
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang tahun 

ajaran 2015/2016  pada tanggal 10 Agustus  2015  sampai 05 September 2015 

dengan materi Sistem Persamaan Linear. Subjek dalam penelitian ini adalah 

kelas X.1 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 27 siswa dan X.2 sebagai 

kelas kontrol dengan jumlah 27 siswa.  

Pembelajaran  dilaksanakan sebanyak empat kali pertemuan  dan satu kali 

tes, dimana pada setiap pertemuan berlangsung selama 2 x 45 menit baik untuk 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Tes akhir (post-test) dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menjawab soal 

setelah pembelajaran dilakukan baik kelas yang menggunakan pembelajaran 

dengan metode ceramah di kelas kontrol maupun kelas yang menggunakan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching di kelas 

eksperimen. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. (Jadwal Terlampir) 

Peneliti didampingi oleh Amanda Karimah selaku observer untuk 

memperoleh data mengenai penggunaan pendekatan Reciprocal Teaching pada 

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 2 Palembang. Peneliti melakukan 

observasi, yaitu peneliti membuat observasi aktivitas guru dan siswa. (Lembar 

Observasi Terlampir) 

 

 



 

1. Deskripsi Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

Penelitian 

a Hasil Uji Validitas kepada Pakar 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi. Kemudian instrumen dikonsultasikan ke 

pakar matematika (validator) untuk mendapatkan saran dari pakar 

tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi instrumen penelitian 

adalah satu orang dosen Pendidikan Matematika yaitu Ibu Riza 

Agustiani, M.Pd dan dua orang guru matematika di SMA 

Muhammadiyah 2 Palembang yaitu Bapak M. Harendi, S.Pd dan Ibu 

Dra. Hj. Nurhawani. Kemudian  peneliti  merevisi instrumen  tersebut 

berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara 

saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan RPP, 

LKS, lembar observasi, dan soal tes dalam penelitian ini antara lain 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5. Komentar/Saran Validator Mengenai RPP 
 Validator Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Perbaiki deskripsi  rubrik pensekoran. 
 

M. Harmendi, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2Palembang) 

Perhatikan Alokasi Waktu. 

Dra. Hj. Nurhawani 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 
Palembang)  

Perhatikan bahasa yang dilakukan dalam 
penyampaian cara belajar 

 
Tabel 6. Komentar/Saran Validator Mengenai LKS 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Usahakan membuat soal dengan tema 
kehidupan sehari-hari 

M. Harmendi, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Gunakan bahasa yang lebih sederhana 
dalam pembuatan soal . 
 



 

Dra. Hj. Nurhawani 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Gunakan bahasa yang lebih sederhana 

 
Tabel 7. Komentar/Saran Validator Mengenai Lembar Observasi 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Sesuaikan deskriptor dengan RPP. 

M. Harmendi, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Sesuaikan dengan RPP 

Dra. Hj. Nurhawani 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Bahasa yang digunakan lebih 
diperhatikan 

 
Tabel 8. Komentar/Saran Validator Mengenai Tes 

Validator  Komentar/Saran 
Riza Agustiani, M.Pd 
(Dosen IAIN Raden Fatah 
Palembang)  

Usahakan semua indikator kemampuan 
pemahaman konsep dapat muncul. 

M. Harmendi, S.Pd 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Pedoman pensekoran disesuaikan 
dengan indikator kemampuan 
pemahaman konsep. 

Dra. Hj. Nurhawani 
(Guru Matematika SMA 
Muhammadiyah 2 Palembang) 

Pedoman pensekoran disesuaikan 
dengan indikator kemampuan 
pemahaman konsep. 

 

Hasil validasi dari ketiga validator diperoleh bahwa RPP, LKS, 

lembar observasi, dan soal tes serta pedoman penskoran dalam 

penelitian ini dinyatakan valid (data Terlampir). 

1) Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan soal 

yang akan digunakan, rumus yang digunakan untuk menguji 

kevalidan item soal adalah rumus korelasi product moment seperti 

yang terdapat dalam BAB III. Setelah dilakukan perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 



 

Tabel 9 

Hasil Validasi Soal Posttes 

Butir 
Soal 

Validitas 
rxy rtabel(5%) Kriteria 

1 0,451 0,444 Valid 
2 0,484 0,444 Valid 
3 0,674 0,444 Valid 
4 0,549 0,444 Valid 
5 0,897 0,444 Valid 
6 0,547 0,444 Valid 
7 0,528 0,444 Valid 
8 0,470 0,444 Valid 
9 0,455 0,444 Valid 

10 0,591 0,444 Valid 
 

Pada taraf α=5% dengan n=20 diperoleh rtabel =0.444, dari 

tabel diatas terlihat bahwa untuk setiap butir soal koefisien rhitung 

(���) lebih besar dari rtabel (0.444), dengan demikian setiap butir 

soal tes pemahaman matematika dinyatakan valid dan dapat 

digunakan (data terlampir). 

2) Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kemantapan 

tes yang akan digunakan, adapun rumus yag digunakan untuk 

menguji kemantapan tes hasil belajar adalah rumus Alpha r11 

seperti yang dijelaskan dalam BAB III. Setelah dilakukan 

perhitungan  diperoleh hasil r11 = 0,6. Karena r11 lebih besar dari 

0,444 maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas tes hasil 

belajar tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi atau 

reliabel.Untuk perhitungan reliabilitas tes hasil belajar 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 



 

2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMA Muhammadiyah 2 

Palembang pada tahun ajaran 2015/2016 tanggal 12 Agustus s/d 05 

September 2015. Populasi sebanyak empat kelas yaitu kelas X.1 yang 

berjumlah 27 siswa, kelas X.2 berjumlah 27 siswa kelas X.3 berjumlah 21 

siswa dan kelas X.4 berjumlah 19 siswa. 

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan proses belajar 

mengajar pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Kelas 

X.1 sebagai kelas eksperimen menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching  

dan kelas X.2 sebagai kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran 

ceramah, tanya jawab, dan penugasan.  

Pada saat penelitian pembelajaran dilaksanakan dalam 4 kali 

pertemuan pada kelas eksperimen dan 4 kali pertemuan pada kelas kontrol, 

yang masing-masing 1 pertemuan 2 jam pelajaran dengan alokasi waktu 2 x 

40 menit.Berikut ini adalah deskripsi pertemuan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

a. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Eksperimen 

1) Deskripsi Pertemuan Pertama Kelas Eksperimen 
Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada 

hari kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 09.00 wib s/d 10.40 wib. 

Pada pertemuan pertama, kegiatan pembukaan dilaksanakan sesuai 

dengan RPP. Peneliti menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran hari 

ini menggunakan pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching dan 

menjelaskan langkah-langkahnya. 



 

Peneliti memulai langkah-langkah pembelajaran dengan 

model  Reciprocal teaching sebagai berikut 

a) Mengelompokkan Siswa dan Diskusi Kelompok 

Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok 

terdiri dari 6-7 orang siswa dan peneliti juga menunjuk seorang 

siswa dari masing masing kelompok sebagai pemimpin diskusi 

pada kelompoknya masing masing. Setelah terbentuk kelompok 

diskusi, selanjutnya peneliti membagikan LKS yang sama 

kepada masing-masing siswa. Siswa membaca buku paketnya 

masing masing dan merangkum materi yang dianggap penting 

pada lembar rangkuman yang ada di LKS, siswa mendiskusikan 

materi SPLDV dan penyelesaiannya menggunakan metode 

grafik bersama kelompoknya masing masing dan siswa yang 

ditunjuk sebagai ketua kelompok atau pemimpin diskusi 

menjelaskan materi tersebut menggantikan peranan guru pada 

kelompoknya masing masing. Selama proses diskusi 

berlangsung, peneliti bersama observer berkeliling mendatangi 

tiap-tiap kelompok untuk melihat bagaimana jalannya diskusi. 

Pada awal diskusi siswa sedikit gaduh. Hal ini disebabkan 

beberapa kelompok menggunakan waktu diskusi untuk bercanda 

sehingga tidak langsung berdiskusi. Tetapi ketika didekati oleh 

peneliti mereka langsung mengerjakan tugasnya masing masing. 

