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ABSTRAK 
 
Siti Masruroh, 2006. “Pengaruh Penggunaan Tugas dan Resitasi terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas 2 Semester 2 Pokok Bahasan Sistem Persamaan 
Linear dengan Dua Variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang Tahun 
Pelajaran 2005/2006”. 

Pembelajaran matematika di SMP Islam Sultan Agung I Semarang 
kurang efektif khususnya pada pokok bahasan sistem persamaan linear dengan 
dua variabel. Hal ini dikarenakan dalam proses ppembelajaran masih 
menggunakan metode konvensional atau ekspositori. Sehingga dalam penelitian 
ini berlatar belakang pada ketertarikan peneliti untuk menerapkan metode tugas 
dan resitasi pada proses pembelajaran di SMP Islam Sultan Agung I Semarang. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penggunaan 
metode tugas dan resitasi lebih baik atau tidak dibandingkan dengan pembelajaran 
secara konvensional (ekspositori) pada pokok bahasan sistem persamaan linear 
dengan dua variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 
2005/2006, (2) Seberapa besar  pengaruh penggunaan metode tugas dan resitasi 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 semester 2 pokok bahasan sistem 
persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun 
pelajaran 2005/2006. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Apakah penggunaan 
metode tugas dan resitasi lebih baik atau tidak dibandingkan dengan pembelajaran 
secara konvensional (ekspositori) pada pokok bahasan sistem persamaan linear 
dengan dua variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 
2005/2006, (2) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode 
tugas dan resitasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 semester 2 
pokok bahasan sistem persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan 
Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 2 semester 2 SMP Islam 
Sultan Agung I Semarang yang terbagi dalam tiga kelas. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik random sampling, diperoleh siswa kelas 2A.2 sebagai 
kelas eksperimen, sedang kelas kontrolnya adalah kelas 2A.3. Pada kelompok 
eksperimen pembelajaran menggunakan metode tugas dan resitasi, sedangkan 
kelompok kontrol menggunakan metode konvensional (ekspositori). Instrumen 
penelitian berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 soal. Sebelum diganti untuk 
menghitung data, instrumen diujicobakan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian dari uji normalitas dan homogenitas dari 
kedua kelompok diperoleh bahwa kelompok tersebut normal dan homogen, 
sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Dari hasil perhitungan 
pada lampiran 20, diperoleh thitung = 13,495 dan ttabel = 1,665, oleh karena        
thitung > ttabel, jadi Ho ditolak. Sehingga rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 
lebih dari rata-rata hasil belajar kelompok kontrol.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa kelompok eksperimen adalah 82,63 
dan kelompok kontrol 57,56. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode 
tugas dan resitasi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran secara 



konvensional terhadap hasil belajar pada pokok bahasan sistem persamaan linear 
dua variabel siswa kelas 2 semester 2 tahun ajaran 2005/2006. Dari hasil 
perhitungan analisis regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh dan hubungan 
yang berarti antara penggunaan metode tugas dan resitasi dengan hasil belajar 
pada pokok bahasan pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel siswa 
kelas 2 semester 2 tahun ajaran 2005/2006. Besar pengaruh dari penggunaan 
metode tugas dan resitasi terhadap hasil belajar sebesar 51,56%, sedangkan 
48,44% disebabkan oleh faktor lainnya seperti bakat, kecerdasan, sarana dan 
prasarana, lingkungan dan sebagainya.  
Dengan demikian dapat disimpulkan pada penggunaan metode tugas dan resitasi 
akan memberikan pengaruh dan hubungan yang berarti terhadap hasil belajar 
matematika. 

Disarankan guru dapat mencoba menggunakan metode tugas dan resitasi 
untuk diterapkan pada pokok bahasan yang lain, supaya siswa mempunyai 
kesiapan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab serta termotivasi dalam 
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dapat melalui bidang 

pendidikan sebagai pemegang peranan penting, karena pendidikan dapat 

mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat 

manusia terutama negara Indonesia serta mewujudkan manusia yang terampil, 

potensial, dan berkualitas dalam melaksanakan pembangunan demi 

terwujudnya tujuan pembangunan nasional. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan 

mutu pendidikan yang dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan-

perbaikan, perubahan–perubahan dan pembaharuan terhadap aspek-aspek 

yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi kurikulum, sarana dan 

prasarana, guru, siswa, dan metode belajar mengajar. 

Aspek-aspek yang paling dominan adalah guru, dan siswa. Kegiatan 

yang dilakukan guru dan siswa dalam pengajaran disebut kegiatan belajar 

mengajar. Subyek didik selalu berada dalam proses perubahan baik karena 

pertumbuhan maupun perkembangannya. Dalam perkembangan subyek didik 

memerlukan bantuan dan bimbingan serta berinteraksi dengan lingkungan. 

Tiap lingkungan memberikan pengaruh pada proses pembentukan individu 

melalui proses pendidikan yang diterimanya. Interaksi dengan lingkungan 

tersebut akan menyebabkan subyek didik mengembangkan kemampuan 
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melalui proses belajar. “Salah satu faktor penting dalam belajar adalah sikap” 

(Priyatno, 1994 : 289). 

Setiap individu memiliki sikap dan pilihannya sendiri yang 

dipertanggungjawabkan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain untuk 

ikut mempertanggungjawabkannya. Hal ini sejalan dengan pendapat M.J. 

Langeveld (dalam Umar Tirtahardja, 1994 : 17) yang menyatakan bahwa 

setiap anak yaitu subyek didik memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat 

kuat meskipun disisi lain pada subyek didik terdapat rasa tak berdaya sehingga 

memerlukan pihak lain dalam hal ini pendidik yang dapat dijadikan tempat 

bergantung untuk memberikan perlindungan dan bimbingan. 

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar selain memahami materi, 

juga dituntut mengetahui secara tepat posisi awal siswa sebelum mengikuti 

pelajaran tersebut. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

dipilihnya secara tepat yang diharapkan dapat membantu siswa dalam 

pengembangan pengetahuan secara efektif. Agar siswa mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal, maka memerlukan bantuan dan bimbingan dalam 

belajar sehingga tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran. Olek karena itu guru diharapkan menempatkan posisi dan 

peranannya seoptimal mungkin. 

Mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan sistem persamaan 

linear dengan dua variabel merupakan salah satu materi yang diberikan kepada 

siswa SMP Islam Sultan Agung I Semarang sebagai bekal untuk dapat 
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mengembangkan sikap dan kemampuan serta pengetahuan dan keterampilan 

dasar. 

Pada abad ke-20 ini kesadaran akan pentingnya matematika dalam 

kehidupan sehari-hari bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah 

meluas dan merata hampir ke segala lapisan masyarakat. Peranan matematika 

dalam kehidupan tidak hanya pada kehidupan individual, tetapi dalam 

kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan antar bangsa. Pada masa 

yang akan datang suatu bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi akan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap bangsa atau 

negara lain. Salah satu syarat untuk dapat menguasai ilmu pegetahuan dan 

teknologi adalah penguasaan yang baik atas matematika untuk itu guru 

haruslah aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa 

dapat menguasai materi dengan baik dan mendalam. Kreatif maksudnya 

adalah guru mampu memiliki dan menggunakan berbagai metode dalam 

penyampaian materi pelajaran matematika. 

Penggunaan metode tugas dan resitasi merupakan salah satu upaya 

untuk menanamkan konsep yang lebih dalam pada suatu materi pelajaran. 

Pemberian tugas dan resitasi memerlukan perencanaan yang matang dengan 

memperhatikan maksud dan tujuan, prinsip-prinsip suatu upaya pengefektifan 

dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas. Dengan menggunakan 

metode tugas dan resitasi diharapkan prestasi belajar siswa dalam bidang studi 

matematika dapat optimal. 
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN TUGAS DAN 

RESITASI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS 2 SEMESTER 2 POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN 

LINEAR DUA VARIABEL SMP ISLAM SULTAN AGUNG I SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Salah satu metode dalam pembelajaran matematika yang dapat 

mengaktifkan siswa adalah dengan penggunaan metode tugas dan resitasi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain bahwa tugas dan resitasi merangsang siswa untuk aktif belajar, baik 

secara individual maupun secara kelompok (2002 : 97). 

