Valid 14 0.06 Tidak valid 
5 0.20 Tidak valid 15 0.47 Valid 
6 0.33 Valid 16 0.28 Tidak valid 
7 0.65 Valid 17 0.66 Valid 
8 0.28 Tidak valid 18 0.95 Valid 
9 -0.03 Tidak valid 19 0.96 Valid 
10 0.48 Valid 

(Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11) 

b. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran butir soal ialah proporsi peserta tes menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Tingkat kesukaran soal biasanya dilambangkan 

dengan p. Tingkat kesukaran berkisar antara 0.0 sampai dengan 1.0. Soal yang 

baik adalah soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang memadai artinya soal 

tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk menentukan tingkat 

kesukaran tiap-tiap butir tes menurut Arikunto (2003: 208) digunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

keterangan ; 

P = indeks kesukaran 

B = banyak peserta tes yang menjawab soal dengan benar  

sJ
BP =
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Js = jumlah seluruh peserta tes 

Kriteria yang digunakan  

P < 0,30 tergolong sukar 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 tergolong sedang 

0,70 < P tergolong mudah 

Hasil analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa dari 19 soal terdapat 

12 soal tergolong mudah, 6 soal tergolong sedang dan 1 soal tergolong sukar. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

No Tingkat 
Kesukaran Kriteria No Tingkat 

Kesukaran Kriteria 

1 0.67 Sedang 11 0.86 Mudah 
2 0.86 Mudah 12 0.24 Sukar 
3 0.81 Mudah 13 0.76 Mudah 
4 0.76 Mudah 14 0.43 Sedang 
5 0.86 Mudah 15 0.62 Sedang 
6 0.62 Sedang 16 0.71 Mudah 
7 0.76 Mudah 17 0.86 Mudah 
8 0.86 Mudah 18 0.59 Sedang 
9 0.76 Mudah 19 0.57 Sedang 
10 0.81 Mudah 

(Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11) 
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c. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda 

disebut indeks diskriminasi (D). Untuk menentukan besarnya daya beda (nilai D) 

digunakan rumus menurut Arikunto (2003: 213) sebagai berikut: 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=

 

Keterangan : 

JA : banyaknya peserta kelompok atas 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

BB : banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut: 

D < 0   : semua tidak baik dan harus dibuang. 

20,000,0 <≤ D  : jelek (poor) 

40,020,0 <≤ D  : cukup (satisfactory) 

70,040,0 <≤ D  : baik (good) 
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00,170,0 ≤≤ D  : baik sekali (excellent) 

Hasil analisis daya pembeda menunjukkan bahwa dari 19 soal terdapat 6 

soal memiliki daya beda sangat jelek dan jelek, 9 soal tergolong cukup dan 4 soal 

memiliki daya pembeda baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

No Tingkat 
Kesukaran Kriteria No Tingkat 

Kesukaran Kriteria 

1 0.60 Baik 11 0.20 Cukup 
2 -0.20 Sangat jelek 12 0.50 Baik 
3 0.30 Cukup 13 0.20 Cukup 
4 0.40 Baik 14 0.10 Jelek 
5 0.00 Jelek 15 0.30 Cukup 
6 0.30 Cukup 16 -0.10 Sangat jelek 
7 0.40 Baik 17 0.20 Cukup 
8 0.00 Jelek 18 0.30 Cukup 
9 -0.20 Sangat jelek 19 0.33 Cukup 
10 0.30 Cukup 

(Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11) 

d. Reliabilitas 

Instrumen dikatakan reliabel berarti dapat memberikan hasil yang relatif 

sama pada saat dilakukan pengukuran lagi pada obyek yang berbeda pada waktu 

yang berlainan. Reliabel tes hasil belajar diuji dengan rumus KR-20, menurut 

Sugiyono (2012: 186) rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

dengan 

r11 = indeks reliabilitas instrumen 

n   = cacah butir instrumen 
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pi   = proporsi cacah subyek yang menjawab benar pada butir ke-i 

qi   = 1– pi , i= 1,2,…,n 

 = variansi total       

Hasil analisis reliabilitas untuk soal pilihan ganda sebesar 0,441 dan untuk 

soal essay sebesar 0,90 sehingga reliabilitas gabungannya sebesar 0,91 sehingga 

tergolong reliabel karena melebihi 0,7 (Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 11). 

Berdasarkan hasil analisis validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan 

reliabilitas maka dari 19 soal yang diujicobakan diambil 12 soal terdiri 10 soal 

pilihan ganda dan 2 soal essay sebagai instrumen penelitian. Soal-soal yang 

dipakai adalah soal nomor pilihan ganda: 1, 3,4,6,7, 10, 12, 13, 15, 17 dan soal 

essay nomor 1, 2 (perhitungan pada lampiran ). 

 
2. Uji Coba Angket 

a. Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012: 175). Untuk menilai apakah suatu 

instrument mempunyai validitas isi yang tinggi, yang biasanya dilakukan adalah 

melalui experts judgment (penilaian yang dilakukan oleh para pakar)”. Dalam hal 

ini pakar menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh pengembang tes telah 

menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi telah mewakili isi (substansi) yang akan 

diukur. Langkah berikutnya, para pakar menilai apakah masing-masing butir 

angket yang telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang 
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telah ditentukan. Pada penelitian ini suatu butir angket dikatakan memiliki 

validitas isi jika validator menyetujui semua klasifikasi kisi-kisi yang ditentukan. 

Selanjutnya setelah angket yang disusun dinilai dan disetujui oleh pakar yaitu Dra. 

Endang R.W, M.Pd dilanjutkan dengan  ujicoba yang dilakukan di SMP Sragen 

Bilingual Boarding School. Hasil analisis validitas dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Validitas Angket Motivasi Belajar 

No rxy Kriteria No rxy Kriteria No rxy Kriteria 
1 0.648 Valid 12 0.088 Invalid 23 0.167 Invalid 
2 0.522 Valid 13 0.616 Valid 24 0.011 Invalid 
3 0.531 Valid 14 0.616 Valid 25 -0.211 Invalid 
4 0.586 Valid 15 0.480 Valid 26 -0.196 Invalid 
5 0.749 Valid 16 0.555 Valid 27 0.312 Invalid
6 0.159 Invalid 17 0.447 Valid 28 0.275 Invalid 
7 0.479 Valid 18 0.501 Valid 29 0.687 Valid 
8 0.578 Valid 19 0.502 Valid 30 0.262 Invalid 
9 0.715 Valid 20 0.646 Valid 31 0.551 Valid 
10 0.565 Valid 21 0.684 Valid 32 0.460 Valid 
11 -0.052 Invalid 22 0.790 Valid 33 0.564 Valid 

(Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12) 

Hasil analisis validitas diperoleh 10 item angket yang tergolong invalid 

karena memiliki nilai rxy < rtabel (0,444), sehingga ke-10 item tersebut tidak 

digunakan untuk pengambilan data. 

b.  Reliabilitas 

Relibailitas angket digunakan rumus Cronbach Alpha, karena dalam 

membuat skor angket ini tidak menggunakan skor 0 dan 1, menurut Arikunto 

(2003: 196) rumushnya adalah sebagai berikut: 

 

dengan 

 = indeks reliabilitas instrumen 
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    = cacah butir instrumen 

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

  = variansi skor-skor yang diperoleh subyek uji coba 

Pada penelitian ini instrumen dikatakan reliabel jika memenuhi  ≥ 0.70. 

Hasil analisis reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha diperoleh r11 = 

0,861 > 0,7 yang termasuk dalam kategori reliabel (Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 12) 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Prasyarat 

Uji Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan alat bantu SPSS 16.0, menurut Sukestiyarno (2010: 73) menggunakan 

rumus: 

 

dengan 

D : deviasi; 
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: suatu fungsi distribusi frekuensi komulatif yang ditentukan yakni  

distribusi komulatif teoritis dibawah ; 

 : distribusi frekuensi komulatif yang diobservasi dari suatu sampel 

random dengan N observasi. Dimana  adalah sembarang skor yang mungkin;  

 , dengan k banyaknya observasi yang sama atau kurang dari X. 

 diterima jika nilai signifikansi (Sig.) pada output uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov lebih dari 5%. 

2. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji homogenitas ini 

digunakan metode uji F dengan langkah-langkah menurut Sudjana (2005: 249-

250) sebagai berikut. 

a. Menentukan rumusan hipotesis yaitu: 

:  =  (sampel berasal dari populasi yang homogen) 

:  ≠  (sampel berasal dari populasi yang tidak homogen) 

b. Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji F. 

c. Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5% 

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel, dimana Fhitung ≤ F½ α(n1-

1)(n2-1), dimana α = 5%. F½ α(n1-1)(n2-1) = F0.025(22,22) = 2.05 

d. Menentukan statistik hitung dengan menggunakan uji F dengan rumus: 

Fhitung =  = x 
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e. Menarik kesimpulan yaitu jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima. Jadi kedua varians 

homogen. 

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 merupakan uji untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang 

diajar dengan meodel Think-pair-share maupun yang diajar dengan metode ekspositori 

telah mencapai ketuntasan belajar. Untuk mengujinya menggunakan uji proporsi. 

Secara klasikal ketuntasan belajar diuji menggunakan uji proporsi dengan 

hipotesis yang diuji: 

Ho: π < 74,5% 

H1: π > 74,5% 

Adapun uji proporsi menggunakan uji Z menurut Sudjana (2005: 233) dinyatakan dengan 

rumus: 

n

n
x

)1(
  Z

00

0

ππ

π

−

−
=  

Keterangan: 

x :  banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

π0 : Kriteria proporsi ketuntasan belajar yaitu 74,5% 

N: banyaknya siswa  

H1 diterima apabila nilai Z > Z tabel. 

2. Uji Hipotesis 2 

Uji Hipotesis 2 merupakan uji untuk mengetahui apakah hasil belajar 

siswa yang diajar dengan meodel Think-pair-share lebih baik daripada hasil 
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belajar siswa yang diajar dengan metode ekspositori, digunakan uji perbedaan dua 

rata-rata (uji t pihak kanan). Langkah-langkah uji perbedaan dua rata-rata adalah 

sebagai berikut. 

a. Menentukan rumusan hipotesisnya, yaitu: 

: µ1 = µ2  

Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model Think-pair-share sama 

dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ekspositori  

: µ1 > µ2  

Rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model Think-pair-share lebih 

baik daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ekspositori. 

b. Menentukan statistik yang digunakan yaitu uji t satu pihak (uji pihak kanan). 

c. Menentukan taraf signifikan yaitu α = 5%. 

d. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 apabila thitung ≥ ttabel, dimana  dieroleh dari 

daftar distribusi student dengan peluang (1- α) dan dk = n1 + n2 -2 

e. Menentukan statistik nilai hitung menggunakan rumus dari Sugiyono (2012: 273) 
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keterangan: 

 : rata-rata nilai tes kelas eksperimen 

 : rata-rata nilai tes kelas kontrol 

 : varians gabungan 

 : banyaknya siswa kelas eksperimen 

 : banyaknya siswa kelas kontrol 
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 : varians kelas eksperimen 

 : varians kelas kontrol 

f. Menarik kesimpulan yaitu jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak. Artinya hasil belajar 

siswa yang diajar dengan model Think-pair-share lebih baik daripada hasil belajar 

siswa yang diajar dengan metode ekspositori  

3. Uji Hipotesis 3 

Uji Hipotesis 3 merupakan uji untuk mengetahui apakah motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

sederhana dengan variabel bebas motivasi belajar dan variabel terikat hasil belajar. 