 

 



 

b) Membuat Pertanyaan dan mengklarifikasi 

siswa membuat pertanyaan terkait materi yang telah dibahas 

secara berkelompok. Pertanyaan tersebut dibuat ketika diskusi 

kelompok berlangsung. Pertanyaan yang muncul kebanyakan 

tentang bentuk umum SPLDV dan penyelesaian materi 

menggunakan metode grafik 

c) Memberikan Soal Latihan yang Memuat Soal Pengembangan 

(prediksi) 

Siswa mengerjakan latihan di LKS yang telah diberikan diawal. 

Soal latihan ini terdiri dari 3 butir dimana pada tiap butir 

merupakan soal pengembangan, peneliti menggunakan soal 

cerita sebagai latihan agar siswa mampu memprediksi maksud 

dari soal tersebut. peneliti memberi waktu 15 menit untuk 

menyelesaikan soal tersebut. Namun sampai batas waktu 

pengerjaan selesai, sebagian besar siswa belum selesai 

mengerjakan sehingga peneliti memberikan perpanjangan waktu 

lagi selama 10 menit, dan nilai rata-rata yang di peroleh dari 

LKS tersebut yaitu 77,1. 

d) Menyimpulkan Materi yang dipelajari  

Siswa yang menyampaikan diskusi pada hari itu adalah 

perwkilan dari kelompok 2. Kesimpulan yang disampaikan siswa 

berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka, yaitu tentang 

SPLDV dan penyelesaiannya menggunakan metode grafik 



 

Pada pertemuan pertama ini, semua langkah terlaksana tetapi 

dirasa kurang optimal. Hal ini disebabkan siswa belum mampu 

memanfaatkan waktu diskusi yang diberikan dengan baik. Pada saat 

diskusi berlangsung, masih ada sebagian siswa yang terlihat 

berbicara sendiri dengan temannya. Siswa juga terlihat kurang 

berminat ketika guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas. Siswa diminta mempelajari materi 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode subtitusi. Guru juga 

menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran 

akan berlangsung sama seperti pertemuan kali ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching. 

 

 

Gambar 2. Siswa Sedang Merangkum Materi yang dianggap penting 
 

2) Deskripasi Pertemuan Kedua Kelas Eksperimen 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari jumat tanggal 28 

Agustus 2015 pukul 07.00 wib s/d 08.20 wib. Pada pertemuan kedua 

ini siswa sudah mulai terbiasa dengan suasana kelas. Kegiatan awal 



 

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada  RPP 

Guru memulai langkah-langkah pembelajaran dengan model 

Reciprocal Teaching sebagai berikut: 

a). Mengelompokkan Siswa dan Diskusi Kelompok 

Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing 

masing yang telah dibentuk pada pertemuan pertama, kemudian 

peneliti menunjuk seorang siswa dari masing masing kelompok 

untuk memimpin diskusi dikelompoknya masing-masing, 

kemudian siswa merangkum materi yang dianggap penting dari 

buku paketnya masing-masing. Kegiatan awal pembelajaran 

siswa agak rebut karena masih ada siswa yang main-main ketika 

proses diskusi berlangsung, tetapi ketika ditegur mereka 

langsung mengerjakan tugasnya masing-masing. 

 

Gambar 3. Siswa Menggantikan Peranan Guru 

b Membuat Pertanyaan dan mengklarifikasi 

siswa membuat pertanyaan terkait materi yang telah dibahas 

secara berkelompok. Pertanyaan pada pertemuan kedua ini lebih 

ke cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode subtitusi, 

siswa sedikit kesulitan untuk memahami metode ini, jadi peneliti 



 

membantu siswa untuk mengklarifikasi masalah dari pertanyaan 

tersebut.  

 

Gambar 4. Peneliti membantu menjawab pertanyaan siswa 

c Memberikan Soal Latihan yang Memuat Soal Pengembangan 

(prediksi) 

Siswa mengerjakan latihan di LKS yang telah diberikan diawal 

pertemuan. Soal latihan ini terdiri dari 2 butir soal cerita sebagai 

latihan agar siswa mampu memprediksi maksud dari soal 

tersebut. peneliti memberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan 

soal tersebut. Setelah waktu habis siswa mengumpulkan LKS 

tersebut dan nilai rata-rata yang di peroleh dari LKS tersebut 

yaitu 76,7. 

d Menyimpulkan Materi yang dipelajari  

Pada pertemuan kedua yang menyampaikan kesimpulan adalah 

perwakilan dari kelompok 1. Kesimpulan yang disampaikan 

siswa berdasarkan hasil diskusi kelompok mereka, yaitu 

menyelesaikan SPLDV menggunakan metode subtitusi 

 

 



 

Pada pertemuan kedua ini, siswa sudah mulai terbiasa bekerja 

dalam kelompok dengan menggunakan LKS. Diskusi berjalan lebih 

baik dibanding pertemuan sebelumnya walaupun beberapa siswa 

masih kurang disiplin dalam memanfaatkan waktu diskusi. 