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama 

guru, dimana pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan 

untuk membelajarkan siswa. Untuk dapat membelajarkan siswanya, maka 

dalam pembelajaran matematika perlu menggunakan metode mengajar yang 

berlandaskan kepada pembelajaran aktif (Ahmad Zubaidi, 2002 : 23). 

Pemberian atau penggunaan tugas dan resitasi secara teratur dalam 

pelajaran matematika bertujuan untuk memberi peranan aktif kepada siswa 

dalam proses belajar, tetapi kenyataannya banyak guru yang memberikan 

tugas kepada siswa tanpa diperiksa dengan teliti, kurang memperhatikan dan 

kurang dipertanggungjawabkan sehingga penugasan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

1) Apakah penggunaan metode tugas dan resitasi lebih baik dibandingkan 

dengan pembelajaran secara konvensional terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 2 semester 2 pokok bahasan sistem persamaan 

linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun 

pelajaran 2005/2006. 

2) Adakah pengaruh penggunaan metode tugas dan resitasi terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas 2 semester 2 pokok bahasan sistem 

persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan Agung I 

Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan salah pengertian dalam 

penelitian skripsi ini, maka perlu adanya penegasan-penegasan istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

1. Pengaruh 

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang” 

(Anonim, 1989 : 664). Dalam penelitian ini yang dimaksud pengaruh 

adalah daya yang timbul karena adanya penggunaan metode tugas dan 

resitasi yang dapat memberikan perubahan dalam hasil belajar siswa. 
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2. Metode tugas dan resitasi 

Metode tugas dan resitasi adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan 

cara guru memberi tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang telah 

ditentukan dan siswa mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan 

kepadanya (Moh. Uzer Usman, 1993 : 125). 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002) menyatakan bahwa 

metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.  

3. Hasil Belajar Matematika 

Hasil berarti perolehan atau akibat. Hasil belajar matematika adalah 

kemampuan yang dimiliki atau dikuasai oleh siswa dari kegiatan belajar 

matematika. 

4. Sistem Persamaan Linear Dengan Dua Variabel (SPLDV) 

Sistem Persamaan Linear Dengan Dua Variabel (SPLDV) adalah sistem 

persamaan yang terdiri dari dua persamaan dan pengganti-pengganti dari 

variable-variabelnya harus memenuhi untuk kedua persamaan tersebut. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Apakah penggunaan metode tugas dan resitasi lebih baik atau tidak 

dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional (ekspositori) pada 

pokok bahasan sistem persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam 

Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 
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2. Ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari penggunaan metode tugas dan 

resitasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 semester 2 pokok 

bahasan sistem persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan 

Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai 

metode tugas dan resitasi dan dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

2. Bagi guru,  

a.  Dapat memberikan informasi kepada kalangan pendidik metode mana 

yang lebih baik diterapkan dalam proses pembelajaran sistem 

persamaan linear dengan dua variabel. 

b. Dapat meningkatkan mutu pelajaran dan hasil pembelajaran  

khususnya di SMP Islam Sultan Agung I Semarang. 

3. Bagi siswa,  

a. Dapat meningkatkan dan membangkitkan minat serta keaktifan belajar 

siswa terhadap mata pelajaran matematika dengan cara merangsang 

kebutuhan berprestasi yang ada dalam diri siswa melalui penggunaan 

metode tugas dan resitasi. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

sistem persamaan linear dengan dua variabel. 
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F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan tentang isi keseluruhan skripsi ini terdiri dari 

bagian awal skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhrir skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi tentang halaman judul, halaman 

pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, dan daftar lampiran. 

Bagian inti skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I. Pendahuluan, mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, 

masalah yang dihadapi, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi.  

Bab II. Landasan Teori dan Hipotesis, membahas teori yang melandasi 

permasalahan skripsi serta penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang 

diterapkan dalam skripsi, pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan 

penelitian dan hipotesis tindakan. 

Bab III. Metode Penelitian, meliputi jenis dan rancangan penelitian, 

metode penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode 

analisis dan hasil uji coba alat ukur. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi semua hasil 

penelitian yang dilakukan dan pembahasan.  

Bab V. Penutup, mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan. 

Bagian akhir skripsi yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke 

waktu makin pesat. Arus globalisasi semakin hebat. Akibat dari fenomena 

tersebut muncul persaingan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama 

lapangan pekerjaan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan 

sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tidak lepas 

dari belajar dan pembelajaran. 

Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian.  

Adapun pengertian belajar secara umum menurut Tim MKDK 

IKIP Semarang antara lain: 

a. Belajar adalah perubahan yang menetap dalam kehidupan seseorang 

yang tidak diwariskan secara genetik. 

b. Pada dasarnya belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

langsung dari pengalaman dan bukan akibat hubungan dalam sistem 

syaraf  yang dibawa sejak lahir. 

c. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau 

merubah perilaku melalui latihan atau pengalaman. 
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d. Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam 

pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap (Tim MKDK 

IKIP Semarang, 2000 : 3-4). 

Menurut Muhibbin Syah pengertian belajar secara kualitatif 

(tinjauan mutu) adalah sebagai berikut. 

Proses memperoleh arti-arti dan pemahaman serta cara-cara 
menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Belajar dalam pengertian ini 
difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan yang 
berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti 
dihadapi siswa (Muhibbin Syah, 1997 : 92). 

 
Menurut pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses aktif yang disengaja sehingga menyebabkan 

perubahan tingkah laku menuju ke arah yang lebih sempurna. Kegiatan 

dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku merupakan proses 

belajar. Sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 

belajar, dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil 

belajar. 

2. Hasil belajar matematika 

Hasil berarti perolehan atau akibat. Hasil belajar adalah nilai yang dicapai 

oleh siswa setelah melalui kegiatan belajar dalam waktu tertentu.  Jadi 

hasil belajar matematika adalah kemampuan yang dimiliki atau dikuasai 

oleh siswa dari kegiatan belajar dengan menggunakan metode tugas dan 

resitasi pada pokok bahasan sistem persamaan linear dengan dua variabel.  
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3. Metode tugas dan resitasi 

Metode tugas dan resitasi adalah suatu cara penyajian pelajaran 

dengan cara guru memberi tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang 

telah ditentukan dan siswa mempertanggungjawabkan tugas yang 

dibebankan kepadanya (Moh. Uzer Usman, 1993 : 125). 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2002) menyatakan 

bahwa metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian bahan dimana 

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

Tugas dan rersitasi merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara 

individu maupun kelompok. Adapun langkah-langkah yang harus diikuti 

dalam penggunaan tugas dan resitasi adalah sebagai berikut. 

a) Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut. 

1) Tujuan yang akan dicapai 

Tujuan yang akan dicapai dalam pemberian tugas dan resitasi pada 

bidang studi matematika yaitu untuk memacu siswa agar selalu siap 

belajar tetapi jangan sampai terjadi kebiasaan siswa baru akan 

melakukan belajar jika metode ini akan diterapkan dalam 

pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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2) Jenis tugas yang jelas dan tepat 

Jenis tugas yang diberikan khususnya pada bidang studi matematika 

harus jelas dan tepat, sehingga siswa mampu menyelesaikan tugas-

tugas tersebut setelah guru memberikan materi pelajaran. 

3) Tugas yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan siswa. 

4) Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 

seperti buku paket dari guru atau lembar kerja siswa (LKS). 

5)  Diharapkan siswa menyediakan waktu yang cukup untuk 

mengerjakan tugas khususnya matematika. 

b) Fase pelaksanaan tugas.  

Langkah ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1) Diberi bimbingan berupa penjelasan materi pada pokok bahasan 

tertentu dalam bidang studi matematika atau diberi pengawasan 

dalam pelaksanaan tugas oleh guru. 

2) Sebelum melaksanakan tugas seharusnya siswa diberikan dorongan 

sehingga siswa mau bekerja. 