Menurut Sugiyono (2007: 261) persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai 

berikut : 

^
Y  = a + bX 

Keterangan: 

^
Y  : subyek dalam variable dependen yang diprediksikan 

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

b : angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan 

variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis 

turun 

X:  subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Menurut Sugiyono (2007: 262), harga a dan b diperoleh dari persamaan 

berikut: 
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Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya apakah 

regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak. Apabila tidak linear 

maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan.  

a. Uji Lineritas 

Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas menurut Sugiyono 

(2007: 265-266) adalah sebagai berikut. 

1) Jumlah kuadrat total 
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6) Jumlah kuadrat galat 

)()()( TCJKSJKGJK −=  

Tabel 3.7 Tabel Bantuan Uji Linieritas dan Uji Keberartian Model Regresi 

Sumber 
variasi 

dk JK KT F 

Total n ∑ 2Y  ∑ 2Y   

Koefisien (a) 1 JK (A) JK(a)  
Koefisien (b|a) 1 JK(b|a) )|(2 abJKS reg =  

sis

reg

S
S

2

2

 
Sisa n-2 JK(S) 

2
)(2

−
=

n
SJKS sis  

Tuna cocok k-2 JK (TC) 
2
)(2

−
=

k
SJKS TC  

G

TC

S
S

2

2

 

Galat n-k JK(G) 
kn
GJKS G
−

=
)(2  

 

Dinyatakan bahwa model regresi berbentuk linear apabila nilai Fhitung = 

G

TC

S
S

2

2

 < F tabel dengan dk1 = k-2 berbanding dk2 = n-k. Menggunakan program 

SPSS 16.0, apabila nilai pvalue dari deviation of linearity > 0,05. 

b. Uji Kebermaknaan Model Regresi 

Uji kebermaknaan model regresi digunakan uji F = 
sis

reg

S
S

2

2

. Apabila nilai    

F hitung > Ftabel dengan dk1 = 1 dan dk2 = n-2 dapat disimpulkan bahwa model 

regresi signifikan. Dengan bantuan program SPSS 16.0, apabila diperoleh nilai 

signifikansi < 0,05 dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Selanjutnya 

untuk mengetahui kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar dapat dilihat 

dari nilai R-square. Menurut Sugiyono (2007: 274) nilai R diperoleh dari 

koefisien korelasi Pearson dengan rumus: 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Belajar setelah Pembelajaran  

Hasil belajar siswa setelah pembelajaran model Think‐pair‐share pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran ekspositori pada kelompok kontrol dapat dilihat dari hasil 

tes  akhir  yang  terdiri  dari  12  soal  pilihan  ganda  dan  2  soal  essay.  Tabel  4.1 

memperlihatkan  rata‐rata  hasil  belajar  dan  ketuntasan  belajar  dari  kedua  kelompok 

setelah pembelajaran. 

Tabel 4.1 Gambaran Hasil Belajar Siswa 

Data  N  Rata‐rata 
Ketuntasan Belajar (KKM = 75) 

Frekuensi  Persentase 

Eksperimen  23  84,98  23  100 

Kontrol  23  80,34  21  91,30 

Sumber: lampiran 15 dan 16 

Terlihat  pada  tabel  4.1  rata‐rata hasil  belajar  setelah mengikuti  pembelajaran 

model Think‐pair‐share pada  kelompok eksperimen diperoleh  rata‐rata  sebesar 84,98. 

Dari 23 siswa semuanya mencapai ketuntasan belajar dengan nilai ≥ 75, sedangkan pada 

kelompok  kontrol  diperoleh  rata‐rata  80,34,  dengan  ketuntasan  sebanyak  21  siswa  

(91,39%) yang mencapai ketuntasan belajar. 
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4.1.2 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat 

dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Data Motivasi Belajar  

 

Motivasi  Aspek 
Eksperimen  Kontrol 

Rata‐rata Kriteria Rata‐rata  Kriteria

Instrinsik 

Hasrat dan keinginan berhasil  80.43 T  79.04  T 

Dorongan dan kebutuhan 
belajar  69.02 T  72.83  T 

Harapan dan cita‐cita  80.43 T  86.41  ST 

Keinginan memperoleh 
informasi  77.39 T  73.26  T 

Ekstrinsik 

Pujian atau hadiah  86.96 ST  81.52  ST 

Perhatian orang tua  91.30 ST  97.83  ST 

Perhatian guru  83.70 ST  78.62  T 

   Rata‐rata  78.97 T  78.21  T 

Sumber: lampiran 17 dan 18 

Tabel  4.2 memperlihatkan  bahwa  rata‐rata motivasi  belajar  antara  kelompok 

eksperimen  dan  kelompok  kontrol  relatif  sama.  Rata‐rata  motivasi  belajar  pada 

kelompok eksperimen mencapai 78,97 sedangkan pada kelompok kontrol 78,21 dalam 

kategori tinggi. Ditinjau dari motivasi instrinsik, pada kelompok eksperimen lebih unggul 

pada aspek hasrat dan keinginan berhasil dan keinginan untuk memperoleh  informasi, 

sedangkan  pada  kelompok  kontrol  cenderung  lebih  baik  pada  aspek  dorongan  dan 

kebutuhan  belajar  dan  harapan  atau  cita‐citanya.  Ditinjau  dari motivasi  ekstrinsik  di 
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kelompok eksperimen  lebih unggul pada aspek pujian atau hadiah dan perhatian guru, 

sedangkan  pada  kelompok  kontrol  cenderung mendapatkan  perhatian  dari  orang  tua 

yang lebih baik. 

4.1.3 Hasil Uji Prasyarat 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis,  terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

yakni  uji  kenormalan  data,  menggunakan  uji  Kolmogorov‐Smirnov  dengan  bantuan 

program  SPSS  16.0.  Apabila  diperoleh  nilai  p  value  >  0,05  dapat  ditarik  kesimpulan 

bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data  

 

Kelompok  Statistic  p value  Kriteria 

Eksperimen  0.169  0.088  Normal 

Kontrol  0.169  0.087  Normal 

Sumber: lampiran 19 

Terlihat dari  hasil uji normalitas,  terlihat bahwa nilai p  value untuk data hasil 

belajar kelompok eksperimen sebesar 0,088 dan kelompok kontrol sebesar 0.087 yang 

keduanya melebihi  taraf  kesalahan  yaitu  0,05  sehingga  secara  nyata  data‐data  yang 

diperoleh berdistribusi normal. 

Di samping uji normalitas, sebagai prasyarat   pengujian hipotesis menggunakan 

independent  sample  t‐test  adalah  uji  homogenitas  yang  bertujuan  untuk mengetahui 

apakah varians hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat 

homogen. Dengan bantuan program SPSS 16, pengujian  ini dapat dilihat dari uji  levene 
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dengan kriteria apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 dapat disimpulkan bahwa varians 

kedua kelompok homogen. Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas Varians Hasil Belajar  

 

Kelompok  N  Mean varians Fhitung signifikansi  Kriteria 

Eksperimen  23  84.98 22.89 0.065 0.800  Homogen 

Kontrol  23  80.34 31.75

Sumber: lampiran 20 

 

Terlihat pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,800 > 0,05 yang 

berarti  bahwa  varians  hasil  belajar  antara  kelompok  eksperimen  dan  kontrol  bersifat 

homogen. 

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik karena 

secara nyata berdistribusi normal. 

1. Uji Ketuntasan Belajar 

Secara klasikal ketuntasan belajar dapat dilihat dari uji proporsi. Apabila secara 

signifikan  persentase  banyaknya  siswa  yang  mencapai  ketuntasan  belajar  melebihi 

74,5%, dapat disimpulkan bahwa secara klasikal hasil belajar telah mencapai ketuntasan 

belajar. Tabel 4.6 memperlihatkan hasil uji proporsi menggunakan uji Z. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Ketuntasan Belajar Secara Klasikal 
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Data  N  Tuntas 
Proporsi 

ketuntasan 
π0  Zhitung  Z tabel  Kriteria 

Eksperimen  23  23  100%  74,5 2,42  1,64  Tuntas 

Kontrol  23  21  91%  74,5 1,67  1,64  Tuntas 

Sumber: lampiran 21 

Tabel  4.5  memperlihatkan  bahwa  pada  kelompok  eksperimen  semuanya 

mengalami ketuntasan belajar dan diuji proporsi diperoleh Zhitung = 2,42 > Z  tabel =1,64, 

yang berarti bahwa secara klasikal kelompok eksperimen mencapai ketuntasan belajar. 

Pada  kelompok  kontrol,  terdapat  21  siswa  (91%)  telah mencapai  ketuntasan  belajar. 

Hasil uji proporsi diperoleh nilai Zhitung = 1,67 > Ztabel = 1,64, yang berarti bahwa secara 

klasikal hasil belajar kelompok kontrol juga mengalami peningkatan hasil belajar. 

2. Perbedaan  Hasil  belajar  Siswa  antara  Kelompok  Eksperimen  dan  Kelompok  

Kontrol 

Hasil  uji  perbedaan  hasil  belajar  antara  kelompok  eksperimen  dan  kelompok 

kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Perbedaan Hasil belajar 

 

Kelompok  Rata‐rata thitung p value Kriteria

Eksperimen  84,98 
3,013  0,000 

Ada perbedaan yang 
signifikan Kontrol   80,34 

Sumber: lampiran 20 
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Terlihat  pada  tabel  4.6,  diperoleh  nilai  thitung  untuk  tes  akhir  sebesar  3,013 

dengan  p  value  =  0,000  <  0,05  yang  berarti  bahwa  rata‐rata  hasil  belajar  kelompok 

eksperimen  lebih  dari  rata‐rata  hasil  belajar  kelompok  kontrol.  Dengan  demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif melalui 

model  Think‐pair‐share  dapat menghasilkan  hasil  belajar matematika  yang  lebih  baik 

daripada  penggunaan  pembelajaran  ekspositori  pada  sub materi  pokok  grafik  fungsi, 

fungsi intersep, dan domain fungsi diterima. 

3. Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil belajar 

a. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar dapat dilihat 

dari hasil uji linearitas yang terangkum pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Linearitas 

Data  Model Regresi  Fhitung  pvalue  Kriteria 

Eksperimen  Y = 62,512 + 0,285X  0,389 0,937  Linear 

Kontrol  Y = 55,475 + 0,318X  1,696 0,217  Linear 

Sumber: lampiran 22 dan 23 

Terlihat pada  tabel 4.7, nilai p  value dari 0,937 dan 0,217 melebihi 0,05  yang 

berarti bahwa model regresi berbentuk linear. 

Pengaruh motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol terhadap hasil belajar dapat dilihat dari hasil analisis 

regresi linear seperti tercantum pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil belajar 

 

Data  Model Regresi  R2  Fhitung  pvalue  Kriteria 

Eksperimen  Y = 62,512 + 0,285X  0,377  12,712 0,002  Signifikan 

Kontrol  Y = 55,475 + 0,318X  0,262  7,469 0,012  Signifikan 

Sumber: lampiran 24 dan 25 

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran kooperatif melalui model 

Think‐Pair‐Share,  terbukti  dari  nilai  pvalue  =  0,002. Dengan model  persamaan  regresi 

dinyatakan dengan Ŷ = 62,512 + 0,285X. Model tersebut memberi makna bahwa setiap 

terjadi kenaikan 1% akan diikuti dengan kenaikan hasil belajar  sebesar 0,285%, begitu 

juga  sebaliknya.  Besarnya  kontribusi  motivasi  terhadap  hasil  belajar  pada  kelompok 

eksperimen dapat dilihat dari R‐square yaitu 0,377 atau 37,7%. 

 

Gambar 4.1 Model Regresi Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar pada Kelompok 
Eksperimen 

Tabel  4.8  juga memperlihatkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran ekspositori, terbukti 

dari  nilai  pvalue  =  0,012.  Dengan model  persamaan  regresi  dinyatakan  dengan  Ŷ  = 
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55,475  +  0,318X. Model  tersebut memberi makna  bahwa  setiap  terjadi  kenaikan  1% 

akan  diikuti  dengan  kenaikan  hasil  belajar  sebesar  0,318%,  begitu  juga  sebaliknya. 

Besarnya kontribusi motivasi terhadap hasil belajar pada kelompok kontrol dapat dilihat 

dari R‐square yaitu 0,262 atau 26,2%. 

 

Gambar 4.2 Model Regresi Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar pada Kelompok 
Kontrol 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran model Think‐pair‐share pada 

pelajaran  matematika  materi  fungsi  pada  kelas  IX  SMP  Semesta  Bilingual  Boarding 

School  secara  nyata  berpengaruh  terhadap  ketuntasan  belajar.  Rata‐rata  hasil  belajar 

pada kelompok eksperimen mencapai 84,98 dan pada kelompok kontrol sebesar 80,34. 

Dari  23  siswa  pada  kelompok  eksperimen  seluruhnya  mencapai  ketuntasan  belajar 

sedangkan  pada  kelompok  kontrol  sebanyak  91,30%  mencapai  ketuntasan  minimal. 

Dibuktikan pula dari hasil uji proporsi diperoleh nilai Z hitung = 2,42 > Z  tabel = 1,64, yang 

berarti bahwa proporsi ketuntasan belajar klasikal melebih 74,5%. 

Meskipun kedua kelompok mencapai ketuntasan minimal, secara signifikan ada 

perbedaan hasil belajar. Dari hasil uji perbedaan  rata‐rata menggunakan  independent 

sample t‐test diperoleh thitung = 3,013 dengan pvalue = 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa 
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hipotesis yang menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif melalui 

model  Think‐pair‐share  dapat menghasilkan  hasil  belajar matematika  yang  lebih  baik 

daripada  penggunaan  pembelajaran  ekspositori  pada  sub materi  pokok  grafik  fungsi, 

fungsi intersep, dan domain fungsi.  

Perbedaan  hasil  belajar  tersebut  karena  adanya  perbedaan  aktivitas 

pembelajaran  yang  dilakukan  secara  kooperatif  sehingga  terjalin  kerjasama,  ada  rasa 

berbagi saling memberi dan menerima.  

     

Gambar 4.3 Pembelajaran “Think‐pair‐share” 

Pada awalnya siswa mendapatkan stimulus berupa soal‐soal untuk dipecahkan 

secara  individu  dan mandiri  dalam  tahap  think. Dilanjutkan  dengan  proses  pair  yaitu 

secara berpasangan untuk melakukan proses diskusi untuk menyatukan pendapat dari 

apa yang telah diselesaikan secara mandiri. Dan dilanjutkan dengan proses sharing antar 

kelompok  di  dalam  kelas  berupa  presentasi  beberapa  kelompok  berdasarkan  hasil 

diskusi di dalam kelompok.  

Secara umum pembelajaran model Think‐pair‐share membawa perubahan pada 

kondisi yang lebih kondusif dan tidak menegangkan yang dapat mengurangi kecemasan 

siswa terhadap ketakutan sendiri terhadap pelajaran matematika yang sering dipandang 

menakutkan.  
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Model  Think‐pair‐share  mampu  mengintegrasikan  pembelajaran  sehingga 

memungkinkan  terjadinya  transmisi  sosial  yaitu  terjadinya    interaksi  dan  kerjasama 

antar  siswa  maupun  guru.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Lie  (2005:  46)  yang 

menyatakan  bahwa  model  Think‐pair‐share  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu:  1) 

meningkatkan  partisipasi  siswa,  2)  lebih  banyak  memberi  kesempatan  untuk 

berkontribusi  ke  kelompok,  3)  interaksi  lebih  mudah,  4)    lebih  mudah  dan  cepat 

membentuk  kelompok.  Pembelajaran  dengan  model  Think‐pair‐share  juga  mampu 

melibatkan siswa  secara  emosional  dan  sosial  sehingga matematika  menjadi menarik 

dan  siswa  mau  belajar.  Berbeda  dengan  pembelajaran  ekspositori  siswa  hanya 

menerima   konsep yang diberikan oleh guru. Siswa dalam pembelajaran dengan model 

Think‐pair‐share mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi solusi tentang masalah 

matematika yang dihadapi. Pada kegiatan  itulah siswa mendapatkan pengalaman baru 

dari siswa lain dan belajar menjadi pendengar maupun menjadi pembicara. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran dengan model Think‐pair‐

share  tidak  lepas  karena  adanya  motivasi  yang  tinggi  dalam  proses  pembelajaran, 

terbukti  adanya  hasrat  dan  keinginan  yang  kuat  dan  memiliki  keinginan  untuk 

memperoleh informasi sebagai motivasi yang muncul dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik 

yang berupa pujian dan perhatian dari guru saat proses pembelajaran juga memberikan 

pengaruh  yang  nyata  terhadap  hasil  belajar  yang  dicapai  siswa.  Berdasarkan  hasil 

analisis  regresi menunjukkan  bahwa  perubahan  hasil  belajar  siswa  dipengaruhi  oleh 

motivasi belajarnya sebesar 37,7%   pada  saat pembelajaran dengan model Think‐pair‐

share, sedangkan pada pembelajaran secara ekspositori mencapai 26,2%. Data empiris 

ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa yang  lebih tinggi memberikan kontribusi 

yang nyata terhadap hasil belajar. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil  simpulan  sebagai 

berikut. 

1. Hasil  belajar  siswa  kelas  IX  SMP  Semesta  Bilingual  Boarding  School  pada model 

pembelajaran  kooperatif  Think‐Pair‐Share  maupun  pembelajaran  ekspositori 

mencapai  ketuntasan  belajar.  Rata‐rata  hasil  belajar  pada  model  pembelajaran 

kooperatif  Think‐Pair‐Share mencapai  84,98  dan  seluruhnya mencapai  ketuntasan 

belajar,  sedangkan  rata‐rata  hasil  belajar  pada  kelompok  kontrol  80,34  dan  yang 

mencapai ketuntasan belajar mencapai 91%. 

2. Model  pembelajaran  kooperatif  Think‐Pair‐Share  menghasilkan  rata‐rata  hasil 

belajar pada materi pokok fungsi yang lebih baik dari pada pembelajaran ekspositori 

pada  siswa kelas IX SMP Semesta Bilingual Boarding School. Hasil belajar siswa pada 

kelompok  eksperimen  melalui  model  model  pembelajaran  Think‐Pair‐Share 

mencapai 84,98 sedangkan pada kelompok kontrol 80,34. 

3. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada materi pokok fungsi 

pada siswa kelas  IX SMP Semesta Bilingual Boarding.  

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  disarankan  kepada  guru  matematika  di  SMP 

Semesta Bilingual Boarding School agar penerapan model pembelajaran Think‐Pair‐

Share  disosialisasikan  dan  digunakan  sebagai  alternatif  dalam  pembelajaran 
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matematika di  sekolah.  Selain  itu  dalam penerapan model  ini  seorang  guru  perlu 

memberi motivasi dan bimbingan kepada siswa secara individu maupun kelompok.  
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KISI – KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

  

No  Aspek  Indikator  Item Positif  Item 

Negatif 

Jumlah 

1  Motivasi 

Intrinsik 

a. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil dalam 

belajar matematika 

b. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

matematika. 

c. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

d. Keinginan untuk 

memperoleh informasi 

dan pengertian 

1, 2, 4, 5 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

17,18,20 

3,13,14, 

 

 

 

7,8,16 

 

 

15 

 

19,21 

7 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

5 

2  Motivasi 

Ekstrinsik 

a. Pujian dan hadiah 

b. Perhatian orang tua 

c. Perhatian guru 

22 

 

31,33 

  

29 

32 

1 

1 

3 

         Jumlah  12 11 23
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ANGKET 

MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 
2. Bacalah dengan teliti setiap butir angket dan seluruh pilihan jawaban sebelum 

menjawabnya. 
3. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Anda lakukan dengan 

member tanda silang ( X ) pada lembar jawab. 
4. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaikinya , 

coretlah dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang salah, kemudian beri 
tanda silang pada jawaban yang baru. 