Siswa diminta mempelajari materi penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode eliminasi. peneliti juga menyampaikan bahwa 

untuk pertemuan selanjutnya pembelajaran akan berlangsung sama 

seperti pertemuan kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan 

Reciprocal Teaching.  

3) Deskripsi Pertemuan Ketiga Kelas Eksperimen 

Pertemuan ketiga dilaksanakan padahari Kamis tanggal 03 

September 2015 pukul 09.00 wib s/d 10.40 wib. Pada pertemuan 

ketiga ini siswa sudah mulai terbiasa dengan suasana kelas. Kegiatan 

awal dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat pada  

RPP. Guru memulai langkah-langkah pembelajaran dengan model 

Reciprocal Teaching sebagai berikut: 

a) Mengelompokkan Siswa dan Diskusi Kelompok 

Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing 

masing yang telah dibentuk pada pertemuan pertama, peneliti 

kembali menunjuk siswa untuk memimpin diskusi dikelompok 

masing-masing, karena pemimpin diskusi tiap pertemuan itu 

berbeda-beda. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya tentang 

SPLDV dan penyelesainnya menggunakan metode eliminasi. 

Selama proses diskusi berlangsung, peneliti bersama observer 



 

berkeliling mendatangi tiap-tiap kelompok untuk melihat 

bagaimana jalannya diskusi.  

b) Membuat Pertanyaan dan mengklarifikasi 

siswa membuat pertanyaan terkait materi yang telah dibahas 

secara berkelompok. Pertanyaan tersebut dibuat ketika diskus 

kelompok berlangsung. Pertanyaan yg diajukan siswa ketika 

diskusi berlangsung rata rata tentang penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode eliminasi. Masing masing kelompok bisa 

mengklarifikasi pertanyaan yang muncul dari anggotanya tanpa 

bantuan dari peneliti. 

 

Gambar 5. Siswa Mengklarifikasi pertanyaan siswa yang lain 

mengenai materi yang belum difahami 

c) Memberikan Soal Latihan yang Memuat Soal Pengembangan 

(prediksi) 

Siswa diperintahkan untuk mengerjakan latihan di LKS yang 

telah diberikan diawal pertemuan yang harus dikerjakan secara 

perseorangan. Soal latihan ini terdiri dari 2 butir soal cerita 

sebagai latihan agar siswa mampu memprediksi maksud dari soal 



 

tersebut. Guru memberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan 

soal tersebut. Setelah waktu habis siswa diminta mengumpulkan 

LKS tersebut dan nilai rata-rata yang di peroleh dari LKS 

tersebut yaitu 78. 

d) Menyimpulkan Materi yang dipelajari  

Siswa yang menyampaikan materi hari ini yaitu siswa 

perwakilan dari kelompok 4. Kesimpulan yang disampaikan 

berdasarkan hasil diskusi mereka yaitu tentang menyelesaikan 

SPLDV menggunakan metode Eliminasi. 

Pada pertemuan ketiga ini, siswa sudah mulai terbiasa bekerja 

dalam kelompok dengan menggunakan LKS. Diskusi berjalan lebih 

baik dibanding pertemuan sebelumnya walaupun beberapa siswa 

masih kurang disiplin dalam memanfaatkan waktu diskusi. Siswa 

diminta mempelajari materi penyelesaian SPLDV menggunakan 

metode campuran. Peneliti juga menyampaikan bahwa untuk 

pertemuan selanjutnya pembelajaran akan berlangsung sama seperti 

pertemuan kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan 

Reciprocal Teaching. 