3) Diusahakan dikerjakan oleh siswa sendiri tidak menyuruh orang lain 

4) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang telah dikerjakan 

dengan baik dan sistematik. 

c) Fase mempertanggungjawabkan tugas  

Hal-hal yang harus dikerjakan dalam fase ini adalah: 

1) Laporan siswa baik lisan maupun tulisan dari apa yang telah 

dikerjakan pada soal-soal matematika yang diberikan oleh guru. 
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2) Ada tanya jawab atau diskusi kelas tentang soal-soal yang diberikan 

sehingga guru mengetahui apakah siswa mengerjakan tugas tersebut 

sendiri atau menyuruh orang lain. 

3) Penilaian hasil pekerjaan siswa dengan tes maupun non tes atau cara 

lainnya.  

(Syaiful Bahri dan Aswan Zain, 2002 : 98) 

Agar metode ini dapat berhasil mencapai tujuan pengajaran sebaik-

baiknya, maka ada beberapa faktor yang harus diingat, yaitu: 

a. Materi pelajaran yang akan dilatihkan  dengan metode ini harus 

bermakna. 

b. Metode ini jangan sampai  menimbulkan verbalisme (menyebutkan 

sesuatu yang benar tetapi tidak tahu artinya atau  “membeo”). 

c. Latihan atau tugas diberikan secara sistematis dan teratur. 

d. Buatlah suasana kelas gembira atau santai. 

e. Buatlah pertanyaan yang tidak saja menggali fakta (jawaban yang 

reproduktif) tetapi juga yang meminta penalaran atau logika dan 

pemikiran  

Metode tugas dan resitasi mempunyai beberapa kelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut. 

Kelebihan metode tugas dan resitasi, yaitu:  

1) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual 

ataupun kelompok. 

2) Dapat mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru. 
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3) Dapat membina tanggung  jawab dan disiplin siswa. 

4) Siswa bersungguh-sungguh mempelajari  materi pelajaran karena 

mereka akan ditanyai tentang materi tersebut. 

5) Dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru akan memperkuat asosiasi. 

6) Dapat mengembangkan kreatifitas siswa. 

7) Memperkuat kepercayaan diri akan kemampuan bila siswa mampu 

menjawab pertanyaan dari guru. 

8) Memupuk kesiapan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Kekurangan tugas dan resitasi, yaitu: 

1) Pekerjaan siswa sulit dikontrol (apakah benar ia yang mengerjakan 

tugas atau orang lain). 

2) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan 

dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan 

anggota lainnya tidak berpartisipasi. 

3) Tidak mudah memberikan tugas dengan perbedaan individu siswa. 

4) Sering memberikan tugas yang monoton dapat menimbulkan 

kebosanan siswa. 

5) Siswa hanya akan belajar jika ada perintah dari guru. 

6) Ada suasana takut dari siswa bila akan menghadapi metode ini, 

khususnya bagi siswa yang tidak siap. 
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Langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan pada metode tugas 

dan resitasi, yaitu: 

1). Jika tugas dikerjakan dirumah, guru perlu memberitahukan kepada 

orang tua bahwa anaknya mempunyai tugas yang harus dikerjakan di 

rumah dengan cara menyertakan tanda tangan orang tua diatas jawaban 

tugas siswa tersebut. 

2). Jika tugas dikerjakan di lingkungan sekolah (misal: perpustakaan, 

laboratorium) guru perlu mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas 

tersebut, sehingga tugas dikerjakan dengan baik, dikerjakan oleh siswa 

sendiri. 

3). Dalam memberikan tugas harus sesuai dengan tugas yang dikerjakan 

oleh perorangan (tugas individual) dengan tugas kelompok. 

Kegiatan interaktif dan edukatif merupakan suatu kegiatan yang 

didalamnya terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa yang diikat 

oleh suatu tujuan. Dengan banyaknya kegiatan edukatif disekolah dalam 

usaha meningkatkan mutu dan frekuensi pelajaran, maka banyak menyita 

waktu siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut. 

Untuk mengatasi hal itu, guru memberikan tugas-tugas diluar jam 

pelajaran. 

Tugas merupakan sesuatu yang harus wajib dikerjakan atau yang 

ditentukan untuk dilakukan (Tim penyusun KBBI, 1988 : 964). 

Kokurikuler merupakan kegiatan diluar jam pelajaran yang bertujuan agar 

siswa lebih mendalam atau lebih menghayati apa yang dipelajari dalam 
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kegiatan intrakurikuler. Dalam penelitian ini, tugas dan resitasi termasuk 

tugas kokurikuler. 

Jadi tugas kokurikuler merupakan  merupakan sesuatu yang wajib 

dikerjakan diluar jam pelajaran yang bertujuan agar siswa lebih 

memperdalam atau lebih menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan 

intrakurikuler.  

Tugas kokurikuler diberikan secara teratur dan hasilnya ikut 

menentukan nilai pada setiap mata pelajaran. Tugas kokurikuler dapat 

meliputi: 

1) Melakukan penelitian 

2) Mempelajari dan merangkum buku 

3) Membuat karangan  

4) Mengerjakan tugas-tugas rumah. 

Jenis tugas kokurikuler dapat dikembangkan sesuai dengan 

kemampuan guru, kebutuhan siswa serta sarana dan prasarana yang ada. 

Tugas kokurikuler yang diberikan memerlukan perencanaan mulai dari 

persiapan sampai penilaian. 

4. Metode Konvensional (ekspositori) 

Metode konvensional (ekspositori) adalah cara penyampaian 

pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara 

berbicara dari awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai 

tanya jawab. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi 

siswa juga harus berlatih menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya 
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jika belum mengerti. Guru dapat menjelaskan lagi kepada siswa secara 

individual dan klasikal. 

 

B. Tujuan dan Prinsip-prinsip Pemberian Tugas 

Agar pemberian tugas memberikan efek yang baik, maka guru dalam 

memberikan tugas perlu memperhatikan, mengarahkan dan membimbing 

siswa sehingga maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Adapun maksud dan tujuan pemberian tugas antara lain: 

1. Untuk memelihara dan memantapkan tingkah laku yang telah dipelajari. 

2. Untuk melatih keterampilan, konsep, dan prinsip yang baru saja 

dikembangkan untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang 

konsep itu. 

3. Untuk mengingatkan kembali dan memelihara topik-topik yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

Menurut Hartono Kasmadi (1991 : 138) pemberian tugas mempunyai 

maksud dan tujuan sebagai berikut. 

1. Latihan dan keterampilan, serta untuk menambah kecepatan belajar dan 

keakuratan belajar. 

2. Membaca, meresapkan, dan meringkas apa yang dipelajari. 

3. Mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap pelajaran. 

4. Mengembangkan belajar mandiri. 
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Untuk mencapai maksud dan tujuan pemberian tugas, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Menunjang langsung kegiatan intrakurikuler dan kepentingan belajar 

siswa. 

2. Tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa. 

3. Tidak menimbulkan tambahan beban pembiayaan yang berat bagi orang 

tua atau siswa. 

4. Memerlukan administrasi, monitoring, dan penilaian. 

Pemberian tugas hendaknya disertai pengadministrasian yang dapat 

digunakan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, 

mencari dan menemukan sebab-sebabnya, menghimpun bahan dan 

menetapkan cara-cara memperbaikinya. 

Sedangkan pengadministrasian oleh siswa adalah pengadministrasian yang 

memungkinkan siswa mengerti perkembangan prestasinya, sehingga 

termotivasi untuk meningkatkan atau mempertahankannya. 

Menurut Tim Instruktur PKG SMU, pemberian tugas perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip umum antara lain: 

1. Tugas harus bermotivasi baik. 

2. Tugas harus bersifat diagnostik. 

3. Tugas jangan terlalu banyak. 

4. Jangan memberikan tugas mengenai teknik yang baru dikembangkan yang 

belum dikerjakan di kelas. 
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5. Merupakan ide yang baik jika pada saat tertentu kita menyampaikan skill-

skill yang telah dipelajari sebelumnya. 