5. Jujurlah dalam memilih jawaban karena angket ini tidak akan mempengaruhi nilai 
Anda dalam mata pelajaran apapun. 

6. Keterangan: 
Selalu  : Selalu dilakukan 
Sering  : Lebih banyak dilakukan daripada tidak dilakukan 
Kadang-kadang : Lebih banyak tidak dilakukan daripada dilakukan 
Tidak pernah : Sama sekali tidak pernah dilakukan 
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1. Saya ingin memperdalam pemahaman  terhadap pelajaran matematika. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

2. Walaupun sudah paham dengan materi yang diajarkan guru matematika di sekolah, 
saya masih merasa perlu belajar lagi. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

3. Saya malas membuat ringkasan dalam belajar matematika. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

4. Saya berusaha untuk mendapatkan nilai ulangan matematika yang paling tinggi 
diantara teman sekelas. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

5. Saya berusaha belajar lebih tekun pada saat nilai matematika saya kurang memuaskan. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

6. Jika guru memberikan tugas matematika yang terlalu banyak, saya merasa malas 
mengerjakan. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

7. Saya malas dalam belajar matematika. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

8. Meskipun dalam ulangan matematika saya sudah mendapat nilai bagus, saya terus 
belajar untuk meningkatkan prestasi. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

9. Saya merasa matematika sangat dibutuhkan untuk karir impian saya di masa depan. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

 
10. Jika kesulitan mengerjakan soal matematika, saya putus asa dan tidak mencoba lagi. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

11. Saya lebih memilih mencontek tugas teman daripada mengerjakan sendiri. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

12. Saya merasa matematika tidak berguna dalam kehidupan saya. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

13. Jika ada waktu luang, saya lebih memilih bermain daripada belajar matematika. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

14. Saya bertanya apabila materi yang disampaikan Guru belum jelas. 
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a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

15.  Jika  saya belum puas dengan penjelasan Guru,  saya berusaha mencari keterangan 
yang lebih lengkap dari sumber lain. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

16. Jika menjumpai soal matematika yang sulit, saya menghindarinya. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

17. Jika menghadapi soal matematika, saya terus berusaha mengerjakan sampai bisa. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

18. Saya merasa benci dengan permasalahan matematika yang sulit. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

19. Jika orang tua memuji saya karena nilai ulangan matematika saya bagus, saya akan 
berusaha lebih baik lagi. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

20.  Saya  malas  belajar  matematika  karena  orang  tua  tidak  peduli  dengan  nilai 
matematika saya 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

21. Setiap pelajaran berlangsung, Guru matematika memotivasi saya untuk terus belajar 
matematika dan meningkatkan prestasi saya. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

22. Saya merasa bosan dengan cara mengajar Guru di sekolah. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

23.  Dalam  pelajaran  di  sekolah,  Guru matematika  saya  berusaha  untuk menjelaskan 
materi sampai saya bisa. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 
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            SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL (MATHEMATICS) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1  DATE      4 Des 2012 

MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION  80 min 
 
Competence Standard/ 
Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions

Basic Competence/  
Sub Topic 

Sketching the graph of a simple algebraic function on cartesius coordinate system / Graph of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to give their opinon in their discussion 
The students will be able to ask and answer the questions 
The students will be able to cooperate with each others 
The students will be able to determine the value of a function base on the graph 
The students will be able to plot a graph from a given function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

 
Learning Method/ Technique : Think‐Pair‐Share 
 

ACTIVITIES  METHOD  ALLOCATION 

Pre‐activities/  Warm 
up 

‐ Greet the students 
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ let know the students about teaching learning method which is used that is Think‐Pair‐Share 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the graph of   functions 
 ‐ Give  the motivation  to  the  students  by  reminding  about  the  previous  lesson  that  related  to 
graph of function that is defining function 

 
 

10 minutes 
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Main Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploration and Elaboration:
‐  Explain a  little about defining  functions, how  to plot  the ordered pairs, how  to draw/ plot  a 
graph from the given function with given domain and unknown domain. 

a. Think : 

‐ alloting  the  student’s  worksheet  to  each  student,  ask  them  to  think  about  the  student’s 
worksheet and find the right answer by themself 

b. Pair :  

‐ grouping the students into some group, each group consist of 2 members 
 

‐  asking the students to discuss the right answer on their group 
 

c. Share : 
‐  Asking  some  groups  to  present  the  result  of  their  discussion, meanwhile  other  group  gives 
response . 
Confirmation 
‐  Directing the right answer 
‐  Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any question? 
 

5 minutes
 
 
 

5 minutes 
 
 

20 minutes 
 
 
 
 

30 minutes 
 

 
 

5 minutes 

Closing  ‐ Guiding the students to summarize learning outcome with asking and answering questions
‐  Giving the homework 

5 minutes

 
 
 
 
 
 
 
References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk, student worksheet 
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Assessment  Technique: written test (multiple choice)

 
 
                    Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator                  Subject teacher  
 
 
(Hamzah Dwi Handoko)                     (    Ylyas Sopyyev       ) 
 
 

Principal 
 

 
 

( Moh. Haris S.E, M.Si ) 
 
 
 
 

 GRAPH OF A FUNCTION 
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Example 1: 

 

 

 

  

 

 

 

Homework: 

Plot the graph of functions below: 

a.  f(x) = 2x + 4 

b. f(x) = -x2, D(f) = {-2, -1, 0, 1, 2} 

c. g(x) = 2 – x, D(g) = {-1, 0, 1, 2, 3} 

d. f(x) = 2x +1, D (f) = R 

From the above graph,  

a) find ( 2) 2. (3)
(0)

f f
f

− +  

b) find x, if f(x)= 0 

2 x

y 

1 

‐2  3

‐1 

0 
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            SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL  (MATHEMATICS) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1  DATE     5 Des 2012 
MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION  40 min 
 
Competence 
Standard/ Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions 

Basic Competence/  
Sub Topic 

Determine the intercepts of a Function / Intercepts of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to give their opinon in their discussion 
The students will be able to ask and answer the questions 
The students will be able to cooperate with each others 
The students will be able to understand the concept of interception point 
The students will be able to determine the x-intercept and y-intercept of a function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

 
Learning Method/ Technique : Think‐Pair‐Share 
 

ACTIVITIES  METHOD ALLOCATION

Pre‐activities/ 
Warm up 

‐ Greet the students 
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ let know the students about teaching learning method which  is used that is 
Think‐Pair‐Share 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the intercepts of   functions 
‐ Give the motivation to the students by reminding about the previous  lesson 
that related to intercepts of function that is graph of function 

 
 

5 minutes 

Main Activities  Exploration and Elaboration:
‐  Ask the student about interception points and explain about x and y intercept 
of a function 
d. Think : 
‐  alloting the student’s worksheet to each student, ask them to think about the 
student’s worksheet and find the right answer by themself 
e. Pair :  
‐  grouping the students into some group, each group consist of 2 members 
‐  asking the students to discuss the right answer on their group 
a. Share : 
‐  Asking  some  groups  to  present  the  result  of  their  discussion, meanwhile 
other group gives response . 
Confirmation 
‐  Directing the right answer 
‐ Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any  
question? 
 

5 minutes
 

5 minutes 

 

7 minutes 

10 minutes 

 

5 minutes 

Closing  ‐  Guiding  the  students  to  summarize  learning  outcome  with  asking  and 
answering questions 
‐  Giving the homework 

3  minutes
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References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk, student worksheet

Assessment  Technique: written test (multiple choice)

 
                    Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator                  Subject teacher  
 
 
 
(Hamzah Dwi Handoko)                     (    Ylyas Sopyyev       ) 
 
 

Principal 
 

 
 

( Moh. Haris S.E, M.Si ) 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 

 

INTERCEPTS OF A FUNCTION 
 
 
 

 Example  : 

Find the x-intercept and y-intercept of function 
2

3( )
1

xg x
x
+

=
+

 

 

Homework : 

Find the x-intercept and y-intercept of function : 

1. ( ) 4 5f x x= + −  

2. f(x) = 3x – 1 

3. f(x) = 3x – 7 

4. f(x) = (x – 6)(x + 1) 

 

 

 

 

            SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL  (MATHEMATICS) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1  DATE     6 Des 2012 

MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION  80 min 
 
Competence Standard/ 
Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions 

Basic Competence/  
Sub Topic 

Determine the domain of a Function / Domain of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to give their opinon in their discussion 
The students will be able to ask and answer the questions 
The students will be able to cooperate with each others 
The students will be able to understand the concept domain  
The students will be able to memorize the rules of determining the domain 
The students will be able to determine the domain of a given function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

 
Learning Method/ Technique : Think‐Pair‐Share 
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ACTIVITIES  METHOD  ALLOCATION 

Pre‐activities/ 
Warm up 

‐ Greet the students 
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ let know the students about teaching learning method which is used that is 
Think‐Pair‐Share 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the graph of   functions 
 ‐ Give the motivation to the students by reminding about the previous lesson 
that related to graph of function that is defining function 
‐ Check the students homework and discuss it  
 

 
 
 

10 minutes 

Main Activities  Exploration and Elaboration:
‐ Explain the definition of domain 
‐  Explain all the rules of domain of a function  
f. Think : 
‐ alloting the student’s worksheet to each student, ask them to think about 

the student’s worksheet and find the right answer by themself 
g. Pair :  
‐  grouping the students into some group, each group consist of 2 members 

 
‐  asking the students to discuss the right answer on their group 
h. Share : 
 
‐  Asking  some  groups  to  present  the  result  of  their  discussion, meanwhile 
other group gives response . 
Confirmation 
‐  Directing the right answer 
‐ Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any 
question? 
 

5 minutes 
 

5 minutes 

 

20 minutes 

 

30 minutes 

 

5 minutes 

Closing  ‐  Guiding  the  students  to  summarize  learning  outcome  with  asking  and 
answering question 

‐  Give homework and ask students to collect them one day after the meeting 
 

 
5 minutes 

 



66 
 

 

 
 
 
References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk, student worksheet 

Assessment  Technique: written test (multiple choice)

 
                    Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator                  Subject teacher  
 
 
 
(Hamzah Dwi Handoko)                     (    Ylyas Sopyyev       ) 
 
 

Principal 
 

 
 

( Moh. Haris S.E, M.Si ) 
 
 
 
 

DOMAIN OF A FUNCTION 
 
 

To express the domain of a function f(x), we 
write “x ∈ ...” or “D(f) = ...” 

Rules for finding the domain of a function : 

1. The polynomial functions have any real 
number as their domain 

2. The rational functions have any real 
number except the ones that make the 
denominator zero as their domain 

3. Even degreed root functions (square root, 
fourt degree root, etc.) have any real 
number that make the expression under the 
root non-negative as their domain 

4. Odd degreed root functions (cubic root, 
fifth degree root, etc.) have any real 
number as their domain 

5. If a function contins the combination of 
the above functions, then the domain is 

found by taking the intersection of all 
conditions 

Example 1 : 

Find the domain of function f(x) = x2 +2x – 8 

 

 

Homework : 

Find the domain of the following functions 

1. 
2( )

9
xf x

x
=

−
 

2. 1( ) 5
6

f x x
x

= − −
−

 

3. ( ) 5 30 3f x x x= − + −  

4. 1( )
4

xf x
x
+

=
−
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5. ( ) 3 6f x x= −  
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            SMA SEMESTA BILINGUAL 
BOARDING SCHOOL 

(MATHEMATICS)

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1 

DATE    
 4 Dec 2012 

MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION  80 min

 
Competence Standard/ 
Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions 

Basic Competence/  
Sub Topic 

Sketching the graph of a simple algebraic function on cartesius coordinate system / Graph of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to determine the value of a function base on the graph 
The students will be able to plot a graph from a given function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

Learning Method/ Technique : conventional 
 

ACTIVITIES  METHOD ALLOCATION

Pre‐activities/ Warm up 
 

‐ Greet the students 
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the graph of   functions 
 ‐ Give the motivation to the students by reminding about the previous lesson that related to graph 
of function that is defining function 

 
10 minutes 

Main Activities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploration and Elaboration:
‐  Explain how to plot the ordered pairs using ask and answer method   
‐  Discuss some example about plotting ordered pairs 
‐  Explain how to draw/ plot a graph from a given function with given domain and  if the domain  is 
not given. 
‐  Let the students try to plot some graph, then discuss it. 
‐  Give exercise to the students related to the graph of function from text book 
 
Confirmation: 
‐  Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any question? 
 