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan diterapkan adalah 

sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan penjelasan materi matematika pada pokok bahasan 

tertentu secara jelas sebelum memberikan tugas kepada siswa. 

b. Guru memberikan dorongan kepada siswa supaya siswa mampu bekerja 

sendiri. 

c. Guru memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang telah 

dijelaskan oleh guru sesuai dengan kemampuan siswa. 

d. Siswa mengerjakan tugas tersebut dengan harapan siswa mampu 

menyediakan waktu yang cukup. 

e. Siswa dianjurkan untuk mencatat hal-hal yang ia peroleh dengan baik dan 

sistematik. 

f. Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut siswa menyampaikan laporan 

baik lisan maupun tulisan dari apa yang telah dikerjakan. 

g. Guru melakukan tanya jawab dari tugas yang telah dikerjakan atau 

melakukan diskusi kelas. 

h. Guru melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan siswa dengan tes 

maupun non tes. 
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C. Tinjauan Materi 

Pokok bahasan yang terkait dengan pelaksanaan penelitian ini adalah 

sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Selanjutnya akan diuraikan 

materi pokok bahasan tersebur diatas. 

1. Sistem Persamaan Linear dengan Dua Variabel (SPLDV) 

Persamaan linear dengan dua variabel adalah satu persamaan yang 

hanya terdiri dari suatu persamaan dan pengganti-pengganti dari variabel-

variabelnya hanya memenuhi untuk persamaan tersebut. Sedangkan sistem 

persamaan linear dengan dua variabel (SPLDV) terdiri dari dua persamaan 

dan pengganti-pengganti dari variabel-variabelnya hanya memenuhi untuk 

persamaan tersebut. 

a. Persamaan linear dengan dua variabel 

Persamaan linear dengan dua variabel adalah suatu persamaan 

yang tepat mempunyai dua variabel dan masing-masing variabelnya 

berpangkat satu. Persamaan yang berbentuk ax + by + c = 0 , dimana a, 

b,c ε ℜ disebut persamaan linear dua variabel. Persamaan adalah 

kalimat terbuka dengan x dan y sebagai variabel, dan a, b adalah 

koefisien dimana a, b ≠ 0 serta c adalah konstan.  

b. Sistem persamaan linear dengan dua variabel 

Persamaan aljabar berbentuk ax + by = c, dimana a, b, c 

ε ℜ disebut persamaan linear dengan dua variabel. Persamaan linear 

juga dapat berbentuk: 



 

 

21

⎩
⎨
⎧

=+
=+

rqypx
cby ax

   atau  
⎩
⎨
⎧

=+
=+

rqypx
cbyax

11

11       , dengan a, b, c, p, q, r ε ℜ  

disebut sistem persamaan linear dengan dua variabel. 

c. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan dua variabel. 

d. Menyelesaikan sistem persamaan linear artinya menentukan pasangan 

terurut (x,y) yang memenuhi sistem persamaan linear dengan dua 

variabel tersebut sehingga diperoleh himpunan penyelesaian. Ada lima 

cara atau metode dalam mencari himpunan penyelesaian antara lain: 

1. Metode reduksi 

Reduksi berarti pengurangan. Cara menyelesaikan sistem 

persamaan linear dengan dua variabel dengan menggunakan 

reduksi adalah dengan mengurangkan persamaan yang satu dengan 

yang lain. 

2. Metode subtitusi 

Subtitusi artinya mengganti. Menyelesaikan penyelesaian sistem 

persamaan linear dengan dua variabel dengan metode subtitusi 

dilakukan dengan cara mengganti salah satu variabel dengan 

variabel lain. 

3. Metode eliminasi 

Metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu 

variabel. Pada metode eliminasi, angka dari koefisien variabel yang 

akan dihilangkan harus sama atau dibuat menjadi sama, sedangkan 

tandanya tidak harus sama. 
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4. Metode grafik 

Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel 

dengan metode grafik, buatlah grafik (berupa gambar) dari 

persamaan-persamaan linear yang diketahui dalam satu diagram. 

Koordinat titik potong garis-garis tersebut merupakan himpunan 

penyelesaian dari sistem tersebut. 

5. Metode gabungan eliminasi dan subtitusi 

Metode gabungan eliminasi dan subtitusi ini adalah cara untuk 

mencari himpunan penyelesaian dan cara menyelesaikan 

persamaan-persamaan linear dengan gabungan antara eliminasi dan 

subtitusi. 

Untuk lebih mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

materi sistem persamaan linear dua variabel ini dapat dilakukan 

dengan cara memberikan contoh soal berupa menyelesaikan soal cerita 

yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dengan dua variabel. 

Adapun langkah-langkahnya adalah menerjemahkan kalimat cerita 

menjadi kalimat matematika ke dalam bentuk persamaan, kemudian 

menyelesaikan persamaan tersebut dengan metode yang ada.  
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D. Kerangka Berpikir 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 
 

Pembelajaran 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    Tes       Tes 
 

     Hasil Belajar                Hasil Belajar 

 

 
   Resitasi lebih baik 
 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penggunaan metode tugas dan 

resitasi menuntut lebih aktif dalam pembelajaran, karena tugas-tugas yang 

diberikan kepada siswa harus dipresentasikan di depan kelas. Sedangkan 

metode ekspositori yang lebih aktif adalah gurunya. 

 

 

 

Dengan Metode Tugas dan Resitasi  

Dalam pembelajaran resitasi hasil belajar 

siswa selalu dipresentasikan di depan 

kelas, sehingga jika terjadi kesalahan 

siswa bisa memperbaikinya (dalam hal 

ini siswa dituntut untuk lebih aktif). 

Dengan Metode Ekspositori 

Dalam pembelajaran dengan 

metode ekspositori kegiatan 

belajar lebih didominasi 

oleh guru. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan uraian sebelumnya maka dapat ditarik 

suatu hipotesis sebagai berikut. 

1). Penggunaan metode tugas dan resitasi lebih baik jika dibandingkan dengan 

metode konvensional (ekspositori) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas 2 semester 2 pada pokok bahasan persamaan linear dengan dua 

variabel SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 

2). Penggunaan metode tugas dan resitasi berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 2 semester 2 pada 

pokok bahasan persamaan linear dengan dua variabel SMP Islam Sultan 

Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

disajikan sebagai berikut: 

Kelompok Perlakuan Tes 

Eksperimen 

 

Kontrol 

Pembelajaran dengan menggunakan metode tugas 

dan resitasi. 

 
Pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh guru 
dengan menggunakan metode konvensional 
(ekspositori). 

Tes 

 

Tes 

Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan subyek penelitian. 

2. Menentukan secara acak kelompok eksperimen dan kelompok control. 

3. Menyeimbangkan kedua kelompok yang berdistribusi normal agar dapat 

diketahui bahwa kedua kelompok berangkat dari titik tolak yang sama 

yaitu dengan mencari homogenitasnya. 

4. Pada pembelajaran, kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan tugas dan resitasi, dimana prosedur pelaksanaannya sesuai 

dengan RP yang sudah terlampir. Sedangkan kelompok kontrol diberi 

perlakuan yang biasa dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan 

metode konvensional (ekspositori). 

5. Kedua kelompok diberi tes pada akhir pembelajaran. 
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B. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua siswa kelas 2 

semester 2 SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 

2005/2006. 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dengan teknik random sampling yaitu dengan 

memilih satu kelas acak sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai 

kelas kontrol, hal ini didasarkan karena penempatan siswa dari awal secara 

acak, tidak berdasarkan pada kelas maupun rangking. Setelah dilakukan 

undian diperoleh kelas eksperimen adalah kelas 2A.2, sedang kelas 

kontrolnya adalah kelas 2A.3. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan metode tugas dan 

resitasi.  

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa 

kelas 2 semester 2 pokok bahasan persamaan linear dengan dua variabel 

SMP Islam Sultan Agung I Semarang tahun pelajaran 2005/2006. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa 

yang menjadi sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dan mengetahui nilai awal dari kedua kelas tersebut dan dari data tersebut 

diketahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

dan homogen. 

2. Metode pemberian tugas dan resitasi 

Untuk menentukan besar pengaruh penggunaan metode tugas dan resitasi 

terhadap hasil belajar matematika, perlu adanya nilai tugas dan resitasi. 

Pemberian tugas dan resitasi digunakan untuk memperoleh data nilai tugas 

dan resitasi. 

3. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data nilai hasil belajar 

matematika tentang penggunaan tugas dan resitasi pada kelas eksperimen 

maupun yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional 

(ekspositori) pada kelas kontrol. 

4. Pengamatan  

Dalam penelitian ini diperlukan pengamatan terhadap aktifitas siswa 

dengan tujuan untuk melihat apakah metode tugas dan resitasi ini 

terlaksana dengan baik atau tidak, yaitu: 

a. Siswa melakukan kegiatan matematis seperti menghitung, membuat 

grafik, membuat simpulan. 
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b. Memberikan tanggapan/menerangkan hal-hal yang belum jelas kepada 

resistor. 

c. Menjawab pertanyaan dari guru. 

d. Siswa mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan. 

e. Siswa mendapatkan kesempatan untuk melakukan refleksi, seperti 

mengemukakan pendapat mengenai pelajaran hari ini apakah 

menyenangkan atau tidak, apakah bersemangat atau tidak. 

Adapun kriteria penilaian aktifitas siswa adalah sebagai berikut. 

1). Skor 1 yaitu banyak siswa melakukan aktivitas < 25%. 

2). Skor 2 yaitu banyak siswa melakukan aktivitas antara 25% - 50%. 

3). Skor 3 yaitu banyak siswa melakukan aktivitas antara 50% - 75%. 

4). Skor 4 yaitu banyak siswa melakukan aktivitas ≥ 75%. 

Dari criteria tersebut kemudian dilakukan penilaian rata-rata aktivitas 

siswa, yaitu : 

a). Skor hasil observasi diperoleh dari jumlah skor penilaian aktivitas 

siswa dengan kriteria penilaian. 

b). Rata-rata untuk ke-5 aspek 
maksimalskor

observasihasilskor
=  

c). Prosentase aktivitas siswa selama pembelajaran = rata-rata x 100%. 

Lembar pengamatan siswa dapat dilihat dalam Lampiran 4. 
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E. Metode Penyusunan Instrumen 

1. Materi dan bentuk tes 

Materi dalam penelitian ini adalah perbandingan dan bentuk tes yang 

digunakan adalah bentuk pilihan ganda. 

2. Metode Penyusunan perangkat tes 

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Pembatasan terhadap bahan yang diteskan. 

b. Menentukan waktu yang disediakan. 

c. Menentukan jumlah soal. 

d. Menentukan tipe soal. 

e. Menentukan kisi-kisi soal. 

3. Uji coba perangkat tes 

Tes diuji coba dengan menggunakan analisis tingkat kevalidan, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Uji coba dilakukan pada siswa 

kelas 2A.1 

4. Analisis perangkat tes 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. (Suharsimi Arikunto, 1999 : 160). 

Untuk mengetahui validitas soal digunakan rumus koefisien korelasi 

biserial (rpbis). 

q
p

S
MM

r
t

tp
pbis

−
=  
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Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang  

dicari validitasnya  

Mt = rerata skor total 

St = standar deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar    

siswaseluruhjumlah 
benarmenjawabyangsiswabanyaknyap =  

q = proporsi siswa yang menjawab salah 

q = 1- p 

Apabila didalam perhitungan didapat rhit > rtabel maka item soal tersebut 

valid. Dalam hal ini digunakan taraf signifikan 5%.  

(Suharsimi Arikunto, 1999 : 270). 

b. Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas perangkat tes bentuk obyektif digunakan 

rumus KR-20. 

                  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= ∑

t

t

V
pqV

k
kr

111  

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 180) 

Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen. 

k : banyaknya butir soal. 

p : proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan benar. 
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q : proporsi subjek yang menjawab butir soal dengan salah (q = 1- p) 

∑pq  : jumlah hasil perkalian antara p dan q. 

Vt      : varians total. 

Kemudian harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel. Jika 

rhit. > rtabel maka instrumen tersebut reliabel. 

Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut. 

r11 ≤  0,20  : sangat rendah 

0,20 < r11 ≤  0,40 : rendah 

0,40 < r11 ≤  0,60 : sedang 

0,60 < r11 ≤  0,80 : tinggi 

0,80 < r11 ≤  1,00 : sangat tinggi 

c. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. (Suharsimi Arikunto, 1998 : 210). 

Daya pembeda soal ditentukan dengan menggunakan rumus : 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=     

(Suharsimi Arikunto, 1999 : 213) 

Keterangan : 

JA : banyaknya peserta kelompok atas. 

JB : banyaknya peserta kelompok bawah. 
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BA : banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar. 

BB : banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar. 

PA : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. 

D < 0,00 adalah soal sangat jelek. 

0,00 < D < 0,20 adalah soal jelek. 

0,20 < D < 0,40 adalah soal cukup. 

0, 40 < D < 0,70 adalah soal baik. 

0,70 < D < 1,00 adalah soal sangat baik. 

(Erman Suherman, 1990 : 202). 

d. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk meningkatkan 

usaha menyelesaikannya, soal yang terlalu sukar atau menyebabkan 

siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk 

mencoba lagi karena di luar jangkauan. Indeks kesukaran soal adalah 

bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. 

(Suharsimi Arikunto, 1990 : 210) 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, digunakan rumus : 

JS
BP =   

(Suharsimi Arikunto, 1999 : 208) 
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Keterangan : 

P : indeks kesukaran. 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar. 

JS  : jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. 

p = 0,00 adalah soal terlalu sukar. 

0,00 < p < 0,30 adalah soal sukar. 

0,30 < p < 0,70 adalah soal sedang.  

0,70 < p < 1,00 adalah soal mudah. 

p = 1,00 adalah soal terlalu mudah. 

(Erman suherman, 1990 : 213) 

F. Metode Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

a. Uji Normalitas 

Setelah mendapat data awal yang didapat nilai ulangan harian pokok 

bahasan sebelumnya, maka data tersebut di uji kenormalanya apakah 

data kedua kelompok tersebut berdistribusi normal atau tidak. Adapun 

rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat yaitu : 

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EOχ  

Keterangan : 

χ2 = harga chi kuadrat 
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Oi = frekuensi hasil penelitian 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

Kriteria pengujian jika χ2
hitung ≤  χ2

(1-α), (k-3) , maka berdistribusi normal. 

(Sudjana, 1996 : 273) 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis yang akan diuji : 

H0 : 2
2

2
1 σσ =        Keterangan :  2

1σ = varians kelompok eksperimen 

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠             2

1σ = varians kelompok kontrol 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan : 

k

b
hitung V

VF =  

Keterangan : 

Vb = varians yang lebih besar 

Vk = varians yang lebih kecil  (Sudjana, 1996 : 250) 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika Fhit ≥ 
),(

2
1

21 vv
F

α
 dengan taraf 

nyata 5% dan dk pembilang = v1 = nb - 1 (banyaknya data yang 

variansnya lebih besar – 1) dan dk penyebut = v2 = nk – 1 (banyaknya 

data yang variansnya lebih kecil – 1). 
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c. Uji Kesamaan Dua Rata-rata sebelum Perlakuan 

Untuk mengetahui kesamaan rata-rata dua kelompok sebelum 

perlakuan maka perlu diuji menggunakan kesamaan dua rata-rata. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

H0 : 21 μμ =  

Ha : 21 μμ ≠  

Keterangan : 

1μ  = rata – rata kelompok eksperimen 

 2μ  = rata – rata kelompok kontrol 

Apabila varians dari kelompok sama maka rumus yang digunakan 

adalah statistik t dengan rumus sebagai berikut. 