 
60 minutes 

 

 

5 minutes 

Closing  ‐ Guiding the students to summarize learning outcome with asking and answering questions 
‐ Give homework 

5 minutes

 

 

 
                 
  Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator               
  Subject teacher  

References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk

Assessment  Technique: written test (multiple choice)
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(Hamzah Dwi Handoko)                     (    
Ylyas Sopyyev       ) 
 

Principal 
 
 

( Moh. Haris S.E, M.Si ) 
 
 
 
 
 

 GRAPH OF A FUNCTION 
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Example 1 : 

  

 

 

 

 

 

 

From the above graph,  

c) find 
( 2) 2. (3)

(0)
f f

f
− +

 

d) find x, if f(x)= 0 

 

 

Example 2 :  

Plot the graph of f(x) = x – 2 with the domain 
{-2, -1, 0, 1, 2, 3} 

 

 

 

 

Example 3 : 

Plot the graph of function f(x) = 2x + 4 

 

 

 

Homework 

 

Plot the graphs of the following functions within the 
given domain 

a. f(x) = -x2, D(f) = {-2, -1, 0, 1, 2} 

b.  g(x) = 2 – x, D(g) = {-1, 0, 1, 2, 3} 

c.  h(x) = 2x + 1, D(h) = R 

2  x

y 

1 

‐2  3 

‐1 

0 

If the domain is not given, then it is the set 
of all possible real numbers for which the 
function is defined 
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            SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL (MATHEMATICS) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1  DATE     4 Des 2012 

MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION 40 min

 
Competence Standard/ 
Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions 

Basic Competence/  
Sub Topic 

Determine the intercepts of a Function / Intercepts of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to understand the concept of interception point 
The students will be able to determine the x-intercept and y-intercept of a function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

 
Learning Method/ Technique : conventional  
 

ACTIVITIES  METHOD ALLOCATION

Pre‐activities/ Warm up  ‐ Greet the students
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the intercepts of   functions 
‐  Give  the motivation  to  the  students by  reminding  about  the previous  lesson  that  related  to 
intercepts of function that is graph of function  
‐ Check the students homework and discuss it  

 
5 minutes 
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Main Activities  Exploration and Elaboration:
‐ Ask the student about interception points and explain about x and y intercept of a function 
‐  Discuss some example  
  Give the students questions and let them solve by themselves 
‐  Let some students write their answer in the blackboard 

Confirmation: 
‐ Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any question?  

25 minutes
 

 

 

5 minutes 

Closing  ‐ Guiding the students to summarize learning outcome with asking and answering questions 
‐ Give homework 

5 minutes

 
 
References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk

Assessment  Technique: written test (multiple choice)

 
                    Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator                  Subject teacher  
 
 
(Hamzah Dwi Handoko)                     (    Ylyas Sopyyev       ) 
 

Principal 
 
 



73 
 

 

y 

 
( Moh. Haris S.E, M.Si ) 

 
 
 
 
 

INTERCEPTS OF A FUNCTION 
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xa 

b 

0 

 
  

 

 

 

From the graph above :  

x-intercept (zeros/roots) is (a, 0) 

y-intercept is (0, b) 

 

   

 

Example 1 : 

Find the zeros of function f(x) = 2x + 10 

 

Example 2 : 

Find the x-intercept and y-intercept of function g(x) = x2 – 9 

 

Exercise : 

Find the x-intercept and y-intercept of function : 

1. f(x) = 3x – 7 

2. f(x) = (x – 6)(x + 1) 

Homework : 

Find the x-intercept and y-intercept of function : 

3. ( ) 4 5f x x= + −  

4. f(x) = 3x – 1 

5. 
2

3( )
1

xg x
x
+

=
+

 

To find x‐intercept input 0 as f(x) 

To find y intercept input 0 as x 
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            SMA SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL (MATHEMATICS) 

 

LESSON PLAN 
CLASS/ SEMESTER  9 / 1  DATE     6 Dec 2012 

MEETING/UNIT  Unit 5  DURATION 80 min

 
Competence Standard/ 
Topic 

Understanding the algebra, relations, functions and linear equations / Functions 

Basic Competence/  
Sub Topic 

Determine the domain of a Function / Domain of a Function 

Objectives 
 

The students will be able to understand the concept domain  
The students will be able to memorize the rules of determining the domain 
The students will be able to determine the domain of a given function 

Guidance/ Character 
Building  

Hardwork, thorough 

 
Learning Method/ Technique : conventional 
 

ACTIVITIES  METHOD ALLOCATION

Pre‐activities/ Warm up  ‐ Greet the students 
‐ Check the students attendance 
‐ deliver the goal of learning 
‐ Apperception:   
‐ Explain the students the usefull of learning the domain of   functions 
‐ Give the motivation to the students by reminding about the previous lesson that related  to domain 
of function that is intercepts of function  
‐ Check the students homework and discuss it 

 
 

10 minutes 
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Main Activities 
 

Exploration and Elaboration:
‐  Explain the definition of domain 
‐ Explain all the rules of domain of a function  
‐  Discuss some example  
‐  Give the students some questions and let them solve by themselves 
‐  let some students write their answer in the whiteboard 

Confirmation: 
‐ Teacher give students questions to check understanding, that is: Is there any question? 

 

60 minutes
 

 

 

5 minutes 

Closing  ‐ Guiding the students to summarize learning outcome with asking and answering questions
‐ Give homework and ask students to collect them one day after the meeting 

5 minutes

 
 
References 
 

Cem Giray. 2007. Functions. Izmir: Zambak

Equipments/ Media 
 

‐blackboard, chalk

Assessment  Technique: written test (multiple choice)

 
                    Semarang, 2 Desember 2012 
 
Education Coordinator                  Subject teacher  
 
 
(Hamzah Dwi Handoko)                     (    Ylyas Sopyyev       ) 
 

Principal 
 
 
 

( Moh. Haris S.E, M.Si )
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DOMAIN OF A FUNCTION 

 
 

  

To express the domain of a function f(x), we write “x 
∈ ...” or “D(f) = ...” 

Rules for finding the domain of a function : 

6. The polynomial functions have any real number as 
their domain 

7. The rational functions have any real number except 
the ones that make the denominator zero as their 
domain 

8. Even degreed root functions (square root, fourt 
degree root, etc.) have any real number that make 
the expression under the root non-negative as their 
domain 

9. Odd degreed root functions (cubic root, fifth degree 
root, etc.) have any real number as their domain 

10. If a function contins the combination of the above 
functions, then the domain is found by taking the 
intersection of all conditions 

 

Example 1 : 

Find the domain of function f(x) = x2 +2x – 8 

Example 2 : 

Find the domain of function 1( )
2

f x
x

=
+

 

Example 3 : 

Find the domain of function ( ) 2 1f x x= +  

Example 4 : 

Find the domain of function 3( ) 7f x x= −  

 

Exercise : 

Find the domain of the following functions 

1. 3 2( ) 2 8f x x x= − + +  

2. 
2

4( ) 1
4

xg x x
x
+

= − +
−

 

3. ( ) 2 1f x x= +  

4. 2( ) 2 5f x x x= − +  

 

Homework : 

Find the domain of the following functions 

6. 
2( )

9
xf x

x
=

−
 

7. 1( ) 5
6

f x x
x

= − −
−

 

 

8. ( ) 5 30 3f x x x= − + −  

9. 1( )
4

xf x
x
+

=
−

 

10. ( ) 3 6f x x= −  
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KISI-KISI SOAL UJIAN 

 

Satuan pendidikan : SMP SEMESTA 

Kelas / Semester : 9 / I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu   : 60 menit 

Standar Kompetensi : Memahami aljabar, hubungan, fungsi dan persamaan 
linear 

 

Materi 

Pokok 

Indikator Aspek Penilaian No Butir Soal 

Fungsi 1. Siswa dapat 

menentukan nilai 

suatu fungsi 

Pemecahan konsep 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

15, 17 

 2. Siswa dapat 

menentukan 

domain suatu 

fungsi 

2, 14, 16 

 3. Siswa dapat 

menggambar 

fungsi 

Pemechan masalah 18, 19 
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 LEARNING ACHIEVEMENT TEST 

 
Subject  : Mathematics 

Class / Semester : IX / 1 

Topic   : Functions 

Time   : 60 minutes 

 

GUIDE FOR SOLVING PROBLEMS: 
1. Before answering the questions, write the  name and class, on the answer 

sheet provided. 
2. Read the questions carefully before answering them. 
3. Report to the teacher when there is a lack of clarity about questions. 
4. First solve the questions that you think is easy. 
5. Double check your work before it is submitted. 