21

21

n
1

n
1s

xxt
+

−
=   dan  ( ) ( )

2nn
s1ns1ns

21

2
22

2
11

−+
−+−

=  

Keterangan : 

t  = uji t  

1x  = mean sampel kelompok eksperimen 

2x  = mean sampel kelompok kontrol 

s   = simpangan baku gabungan 

s1  = simpangan baku kelompok eksperimen 
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s2  = simpangan baku kontrol 

n1  = banyaknya sampel kelompok eksperimen 

n2  = banyaknya sampel kelompok kontrol 

Dengan dk = (n1+n2 – 2). Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika    

– 
)2(;)

2
1

1( 21 −+− nn
t

α
< thitung < 

)2(;)
2
1

1( 21 −+− nn
t

α
. Ho ditolak jika thitung 

mempunyai harga lain. (Sudjana, 1996 : 238) 

Apabila varians kedua kelompok berbeda maka rumus yang digunakan 

adalah statistik t’ dengan rumus : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
=

2

2
2

1

2
1

211

n
s

n
s

xxt  

Kriteria pengujian adalah hipotesis H0 ditolak apabila : 

21

221!!

ww
twtwt

+
+

≥ , dimana 
1

2
1

1 n
sw =  dan 

2

2
2

2 n
sw =  

t1 = t(1-α ) (n1-1)  dan  t2 = t(1-α ) (n2-1)  

2. Pemberian perlakuan 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan 

awal yang sama (mempunyai varians dan rata–rata yang sama). 

Selanjutnya dapat dilakukan pemberian perlakuan atau eksperimen. 

Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan penggunaan metode 
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tugas dan resitasi, sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan dengan 

pendekatan pembelajaran konvensional (ekspositori). 

3. Analisis Tahap Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka 

dilaksanakan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang 

digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

a. Uji normalitas  

Uji kenormalan ini digunakan untuk mengetahui apakah data nilai 

tes hasil belajar pokok bahasan persamaan linear dengan dua 

variabel dengan penggunaan metode tugas dan resitasi dan 

kelompok dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

konvensional berdistribusi normal atau tidak. 

Rumus yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat, yaitu: 

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EOχ  

Keterangan : 

χ2 = harga chi kuadrat 

Oi = frekuensi hasil penelitian 

Ei = frekuensi yang duharapkan 
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Kriteria pengujian jika χ2
hitung ≤  χ2 

(1 - α)(k - 1), maka berdistribusi 

normal (Sudjana, 1996 : 273). 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut 

dikatakan homogen. Hipotesis yang akan diuji: 

H0 : 2
2

2
1 σσ =        Keterangan :  2

1σ = varians kelompok eksperimen 

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠               2

1σ = varians kelompok kontrol 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan: 

k

b
hitung V

VF =  

Keterangan : 

Vb = varians yang lebih besar 

Vk = varians yang lebih kecil  (Sudjana, 1996 : 250) 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika Fhit ≥ 
),(

2
1

21 vv
F

α
 dengan taraf 

nyata 5% dan dk pembilang = v1 = nb - 1 (banyaknya data yang 

variansnya lebih besar – 1) dan dk penyebut = v2 = nk – 1 (banyaknya 

data yang variansnya lebih kecil – 1). 
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c. Uji hipotesis 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

H0 = rata-rata hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran dengan 

menggunakan metode tugas dan resitasi kurang baik atau sama 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pengajaran 

dengan menggunakan pendekatan metode konvensional. 

Ha = rata-rata hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran dengan 

menggunakan metode tugas dan resitasi lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pengajaran 

dengan menggunakan pendekatan metode konvensional. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata–rata 

yaitu uji t satu pihak, yaitu pihak kanan dengan rumus uji t. 

Hipotesis sebagai berikut. 

H0 : 21 μμ ≤  

Ha : >1μ 2μ  

Keterangan : 

kontrolkelompokratarata
eksperimenkelompokratarata

−=
−=

2

1

μ
μ

 

Uji t dipengaruhi oleh hasil uji kesamaan varians antara kedua 

kelompok yaitu : 
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1. Jika varians kedua kelompok sama 

Rumus t yang digunakan adalah : 

21

21

n
1

n
1s

xxt
+

−
=   dan  ( ) ( )

2nn
s1ns1ns

21

2
22

2
11

−+
−+−

=  

Keterangan : 

t  = uji t  

1x  = mean sampel kelompok eksperimen 

2x   = mean sampel kelompok kontrol 

s    = simpangan baku gabungan 

s1   = simpangan baku kelompok eksperimen 

s2   = simpangan baku kontrol 

n1   = banyaknya sampel kelompok eksperimen 

n2  = banyaknya sampel kelompok kontrol 

Dengan dk = (n1+ n2 – 2), (1 - α ). Kriteria pengujian adalah Ho 

diterima jika  thitung < ttabel. Ho ditolak jika thitung mempunyai 

harga lain (Sudjana, 1996: 238). 

2. Jika varians kedua kelompok tidak sama 

Rumus yang digunakan adalah : 
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Kriteria pengujian adalah hipotesis H0 ditolak apabila : 

21

221!!

ww
twtwt

+
+

≥ , dimana 
1

2
1

1 n
sw =  dan 

2

2
2

2 n
sw =  

t1 = t(1- α
2
1

)(n1-1)  dan  t2 = t(1- α
2
1

)(n2-1)  

d. Uji Independen dan Kelinearan Regresi 

Uji independen digunakan untuk menguji keberartian koefisien 

regresi. Sedangkan uji kelinearan digunakan untuk menguji apakah 

model linear yang telah diambil sesuai dengan keadaan atau tidak. 

Untuk menguji keberartian koefisien regresi dan kelinearan garis 

regresi dilakukan dengan analisis varians tabel berikut ini. 

Tabel Rumus Analisis Varians untuk Regresi 
 

Sumber variasi dk JK RK F 

Total n ∑ 2
iY  ∑ 2

iY   

Regresi (a) 

Regresi (b/a) 

Residu (S) 

1 

1 

n-2

JK (a) 

JK (b/a) 

JK (S) 

JK (a) 

Sreg
2 = JK (b/a) 

Sres
2= 

2
)(

−n
SJK  

 

2

2

res

reg

S
S

 

Tuna cocok 

 

Kekeliruan 

k-2

 

n-k

JK (TC) 

 

JK (E) 

2
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−
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k
TCJKTCS  
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EJKES
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Keterangan : 

( )

⎪⎭
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⎧
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n = banyaknya data 

k = banyaknya nilai-nilai x yang berbeda. 

Untuk uji keberartian dan kelinearan regresi digunakan kriteria uji 

sebagai berikut. 

1) Harga 2

2

1
res

reg

S
S

F = , untuk uji keberartian koefisien arah regresi. 

Jika tabelFF ≥1 untuk dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) 

dengan taraf signifikan 5% dinyatakan bahwa arah regresi 

berarti. 

2) Harga 
)(
)(

2

2

2 ES
TCSF = , untuk uji kelinearan. Jika F2 < F(α;k-2,n-k) 

untuk dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) dengan 

koefisien signifikan 5% maka persamaan regresi berbentuk 

linear. (Sudjana, 1996 : 332) 
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3) Membuat persamaan regresi linier 

Hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X 

dapat menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana 

dengan persamaan regresinya sebagai berikut. 

 bXaY +=
)

 

Keterangan : 

X   : variabel bebas (nilai tugas dan resitasi) 

Y   : variabel terikat (nilai hasil belajar) 

a,b : koefisien regresi 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
−

−
= 22

2

ii

iiiii

XXn

YXXXY
a  

( )( )
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
= 22

ii

iiii

XXn

YXYXn
b  

(Sudjana, 1996 : 315) 

4) Mencari harga koefisien korelasi 

Koefisien korelasi perlu dicari untuk menentukan derajat 

hubungan antara variabel X terhadap variabel Y dengan 

menggunakan rumus : 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan : 

n : banyaknya data 

X : variabel bebas 
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Y : variabel terikat 

(Sudjana, 1996 : 369) 

5) Uji keberartian koefisien korelasi 

Untuk menguji apakah antara dua variabel terdapat hubungan 

yang independen. Dalam hal ini, maka hipotesis yang harus diuji 

adalah H0 : ρ = 0 melawan H0 : ρ ≠ 0 

Untuk menguji H0 : ρ = 0 melawan H0 : ρ ≠ 0, jika sampel acak 

yang diambil dari populasi normal bervariabel dua itu berukuran 

n memiliki koefisien korelasi rxy,  maka digunakan rumus : 

21

2

r

nr
t xy

hit
−

−
=     

Keterangan : 

t  : statistik student 

rxy  : koefisien korelasi 

n  : banyaknya data 

Selanjutnya pada taraf  kesalahan α = 5%, dk = (n-2) maka 

hipotesis Ho diterima jika 
)

2
1

1( α−
− t < thit < 

)
2
1

1( α−
t . 

(Sudjana, 1996 : 380) 

6) Mencari harga koefisien determinan 

Harga koefisien determinan digunakan untuk menentukan 

besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y yang 

dinyatakan dengan rxy
2 x 100%. 

(Sudjana, 1996 : 379 - 380). 
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G. Hasil Uji Coba dan Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas tiap-tiap item dihitung dengan menggunakan rumus product 

moment kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment dengan 

n = 36 dan α = 0,05 sehingga diperoleh rtabel= 0,329. Apabila rhitung > 0,329 

maka item soal dikatakan valid. Berdasarkan hasil analisis tes uji coba 

diperoleh bahwa soal yang tidak valid adalah soal nomor 4, 11, 14, 17, 20, 

22, 24, 25, 29, dan 30. Oleh karena itu soal tersebut tidak digunakan lagi. 

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran  12. 

2. Reliabilitas 

Untuk menghitung reliabilitas soal digunakan rumus KR–20 sehingga 

diperoleh r11 = 0,795. Harga tersebut dikonsultasikan dengan rtabel dengan 

n = 36, diperoleh rtabel = 0,329. Jadi r11 > ttabel. Dengan demikian, dapat 

dikatakan alat ukur tersebut reliabel. Perhitungan selanjutnya dapat dilihat 

pada Lampiran 12. 

3. Tingkat Kesukaran 

Soal-soal yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-

beda. Soal yang berkriteria mudah meliputi soal nomor 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 

15, 16, 18, 19, 27, dan 28. Soal yang berkriteria sedang meliputi soal 

nomor 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan 30. Sedang 

soal yang berkriteria sukar meliputi soal nomor 17, dan 24. Perhitungan 

selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran  12. 
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4. Daya Pembeda 

Untuk menganalisa daya pembeda pada soal-soal uji coba digunakan 

empat kriteria yaitu sangat jelek, jelek, cukup, baik, sangat baik. 

Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh bahwa soal yang berkriteria 

baik adalah soal nomor 1, 13, dan 26. Soal yang berkriteria cukup adalah 

soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 16, 27, 28, 29. Sedang soal 

yang berkriteria jelek adalah soal nomor 4, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 

24, 25, 30 maksudnya adalah soal tersebut kurang baik untuk dapat 

membedakan siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. 

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi awal 

Pada penelitian eksperimen ini, kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol bertolak dari kondisi awal yang sama. Dari nilai ulangan 

diperoleh rata-rata untuk kelompok eksperimen 57,26 dan untuk kelompok 

kontrol 56,77. Nilai ulangan tersebut kemudian dilakukan uji 

kenormalannya, diperoleh untuk kelompok eksperimen χ2
hitung = 6,4291 

dengan taraf 5% dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 81,72
)3,95.0( =χ , dengan 

demikian χ2
hitung ≤  χ2

tabel ini berarti sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Untuk kelompok kontrol diperoleh χ2
hitung = 6,7785 

dengan taraf 5% dan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh 81,72
)3,95.0( =χ , dengan 

demikian χ2
hitung ≤  χ2

tabel ini berarti sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 15. 

Berdasarkan uji homogenitas, untuk kelompok eksperimen di 

dapatkan varians = 53,550 dan untuk kelompok kontrol di dapatkan 

varians = 50,551. Dari perbandingan diperoleh harga Fhitung = 1,059. Dari 

tabel distribusi F dengan taraf 5% dk pembilang = 37 dan dk penyebut = 

38 diperoleh )38,37(025,0F = 1,918 karena Fhitung = 1,059 < Ftabel = 1,918 maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok berasal dari populasi yang 
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variansnya sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

16. 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata kondisi awal antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh thitung = 0,30 

dengan dk = 75 dan taraf nyata 5% maka diperoleh )75;975,0(t = 1,99 maka 

Ho diterima artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok bertolak dari titik yang sama. Oleh karena itu, untuk kegiatan 

penilaian selanjutnya kedua kelompok dapat diberi perlakuan yang 

berbeda, yaitu kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan tugas dan resitasi, sedangkan kelompok kontrol diberi 

perlakuan yang biasa dilaksanakan oleh guru dengan menggunakan 

metode konvensional (ekspositori). Kemudian diakhir penelitian kedua 

kelompok dapat diberi tes yang sama. 

2. Kondisi Akhir 

a. Uji Normalitas  

Dari perhitungan data kelompok eksperimen setelah perlakuan dengan 

mean = 82,63; simpangan baku = 7,42; skor tertinggi  = 100; skor 

terendah = 65; banyak kelas interval = 6; dan panjang kelas interval = 

6 diperoleh 2
hitungχ = 6,3755. Dengan banyaknya data 38, dan dk = 3, 

diperoleh 81,72
)3,95.0( =χ dengan demikian 2

hitungχ ≤ 2
tabelχ , ini berarti 
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nilai hasil belajar matematika kelompok eksperimen berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Hasil perhitungan untuk kelompok kontrol setelah perlakuan dengan 

mean = 57,56; simpangan baku = 8,80; skor tertinggi  = 80; skor 

terendah = 35; banyak kelas interval = 6; dan panjang kelas interval = 

8 diperoleh 2
hitungχ = 7,47. Dengan banyaknya data 39, dan dk = 3, 

diperoleh 81,72
)3,95.0( =χ  dengan demikian 2

hitungχ ≤ 2
tabelχ , ini berarti 

nilai hasil belajar matematika kelompok eksperimen berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18. 

b. Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan untuk kelompok eksperimen didapatkan varians = 

55,050 dan umtuk kelompok kontrol didapatkan varians = 77,463. Dari 

perbandingan diperoleh Fhitung = 1,407. Dari tabel distribusi F dengan 

taraf nyata 5% dan dk pembilang = 38 serta dk penyebut = 37. 

diperoleh )37,38(025,0F = 1,913. Karena Fhitung = 1,407 < Ftabel = 1,913 

maka Ho diterima artinya kedua kelompok tidak berbeda secara 

signifikan atau homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 19. 

c. Nilai Rata-rata Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata hasil belajar matematika 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh sebagai berikut. 
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Sampel Rata-rata hasil 
Belajar 

Simpangan Baku 

K. Eksperimen 
K. Kontrol 

83,632 
57,564 

7,420 
8,801 

d. Uji Perbedaan Dua Rata-rata : Uji Pihak Kanan 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data hasil belajar matematika 

siswa kelas 2A.2 dan 2A.3 berdistribusi normal dan homogen. Untuk 

menguji perbedaan dua rata-rata antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol digunakan uji t satu pihak yaitu uji pihak kanan. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

H0 : 21 μμ ≤  

Ha : >1μ 2μ  

Dari penelitian diketahui bahwa rata-rata kelompok eksperimen  x1 = 

82,632 dan rata-rata kelompok kontrol x2 =57,564 dengan n1 = 38 n2 = 

39  diperoleh thitung = 13,495. Dengan α = 5% dengan dk = 38 + 39 – 2 

= 75 diperoleh t(0,95) (75) = 1,665. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima berarti rata-rata hasil belajar matematika siswa yang 

mendapat pengajaran dengan menggunakan metode tugas dan resitasi 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pengajaran 

dengan menggunakan pendekatan metode konvensional. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

e. Uji Independen dan Kelinearan Regresi 

Hasil perhitungan uji keberartian dan kelinearan regresi hubungan 

antara variabel bebas X (nilai tugas dan resitasi) dengan variabel 
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terikat Y (nilai hasil belajar) diperoleh a = 64,298 dan b = 0,2786 

sehingga persamaan regresinya Y
)

 = 6,298 + 0,2786 X.  