 
@@@@ GOOD LUCK ! @@@@ 

 

1. Given the function ( ) | 3 1 |f x x= − . What is the value of (0) (2) (3)f f f+ −  

A)  2  C) -4  

B)  -2  D)  4 

2. What is the value of the domain of the function 
1( ) 1

2 4
xf x x
x
+

= − +
+

 

A)  D(f) = [1 , ∞)  C) D(f) = (-∞ , -2) U (-2 , 1] U [1 , ∞) 

B)  D(f) = (1 , ∞)  D)  D(f) = (-∞ , -2) U [1 , ∞) 

3. Given function ( ) 2f x x n= −  and ( 2) 12f − = . What is the value of (1) ( 3)f f+ −  

 A) 28  C)  40   

 B)  -36  D) -28 

4. Given function (3 2) 5f x x− = − . What is the value of (7)f  

 A) 14  C)  -2   

 B)  2  D)  

5. What is the zeros of ( ) 4 10f x x= −  

 A)   C)     

 B)    D)  

6. Given function ( ) 3 7f x x= −  and ( ) 8g x x= + . What is the value of  
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( 2) (5) (0)f g f− + −  

 A) -7  C)  7   

 B)  5  D) -5 

7. Given 2

2( )
3
xf x

x
−

=
−

, What is the value of ( )2f −  

 
A) 4  C) 0   

 B) 7  D) -4 

8. Given 2

2( ) xf x
x
−

= , What is the value of ( 1)f −  

A) 2  C) 3   

B) -2  D) -3 

 

 

 

9. Given 2( ) 7f x x x= − + . What is the value of (1) ( 2)f f+ − ? 

A)  20  C) 14   

B) 16  D) 10 

10. Given ( 2) 3 6f x x+ = − . What is the value of (4)f ? 

A) 6  C) 5   

B) -12  D) 0 

11. Given (5 ) 9 2f x x− = − . What is the value of ( )f x . 

A) 1- 2x  C) 2x - 1 

B) 5 + 2x  D) 2x + 3 

12. What is the zeros of 2( ) 4f x x= − . 

A) 2   C) -4   

B) 2±   D) 4 

13. Given that ( )f x ax b= + , ( 1) 2f − = −  and (2) 8f = − . What is the value of a b− ? 

A)  4  C) 2   

B) -4  D) -2 

14. What is the domain of ( ) 6 2f x x= − ? 

A) \ {3}x R∈  

B) \{ 3}x R∈ −  

C) [3, )x∈ ∞  

D) ( ,3]x∈ −∞  
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15. Given the function 
2 5( )

1
xf x
x
−

=
+

. What is the value of (3) (1)
( 2)

f f
f
+
−

 

A)  -2 

B)   1 

C)   2 

D)  -1 

16. What is the domain of the function
1( ) 2

6 2
xf x x

x
+

= − +
−

 

A) D(f) = [2 , ∞) 

B) D(f) = [2 , 3) U (3 , ∞) 

C) D(f) = (2 , ∞) 

D) D(f) = [3 , ∞) 

 

17. Given that ( 2) 2 5f x x+ = − , What is the value of ( )f x . 

A)  2x -5  C)   2x - 9 

B)   5x -2  D)  3x -4 

Essay: 

18. Plot the graph of  f(x) = 2x +1    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Plot the graph of f(x) = - x2 
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KISI – KISI ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

  

No  Aspek  Indikator  Item Positif  Item 

Negatif 

Jumlah 

1  Motivasi 

Intrinsik 

e. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil dalam 

belajar matematika 

f. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

matematika. 

g. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

h. Keinginan untuk 

memperoleh informasi 

dan pengertian 

1, 2, 4, 5 

 

 

 

6, 9 

 

 

10 

 

17,18,20 

3,13,14, 

 

 

 

7,8,16 

 

 

15 

 

19,21 

7 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

5 

2  Motivasi 

Ekstrinsik 

d. Pujian dan hadiah 

e. Celaan dan hukuman 

f. Perhatian orang tua 

g. Perhatian guru 

22,24 

12 

27,28 

31,33 

 23 

25,26 

29,30 

11,32 

3 

3 

4 

4 

         Jumlah  17  16  33 
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UJI COBA ANGKET 

MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

7. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 
8. Bacalah dengan teliti setiap butir angket dan seluruh pilihan jawaban sebelum menjawabnya. 
9. Pilihlah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan yang Anda lakukan dengan member 

tanda silang (X) pada lembar jawab. 
10. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaikinya , coretlah 

dengan dua garis lurus mendatar pada jawaban yang salah, kemudian beri tanda silang pada 
jawaban yang baru. 

11. Jujurlah dalam memilih jawaban karena angket ini tidak akan mempengaruhi nilai Anda 
dalam mata pelajaran apapun. 

12. Keterangan: 
Selalu  : Selalu dilakukan 
Sering  : Lebih banyak dilakukan daripada tidak dilakukan 
Kadang-kadang : Lebih banyak tidak dilakukan daripada dilakukan 
Tidak pernah : Sama sekali tidak pernah dilakukan 
 

1.   Saya ingin memperdalam pemahaman terhadap pelajaran matematika. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

10. Walaupun sudah paham dengan materi yang diajarkan guru matematika di sekolah, saya masih 
merasa perlu belajar lagi. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

11. Saya malas membuat ringkasan dalam belajar matematika. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

12. Saya berusaha untuk mendapatkan nilai ulangan matematika yang paling tinggi diantara teman 
sekelas. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

13. Saya berusaha belajar lebih tekun pada saat nilai matematika saya kurang memuaskan. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

14. Saya mengikuti penjelasan yang diberikan oleh Guru matematika dengan baik. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

15. Jika guru memberikan tugas matematika yang terlalu banyak, saya merasa malas mengerjakan. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

16. Saya malas dalam belajar matematika. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 
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17. Meskipun dalam ulangan matematika saya sudah mendapat nilai bagus, saya terus belajar 
untuk meningkatkan prestasi. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

10. Saya merasa matematika sangat dibutuhkan untuk karir impian saya di masa depan. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

11. Jika saya tidak bisa mengerjakan soal matematika, Guru memarahi saya. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

12. Jika nilai ulangan matematika jelek, saya ditegur orang tua. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

13. Jika kesulitan mengerjakan soal matematika, saya putus asa dan tidak mencoba lagi. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

14. Saya lebih memilih mencontek tugas teman daripada mengerjakan sendiri. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

15. Saya merasa matematika tidak berguna dalam kehidupan saya. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

16. Jika ada waktu luang, saya lebih memilih bermain daripada belajar matematika. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

17. Saya bertanya apabila materi yang disampaikan Guru belum jelas. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

18. Jika saya belum puas dengan penjelasan Guru, saya berusaha mencari keterangan yang lebih 
lengkap dari sumber lain. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

19. Jika menjumpai soal matematika yang sulit, saya menghindarinya. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

20. Jika menghadapi soal matematika, saya terus berusaha mengerjakan sampai bisa. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

21. Saya merasa benci dengan permasalahan matematika yang sulit. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 



85 
 

 

22. Jika orang tua memuji saya karena nilai ulangan matematika saya bagus, saya akan berusaha 
lebih baik lagi. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

23.  Jika dipuji  teman karena nilai matematika  saya bagus,  saya merasa  tidak perlu belajar  lagi 
karena merasa sudah pandai. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

24. Orang tua saya memberi hadiah jika nilai matematika saya bagus. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

25. Jika nilai rapor matematika saya rendah, orang tua tidak mengijinkan saya keluar rumah dan 
menyuruh terus belajar. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

26. Saya merasa malu apabila tidak dapat mengerjakan soal matematika yang diberikan Guru. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

27.  Orang  tua  saya membelikan  buku  –  buku  pegangan matematika  agar  saya   mempunyai 
banyak referensi. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

28. Setiap ulangan matematika, orang tua saya menanyakan hasilnya. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

29. Saya malas belajar matematika karena orang tua tidak peduli dengan nilai matematika saya 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

30. Orang tua saya tidak mempedulikan kesulitan saya dalam belajar matematika. 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Tidak pernah 

31.  Setiap  pelajaran  berlangsung,  Guru  matematika  memotivasi  saya  untuk  terus  belajar 
matematika dan meningkatkan prestasi saya. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

32. Saya merasa bosan dengan cara mengajar Guru di sekolah. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 

33.  Dalam  pelajaran  di  sekolah,  Guru  matematika  saya  berusaha  untuk  menjelaskan  materi 
sampai saya bisa. 

c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Tidak pernah 
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KISI-KISI SOAL UJIAN 

 

Satuan pendidikan : SMP SEMESTA 

Kelas / Semester : 9 / I 

Mata Pelajaran : Matematika 

Waktu   : 60 menit 

Standar Kompetensi : Memahami aljabar, hubungan, fungsi dan persamaan 
linear 

 

Materi 

Pokok 

Indikator Aspek Penilaian No Butir Soal 

Fungsi 4. Siswa dapat 

menentukan nilai 

suatu fungsi 

Pemecahan konsep 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

 5. Siswa dapat 

menggambar 

fungsi 

 11, 12 
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TEST 
 

Subject   : Mathematics 

Class / Semester : IX / 1 

Topic   : Functions 

Time   : 60 minutes 

GUIDE FOR SOLVING PROBLEMS: 
6. Before answering the questions, write the  name and class, on the answer sheet 

provided. 
7. Read the questions carefully before answering them. 
8. Report to the teacher when there is a lack of clarity about questions. 
9. First solve the questions that you think is easy. 
10. Double check your work before it is submitted. 

 
@@@@ GOOD LUCK ! @@@@ 

 
20. Given the function ( ) | 3 1 |f x x= − . What is the value of (0) (2) (3)f f f+ −  

A)  2  C) -4  

B)  -2  D)  4 

21. Given function ( ) 2f x x n= −  and ( 2) 12f − = . What is the value of 
(1) ( 3)f f+ −  

 A) 28  C)  40   
 B)  -36  D) -28 

22. Given function (3 2) 5f x x− = − . What is the value of (7)f  
 A) 14  C)  -2   

 B)  2  D)  

23. Given function ( ) 3 7f x x= −  and ( ) 8g x x= + . What is the value of  
( 2) (5) (0)f g f− + −  

 A) -7  C)  7   
 B)  5  D) -5 

24. Given 2

2( )
3
xf x

x
−

=
−

, What is the value of ( )2f −  

 A) 4  C) 0   
 B) 7  D) -4 

25. Given ( 2) 3 6f x x+ = − . What is the value of (4)f ? 
A) 6  C) 5   
B) -12  D) 0 

26. What is the zeros of 2( ) 4f x x= − . 
A) 2   C) -4   
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B) 2±   D) 4 
27. Given that ( )f x ax b= + , ( 1) 2f − = −  and (2) 8f = − . What is the value of 

a b− ? 
A)  4  C) 2   
B) -4  D) -2 

28. Given the function 
2 5( )

1
xf x
x
−

=
+

. What is the value of (3) (1)
( 2)

f f
f
+
−

 

A)  -2 
B)   1 
C)   2 
D)  -1 

29. Given that ( 2) 2 5f x x+ = − , What is the value of ( )f x . 
A)  2x -5  C)   2x - 9 
B)   5x -2  D)  3x -4 
 
 
Essay: 
 

30. Plot the graph of  f(x) = 2x +1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Plot the graph of f(x) = - x2 
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Lampiran 1. Daftar Nama Siswa Kelompok Eksperimen  

No Nama Kode 
1 ADAM MARSONO PUTRA E-01 
2 ADE NIKO SETIAWAN E-02 
3 ANGGI ADITYA CAHYADI E-03 
4 AULIA TAJUDIN NUR E-04 
5 BAGAS DHIRA WIDYADHANA E-05 
6 DEVITO ISKANDAR E-06 
7 FADIL ABRAR RADITYO E-07 
8 FARIS AULIA AZHAR PRATAMA E-08 
9 IHYA FAKHRURIZAL AMIN E-09 

10 MIRZA YUSUF AZKA DARMAWAN E-10 
11 MUHAMMAD FAQIH NASHIRUDDIN E-11 
12 MUHAMMAD FARIS ABDURRASYID E-12 
13 MUHAMMAD IZZA FIKRO FAUZI E-13 
14 MUHAMMAD MAHDI HEAVENY NOVIANSYAH E-14 
15 MUHAMMAD NAUFAL DAYYAN E-15 
16 MUHAMMAD RAFLY SAMSUL MAARIF E-16 
17 MUHAMMAD WIRYA PRATAMA E-17 
18 MUSA AL KADZIM E-18 
19 NAJWAN B. HUSEIN ASSAGAF E-19 
20 PRASETYO ADI NUGROHO E-20 
21 R. WIKA ARDHANA INDRANILA E-21 
22 TRI FAJAR ANTARES E-22 
23 ZUHAL PRANEDYA DIORIGEL E-23 
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Lampiran 2. Daftar Nama Siswa Kelompok Kontrol 

No  Nama Kode 
1 ADE IFALLIAH PUTRI KUSUMA WARDANI K-01 
2 ANGGI RIQQA KHALISHAH K-02 
3 APRILIYA DIAN ANGGRAENY K-03 
4 APRISA AULIA NURHIJRIYAH K-04 
5 ARINA SHAFIA K-05 
6 AUDIA FATWA PRAMESTI K-06 
7 AZIZAH KAMALIA K-07 
8 DHIYAULHAQ 'AQILATUL FADHILAH HAKIM K-08 
9 DIFIA SETYO MAYRACHELIA K-09 

10 FATIMA ZAKYYA ARAFAH K-10 
11 KIM YOO MIN K-11 
12 MARIA LUCYA K-12 
13 MILLAH SHOFIAH K-13 
14 MURTI SADTYA FITRI K-14 
15 MUTIA ASMA AMANINA K-15 
16 NABILA SEPTA DARYANTO K-16 
17 NADHIFIA SALSABILA HASNA K-17 
18 NIMATIN KHOIRIYAH K-18 
19 NOOR RIZKY FIRDHAUSY K-19 
20 NURULINA KUSUMANING AYU K-20 
21 RONA AYU HANIFAH K-21 
22 SHABRINA ADANI SUTRA K-22 
23 TIARA AFIA ROSMALAWATI K-23 
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Lampiran 3. Daftar Nama Ujicoba Soal 

No Nama Kode 
1 AJI L.B U-01 
2 ILYAS LUHUR PRIBADI U-02 
3 ANDHIKA DANA P U-03 
4 BUDI PRASETYO U-04 
5 TAQWIN AMALA U-05 
6 PUTHUT AZIZ U-06 
7 DIMAS AHMAD U-07 
8 HINDRO KUSUMO U-08 
9 IVAN DINANDA U-09 

10 BRILLIANT G.A U-10 
11 AMANDA GUSTI U-11 
12 DEWA PAMUNGKAS U-12 
13 IRFAN A FADHIL U-13 
14 TOHARI CATUR U-14 
15 MAULANA IRFANDI U-15 
16 MAULANA SEPTIAN U-16 
17 HANKY TONY U-17 
18 TIMOTIUS DWI U-18 
19 ZULFIKAR ALI U-19 
20 DICKY P U-20 
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Lampiran 4. Data Kondisi Awal 

No Kode Nilai No Kode Nilai 
1 E-01 100 1 K-01 64 
2 E-02 90 2 K-02 56 
3 E-03 44 3 K-03 32 
4 E-04 36 4 K-04 100 
5 E-05 44 5 K-05 68 
6 E-06 48 6 K-06 42 
7 E-07 32 7 K-07 78 
8 E-08 84 8 K-08 92 
9 E-09 100 9 K-09 56 
10 E-10 48 10 K-10 72 
11 E-11 60 11 K-11 72 
12 E-12 60 12 K-12 52 
13 E-13 44 13 K-13 90 
14 E-14 100 14 K-14 36 
15 E-15 100 15 K-15 28 
16 E-16 56 16 K-16 20 
17 E-17 40 17 K-17 72 
18 E-18 32 18 K-18 48 
19 E-19 48 19 K-19 90 
20 E-20 70 20 K-20 56 
21 E-21 64 21 K-21 96 
22 E-22 64 22 K-22 72 
23 E-23 60 23 K-23 90 

Rata-rata 61.91 Rata-rata 64.43 

Varians 531.08 Varians 532.35 
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Lampiran 5. Uji Normalitas Data Kondisi Awal 

Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai ulangan harian IX A .162 23 .122 .889 23 .015

IX B .127 23 .200* .959 23 .439
a. Lilliefors Significance Correction      
*. This is a lower bound of the true significance.     
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Lampiran 6. Uji Kesamaan Rata-rata Kondisi Awal 

 
Group Statistics

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai ulangan harian IX A 23 61.9130 23.04524 4.80526 

IX B 23 64.4348 23.07266 4.81098 

 

 
Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai ulangan 
harian 

Equal variances 
assumed .009 .926 -.371 44 .713 -2.52174 6.79971 -16.22566 11.18219

Equal variances 
not assumed 

  -.371 44 .713 -2.52174 6.79971 -16.22566 11.18219
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Lampiran 19. Uji Normalitas DataHasil belajar 

 
Tests of Normality

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil belajar Eksperimen .169 23 .088 .920 23 .066

Kontrol .169 23 .087 .918 23 .062
a. Lilliefors Significance Correction      
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Lampiran 20. Uji Perbedaan Hasil belajar (Uji t) 

 
Group Statistics

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil belajar Eksperimen 23 84.9802 4.78399 .99753 

Kontrol 23 80.3360 5.63446 1.17487 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hasil 
belajar 

Equal variances 
assumed .065 .800 3.013 44 .004 4.64427 1.54123 1.53813 7.75040

Equal variances not 
assumed 

  3.013 42.872 .004 4.64427 1.54123 1.53582 7.75271
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Lampiran 21. Uji Ketuntasan Belajar Secara Individual 

 
One-Sample Statistics

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil belajar (Eksperimen) 23 84.9802 4.78399 .99753 
Hasil belajar (Kontrol) 23 80.3360 5.63446 1.17487 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 75                                       

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

Hasil belajar (Eksperimen) 10.005 22 .000 9.98024 7.9115 12.0490

Hasil belajar (Kontrol) 4.542 22 .000 5.33597 2.8994 7.7725
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Lampiran 23.  

Uji Linieritas Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar Kelompok Kontrol 
Report

Hasil belajar (Kontrol)   
Motivasi (Kontrol) Mean N Std. Deviation 

64.1304347826087 63.6364 1 .
66.304347826087 79.5455 1 .
67.3913043478261 78.7879 3 8.60441
71.7391304347826 84.0909 1 .
72.8260869565217 79.5455 1 .
73.9130434782609 86.3636 1 .
75 75.7576 3 1.31216
79.3478260869565 78.4091 2 1.60706
81.5217391304348 82.3864 4 1.13636
82.6086956521739 81.8182 1 .
83.695652173913 84.0909 1 .
88.0434782608696 88.6364 1 .
92.3913043478261 81.8182 1 .
95.6521739130435 84.0909 2 .00000
Total 80.3360 23 5.63446

 
 

ANOVA Table

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Hasil belajar (Kontrol) * 
Motivasi (Kontrol) 

Between Groups (Combined) 540.465 13 41.574 2.369 .100

Linearity 183.234 1 183.234 10.439 .010

Deviation from 
Linearity 357.231 12 29.769 1.696 .217

Within Groups 157.972 9 17.552   
Total 698.437 22    
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Lampiran 24 

Uji Linieritas Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar Kelompok 
Eksperimen 

Report

Hasil belajar (Eksperimen)   
Motivasi (eksperimen) Mean N Std. Deviation 

54.3478260869565 75.0000 1 .
56.5217391304348 77.2727 1 .
60.8695652173913 79.5455 1 .
67.3913043478261 88.6364 1 .
70.6521739130435 79.5455 1 .
78.2608695652174 86.3636 3 6.01307
79.3478260869565 85.2273 2 8.03530
80.4347826086957 81.8182 1 .
82.6086956521739 87.5000 2 4.82118
83.695652173913 87.5000 2 1.60706
84.7826086956522 84.0909 1 .
85.8695652173913 87.1212 3 2.62432
86.9565217391304 90.9091 1 .
88.0434782608696 84.0909 1 .
90.2173913043478 86.3636 1 .
92.3913043478261 86.3636 1 .
Total 84.9802 23 4.78399

 
 

ANOVA Table

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Hasil belajar 
(Eksperimen) * Motivasi 
(eksperimen) 

Between Groups (Combined) 327.023 15 21.802 .865 .618

Linearity 189.860 1 189.860 7.531 .029

Deviation from 
Linearity 137.163 14 9.797 .389 .937

Within Groups 176.481 7 25.212   
Total 503.503 22    
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Lampiran 25.  

Analisis Regresi antara Motivasi Belajar dengan Hasil belajar 
Kelompok Eksperimen 
 
 

Variables Entered/Removedb,c

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Motivasi Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Hasil belajar 
c. Models are based only on cases for which Kelompok =  
Eksperimen 

 
 

Model Summary

Model 

R 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Kelompok =  
Eksperimen 
(Selected) 

1 .614a .377 .347 3.86463 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar  
 
 

ANOVAb,c

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 189.860 1 189.860 12.712 .002a

Residual 313.643 21 14.935   
Total 503.503 22    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar    
b. Dependent Variable: Hasil belajar    
c. Selecting only cases for which Kelompok =  Eksperimen   
 
 

Coefficientsa,b

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.512 6.353  9.840 .000

Motivasi Belajar .285 .080 .614 3.565 .002
a. Dependent Variable: Hasil belajar    
b. Selecting only cases for which Kelompok =  Eksperimen   
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Lampiran 26 

Analisis Regresi antara Motivasi Belajar dengan Hasil belajar 
Kelompok Kontrol 
 

Variables Entered/Removedb,c

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Motivasi Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Hasil belajar 
c. Models are based only on cases for which Kelompok =  Kontrol 

 
 

Model Summary

Model 

R 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Kelompok =  

Kontrol (Selected) 

1 .512a .262 .227 4.95313 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar  
 
 

ANOVAb,c

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183.234 1 183.234 7.469 .012a

Residual 515.203 21 24.533   
Total 698.437 22    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar    
b. Dependent Variable: Hasil belajar    
c. Selecting only cases for which Kelompok =  Kontrol   
 

Coefficientsa,b

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.475 9.156  6.059 .000

Motivasi Belajar .318 .116 .512 2.733 .012
a. Dependent Variable: Hasil belajar    
b. Selecting only cases for which Kelompok =  Kontrol   
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Lampiran 28. Foto-foto Penelitian 

 

 Lampiran 1. Daftar Nama Siswa Kelompok Eksperimen  

No Nama Kode 
1 ADAM MARSONO PUTRA E-01 
2 ADE NIKO SETIAWAN E-02 
3 ANGGI ADITYA CAHYADI E-03 
4 AULIA TAJUDIN NUR E-04 
5 BAGAS DHIRA WIDYADHANA E-05 
6 DEVITO ISKANDAR E-06 
7 FADIL ABRAR RADITYO E-07 
8 FARIS AULIA AZHAR PRATAMA E-08 
9 IHYA FAKHRURIZAL AMIN E-09 