Dari hasil menguji keberartian koefisien regresi dan kelinearan garis 

regresi dapat dilakukan dengan analisis varians diperoleh jumlah 

kuadrat (JK (T) = 261500;  JK (a) = 259463,16; JK (b׀a) = 1050,10; 

JK (S) = 986,74; JK (E) = 545,83; JK (TC) = 440,91). Derajat 

Kebebasan (dk (a) = 1; dk (b׀a) = 1; dk (S) = 36; dk (TC) = 14;           

dk (E) = 22). Kuadrat Tengah (RK (a) = 259463,16; RK((b׀a) = 

1050,10; RK (S) = 27,41; RK (TC) = 31,49; RK (E) = 24,81).  

Sehingga diperoleh uji keberartian persamaan regresi Fhitung = 38,312. 

Dengan α = 5 % dengan dk = (1: 36) diperoleh F0,05(1 ; 36) = 4,11. 

Karena Fhitung ≥ F0,05(1: 36), maka Ho ditolak yang berarti bahwa arah 

regresi berarti. Dan hasil uji kelinearan garis regresi Fhitung = 1,2694. 

Dengan α = 5 % dengan dk = (14 ; 22) diperoleh F0,05 (14 ; 22) = 2,18. 

Karena Fhitung < F0,05(14;22) maka Ho diterima yang berarti bahwa 

persamaan regresi tersebut berbentuk linear.  

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi dan determinasi diperoleh 

koefisien korelasi rxy = 0,718 dan koefisien determinasi r2
xy= 51,56%. 

Untuk menguji keberartian koefisien korelasi digunakan uji t diperoleh 

thitung = 6,1896. Dengan α = 5 % dengan dk = 36 diperoleh t(0,975) (36) = 

2,028. Karena thitung = 6,1896 > thitung = 2,028 maka t berada pada 

daerah penolakan H0, artinya koefisien korelasi ini signifikan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 
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3. Hasil Pengamatan 

Setelah dilakukan pengamatan maka diperoleh rata-rata persentase 

aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

a. Rencana pembelajaran pertama diperoleh prosentase aktivitas siswa 

pembelajaran sebesar 45%. 

b. Rencana pembelajaran kedua diperoleh prosentase aktivitas siswa 

pembelajaran sebesar 55%. 

c. Rencana pembelajaran ketiga diperoleh prosentase aktivitas siswa 

pembelajaran sebesar 65%. 

d. Rencana pembelajaran keempat diperoleh prosentase aktivitas siswa 

pembelajaran sebesar 85%. 

Dari hasil perhitungan pengamatan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa persentase aktivitas siswa selalu meningkat dari 

pembelajaran pertama sampai yang terakhir. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran 13. 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil analisis data awal diperoleh bahwa populasi tersebut 

homogen.  

Berdasarkan dari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa 

hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang mengatakan penggunaan metode tugas dan resitasi lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dapat diterima, artinya 
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hasil belajar matematika siswa dalam bidang studi matematika pada pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel dari siswa kelompok 

eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar kelompok kontrol.  

Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode tugas dan resitasi 

lebih baik karena mampu mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya masing-masing.  

Hasil belajar kelompok eksperimen yang menggunakan metode tugas 

dan resitasi pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel lebih 

baik karena biasanya siswa lebih mudah menerima bahasa yang disampaikan 

oleh temannya sendiri dan lebih bebas dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Dalam penelitian ini juga dilengkapi lembar pengamatan sehingga 

lebih mudah untuk mengetahui kadar keaktifan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. Berdasarkan data dari lembar pengamatan diperoleh bahwa 

persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan dalam 

setiap pertemuan yaitu dari 45% menjadi 85%. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa siswa berusaha mengembangkan pemikirannya dengan jalan 

menyampaikan hasil karyanya atau mempresentasikan hasil tugas yang 

diberikan guru, memberi tanggapan dan menanyakan sesuatu hal yang belum 

dimengerti. 

Dari lembar pengamatan pada pertemuan I, II, III, IV dapat dilihat 

bahwa aktivitas yang paling menonjol adalah aktivitas siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan guru. Sedangkan aktivitas yang kurang menonjol 
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adalah aktivitas siswa dalam mempresentasikan hasil tugas yang telah 

dikerjakan dan siswa dalam melakukan refleksi. 

Pelaksanaan metode tugas dan resitasi yang di kontrol mendorong 

siswa untuk belajar secara teratur dan mandiri, meskipun pada mulanya 

merupakan paksaan. Dengan belajar secara teratur dan mandiri diharapkan 

hasil belajarnya akan meningkat. 

Didalam mengerjakan tugas terutama yang dikerjakan di rumah 

memungkinkan siswa untuk menyalin hasil pekerjaan temannya oleh karena 

itu perlu diupayakan agar kesempatan dari siswa untuk menyalin dapat 

dikurangi, yaitu salah satu caranya dengan mengumpulkan tugas sebelum jam 

pelajaran dimulai atau dengan memberikan teguran kepada siswa yang 

menyalin dan siswa yang disalin pekerjaannya. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan metode 

tugas dan resitasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil perhitungan dari analisis regresi diperoleh persamaan regresinya 

Y
)

 = 64,298 + 0,2786 X dengan regresi linear dan arah regresi berarti. 

Dari persamaan regresi linear tersebut digunakan untuk menaksir : 

1. Jika X = 0 maka diperoleh harga  

Y
)

 = 64,298. 

Hal ini berarti bahwa jika tidak ada tugas dan resitasi maka siswa belum 

atau tidak mempunyai kecenderungan untuk berprestasi. 

2. Jika X = 1 maka diperoleh harga  

Y
)

 = 64,298 + 0,2786 ( 1 ) = 64,5770 
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Hal ini berarti bahwa setiap ada peningkatan nilai tugas dan resitasi 1 skor 

(unit), maka hasil belajar akan bertambah 0,2786. 

3. Jika X = 80 maka diperoleh 

Y
)

 = 64,298 + 0,2786 ( 80 )  

     = 86,5826 

Hal ini berarti bahwa setiap ada peningkatan nilai tugas dan resitasi 80 

skor (unit) sehingga diharapkan memiliki hasil belajar sebesar 86,583. 

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi product moment diperoleh 

harga-harga koefisien korelasi rxy = 0,718 dan koefisien determinasi diperoleh 

sebesar 51,56%, sedangkan 48,44% disebabkan oleh faktor lainnya seperti 

bakat, kecerdasan, sarana dan prasarana, lingkungan dan sebagainya.  

Pelaksanaan metode tugas dan resitasi bisa dilaksanakan pada materi 

apapun, namun pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pada pokok bahasan 

pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel siswa kelas 2 semester 2. 

Untuk itu perlu adanya penelitian yang serupa atau yang lebih sempurna 

dalam pelaksanaannya pada materi lain bahkan mata pelajaran selain 

matematika. 
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56

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Penggunaan metode tugas dan resitasi lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran secara konvensional terhadap hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel siswa 

kelas 2 semester 2 tahun pelajaran 2005/2006. 

2. Ada pengaruh dan hubungan yang berarti antara penggunaan metode tugas 

dan resitasi dengan hasil belajar matematika pada pokok bahasan sistem 

persamaan linear dua variabel siswa kelas 2 semester 2 tahun pelajaran 

2005/2006. Besar pengaruh dari penggunaan metode tugas dan resitasi 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 51,56%, sedangkan 48,44% 

disebabkan oleh faktor lainnya seperti bakat, kecerdasan, sarana dan 

prasarana, lingkungan dan sebagainya. 

 

B. Saran  

1. Dengan penelitian eksperimen ini, harapannya guru dapat mencoba 

menggunakan metode tugas dan resitasi untuk diterapkan pada pokok 

bahasan yang lain. Tujuannya supaya siswa mempunyai kesiapan, 

kedisiplinan, rasa tanggung jawab serta termotivasi dalam pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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2. Dengan adanya suatu metode yang diterapkan oleh guru di dalam 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan dan membangkitkan minat 

serta keaktifan belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

3. Karena pembelajaran dengan menggunakan metode tugas dan resitasi ini 

memerlukan waktu yang banyak, maka dalam pelaksanaannya guru 

diharapkan dapat mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya. 
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