10 MIRZA YUSUF AZKA DARMAWAN E-10 
11 MUHAMMAD FAQIH NASHIRUDDIN E-11 
12 MUHAMMAD FARIS ABDURRASYID E-12 
13 MUHAMMAD IZZA FIKRO FAUZI E-13 
14 MUHAMMAD MAHDI HEAVENY NOVIANSYAH E-14 
15 MUHAMMAD NAUFAL DAYYAN E-15 
16 MUHAMMAD RAFLY SAMSUL MAARIF E-16 
17 MUHAMMAD WIRYA PRATAMA E-17 
18 MUSA AL KADZIM E-18 
19 NAJWAN B. HUSEIN ASSAGAF E-19 
20 PRASETYO ADI NUGROHO E-20 
21 R. WIKA ARDHANA INDRANILA E-21 
22 TRI FAJAR ANTARES E-22 
23 ZUHAL PRANEDYA DIORIGEL E-23 
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Lampiran 2. Daftar Nama Siswa Kelompok Kontrol 

No  Nama Kode 
1 ADE IFALLIAH PUTRI KUSUMA WARDANI K-01 
2 ANGGI RIQQA KHALISHAH K-02 
3 APRILIYA DIAN ANGGRAENY K-03 
4 APRISA AULIA NURHIJRIYAH K-04 
5 ARINA SHAFIA K-05 
6 AUDIA FATWA PRAMESTI K-06 
7 AZIZAH KAMALIA K-07 
8 DHIYAULHAQ 'AQILATUL FADHILAH HAKIM K-08 
9 DIFIA SETYO MAYRACHELIA K-09 

10 FATIMA ZAKYYA ARAFAH K-10 
11 KIM YOO MIN K-11 
12 MARIA LUCYA K-12 
13 MILLAH SHOFIAH K-13 
14 MURTI SADTYA FITRI K-14 
15 MUTIA ASMA AMANINA K-15 
16 NABILA SEPTA DARYANTO K-16 
17 NADHIFIA SALSABILA HASNA K-17 
18 NIMATIN KHOIRIYAH K-18 
19 NOOR RIZKY FIRDHAUSY K-19 
20 NURULINA KUSUMANING AYU K-20 
21 RONA AYU HANIFAH K-21 
22 SHABRINA ADANI SUTRA K-22 
23 TIARA AFIA ROSMALAWATI K-23 
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Lampiran 3. Daftar Nama Ujicoba Soal 

No Nama Kode 
1 AJI L.B U-01 
2 ILYAS LUHUR PRIBADI U-02 
3 ANDHIKA DANA P U-03 
4 BUDI PRASETYO U-04 
5 TAQWIN AMALA U-05 
6 PUTHUT AZIZ U-06 
7 DIMAS AHMAD U-07 
8 HINDRO KUSUMO U-08 
9 IVAN DINANDA U-09 

10 BRILLIANT G.A U-10 
11 AMANDA GUSTI U-11 
12 DEWA PAMUNGKAS U-12 
13 IRFAN A FADHIL U-13 
14 TOHARI CATUR U-14 
15 MAULANA IRFANDI U-15 
16 MAULANA SEPTIAN U-16 
17 HANKY TONY U-17 
18 TIMOTIUS DWI U-18 
19 ZULFIKAR ALI U-19 
20 DICKY P U-20 
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Lampiran 4. Data Kondisi Awal 

No Kode Nilai No Kode Nilai 
1 E-01 100 1 K-01 64 
2 E-02 90 2 K-02 56 
3 E-03 44 3 K-03 32 
4 E-04 36 4 K-04 100 
5 E-05 44 5 K-05 68 
6 E-06 48 6 K-06 42 
7 E-07 32 7 K-07 78 
8 E-08 84 8 K-08 92 
9 E-09 100 9 K-09 56 
10 E-10 48 10 K-10 72 
11 E-11 60 11 K-11 72 
12 E-12 60 12 K-12 52 
13 E-13 44 13 K-13 90 
14 E-14 100 14 K-14 36 
15 E-15 100 15 K-15 28 
16 E-16 56 16 K-16 20 
17 E-17 40 17 K-17 72 
18 E-18 32 18 K-18 48 
19 E-19 48 19 K-19 90 
20 E-20 70 20 K-20 56 
21 E-21 64 21 K-21 96 
22 E-22 64 22 K-22 72 
23 E-23 60 23 K-23 90 

Rata-rata 61.91 Rata-rata 64.43 

Varians 531.08 Varians 532.35 

 

 

 



106 
 

 

Lampiran 5. Uji Normalitas Data Kondisi Awal 

Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai ulangan harian IX A .162 23 .122 .889 23 .015

IX B .127 23 .200* .959 23 .439
a. Lilliefors Significance Correction      
*. This is a lower bound of the true significance.     
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Lampiran 6. Uji Kesamaan Rata-rata Kondisi Awal 

 
Group Statistics

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai ulangan harian IX A 23 61.9130 23.04524 4.80526 

IX B 23 64.4348 23.07266 4.81098 

 

 
Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai ulangan 
harian 

Equal variances 
assumed .009 .926 -.371 44 .713 -2.52174 6.79971 -16.22566 11.18219

Equal variances 
not assumed 

  -.371 44 .713 -2.52174 6.79971 -16.22566 11.18219

 
 

 



108 
 

 

Lampiran 19. Uji Normalitas Data Hasil belajar 

 
Tests of Normality

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil belajar Eksperimen .169 23 .088 .920 23 .066

Kontrol .169 23 .087 .918 23 .062
a. Lilliefors Significance Correction      
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Lampiran 20. Uji Perbedaan Hasil belajar (Uji t) 

 
Group Statistics

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil belajar Eksperimen 23 84.9802 4.78399 .99753 

Kontrol 23 80.3360 5.63446 1.17487 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Hasil 
belajar 

Equal variances 
assumed .065 .800 3.013 44 .004 4.64427 1.54123 1.53813 7.75040

Equal variances not 
assumed 

  3.013 42.872 .004 4.64427 1.54123 1.53582 7.75271

 
 



110 
 

 

Lampiran 22 

Uji Linieritas Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar Kelompok Kontrol 
Report

Hasil belajar (Kontrol)   
Motivasi (Kontrol) Mean N Std. Deviation 

64.1304347826087 63.6364 1 .
66.304347826087 79.5455 1 .
67.3913043478261 78.7879 3 8.60441
71.7391304347826 84.0909 1 .
72.8260869565217 79.5455 1 .
73.9130434782609 86.3636 1 .
75 75.7576 3 1.31216
79.3478260869565 78.4091 2 1.60706
81.5217391304348 82.3864 4 1.13636
82.6086956521739 81.8182 1 .
83.695652173913 84.0909 1 .
88.0434782608696 88.6364 1 .
92.3913043478261 81.8182 1 .
95.6521739130435 84.0909 2 .00000
Total 80.3360 23 5.63446

 
 

ANOVA Table

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Hasil belajar (Kontrol) * 
Motivasi (Kontrol) 

Between Groups (Combined) 540.465 13 41.574 2.369 .100

Linearity 183.234 1 183.234 10.439 .010

Deviation from 
Linearity 357.231 12 29.769 1.696 .217

Within Groups 157.972 9 17.552   
Total 698.437 22    
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Lampiran 23 

Uji Linieritas Pengaruh Motivasi terhadap Hasil belajar Kelompok 
Eksperimen 

Report

Hasil belajar (Eksperimen)   
Motivasi (eksperimen) Mean N Std. Deviation 

54.3478260869565 75.0000 1 .
56.5217391304348 77.2727 1 .
60.8695652173913 79.5455 1 .
67.3913043478261 88.6364 1 .
70.6521739130435 79.5455 1 .
78.2608695652174 86.3636 3 6.01307
79.3478260869565 85.2273 2 8.03530
80.4347826086957 81.8182 1 .
82.6086956521739 87.5000 2 4.82118
83.695652173913 87.5000 2 1.60706
84.7826086956522 84.0909 1 .
85.8695652173913 87.1212 3 2.62432
86.9565217391304 90.9091 1 .
88.0434782608696 84.0909 1 .
90.2173913043478 86.3636 1 .
92.3913043478261 86.3636 1 .
Total 84.9802 23 4.78399

 
 

ANOVA Table

   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Hasil belajar 
(Eksperimen) * Motivasi 
(eksperimen) 

Between Groups (Combined) 327.023 15 21.802 .865 .618

Linearity 189.860 1 189.860 7.531 .029

Deviation from 
Linearity 137.163 14 9.797 .389 .937

Within Groups 176.481 7 25.212   
Total 503.503 22    

 
 



112 
 

 

Lampiran 24  

Analisis Regresi antara Motivasi Belajar dengan Hasil belajar 
Kelompok Eksperimen 
 
 

Variables Entered/Removedb,c

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Motivasi Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Hasil belajar 
c. Models are based only on cases for which Kelompok =  
Eksperimen 

 
 

Model Summary

Model 

R 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Kelompok =  
Eksperimen 
(Selected) 

1 .614a .377 .347 3.86463 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar  
 
 

ANOVAb,c

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 189.860 1 189.860 12.712 .002a

Residual 313.643 21 14.935   
Total 503.503 22    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar    
b. Dependent Variable: Hasil belajar    
c. Selecting only cases for which Kelompok =  Eksperimen   
 
 

Coefficientsa,b

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.512 6.353  9.840 .000

Motivasi Belajar .285 .080 .614 3.565 .002
a. Dependent Variable: Hasil belajar    
b. Selecting only cases for which Kelompok =  Eksperimen   
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Lampiran 25 

Analisis Regresi antara Motivasi Belajar dengan Hasil belajar 
Kelompok Kontrol 
 

Variables Entered/Removedb,c

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Motivasi Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Hasil belajar 
c. Models are based only on cases for which Kelompok =  Kontrol 

 
 

Model Summary

Model 

R 

R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Kelompok =  

Kontrol (Selected) 

1 .512a .262 .227 4.95313 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar  
 
 

ANOVAb,c

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 183.234 1 183.234 7.469 .012a

Residual 515.203 21 24.533   
Total 698.437 22    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar    
b. Dependent Variable: Hasil belajar    
c. Selecting only cases for which Kelompok =  Kontrol   
 

Coefficientsa,b

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.475 9.156  6.059 .000

Motivasi Belajar .318 .116 .512 2.733 .012
a. Dependent Variable: Hasil belajar    
b. Selecting only cases for which Kelompok =  Kontrol   
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Lampiran 27. Foto-foto Penelitian 

 

 

 

 

 

 