4) Deskripsi Pertemuan Keempat Kelas Eksperimen 

Pertemuan keempat dilaksanakan padahari jumat tanggal 04 

September 2015 pukul 07.00 wib s/d 08.20 wib. Pada pertemuan 

keempat ini siswa terbiasa dengan suasana kelas. Guru tidak 

memberikan apersepsi maupun motivasi kepada siswa. Kemudian 

guru menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini materi yang akan 



 

dibahas adalah penyelesaian SPLDV menggunakan metode 

campuran. Guru juga menjelaskan bahwa untuk pertemuan kali ini 

siswa masih diminta untuk mengerjakan LKS secara individu dan 

proses pembelajaran diskusi berkelompok dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching. Guru memulai langkah-langkah pembelajaran 

dengan model Reciprocal Teaching sebagai berikut: 

a) Mengelompokkan Siswa dan Diskusi Kelompok 

Siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing 

masing yang telah dibentuk pada pertemuan pertama, peneliti 

kembali menunjuk siswa untuk memimpin diskusi dalam 

kelompok. Siswa merangkum dan mendiskusikan materi 

SPLDV dan penyelesaiannya menggunakan metode campuran 

bersama kelompoknya masing masing dan siswa yang ditunjuk 

sebagai ketua kelompok atau pemimpin diskusi diminta untuk 

menjelaskan materi tersebut menggantikan peranan guru pada 

kelompoknya masing masing. Selama proses diskusi 

berlangsung, peneliti bersama observer berkeliling mendatangi 

tiap-tiap kelompok untuk melihat bagaimana jalannya diskusi.  

e) Membuat Pertanyaan dan mengklarifikasi 

Selama diskusi berlangsung banyak muncul pertanyaan dan 

Pertanyaan dari siswa berkisar tentang penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode campuran. 

 



 

f) Memberikan Soal Latihan yang Memuat Soal Pengembangan 

(prediksi) 

Siswa mengerjakan latihan di LKS yang telah diberikan diawal 

pertemuan yang harus dikerjakan secara perseorangan. Soal 

latihan ini terdiri dari 2 butir soal cerita sebagai latihan agar 

siswa mampu memprediksi maksud dari soal tersebut. peneliti 

memberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Setelah waktu habis siswa mengumpulkan LKS tersebut dan nilai 

rata-rata yang di peroleh dari LKS tersebut yaitu 72,2.. 

g) Menyimpulkan Materi yang dipelajari  

Siswa yang menyampaikan kesimpulan yaitu perwakilan dari 

kelompok 3. Kesimpulan yang disampaikan siswa berdasarkan 

hasil diskusi kelompok mereka, yaitu tentang menyelesaikan 

SPLDV menggunakan metode Campuran. 

Pada pertemuan keempat ini, siswa sudah terbiasa bekerja dalam 

kelompok dengan menggunakan LKS. Siswa diminta mempelajari 

materi yang sudah dipelajari selama empat pertemuan tersebut. Guru 

juga menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya Guru 

mengingatkan siswa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi 

tes pada pertemuan berikutnya. 

5) Deskripsi Pertemuan Kelima Kelas Eksperimen 

Pertemuan kelima dilaksanakan padahari sabtu tanggal 05 

September 2015 pukul 07.00 wib s/d 08.20 wib. Dalam pertemuan 

kelima kali ini, sebelum melaksanakan posttest, terlebih dahulu 



 

peneliti mengarahkan siswa agar mempersiapkan diri dengan 

memberikan waktu kepada siswa untuk mengulang kembali materi 

yang telah dipelajari.Setelah dirasa cukup siswa diberikan soal yang 

terdiri dari lima soal yang mengacu pada indikator pemahaman 

konsep matematika pokok bahasan SPLDV yang sebelumnya soal 

tersebut sudah divalidasi. 

 

Gambar 6. Siswa Sedang Melaksanakan Postest kembali. 

e) Deskripsi Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Kontrol 

1) Deskripsi Pertemuan Pertama Kelas Kontrol 
Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari 

kamis tanggal 27 Agustus 2015 pukul 11.15 wib s/d 12.30 wib.Pada 

pertemuan pertama ini peneliti memulai proses pembelajaran dengan 

terlebih dahulu memberitahu siswa materi apa yang akan dipelajari, 

yaitu pokok bahasan SPLDV dan penyelesaiannya menggunakan 

metode grafik. 

Langkah pertama peneliti meminta pada siswa untuk membuka 

buku mereka, lalu peneliti menjelaskan pengertian dan syarat-syarat 

disertai dengan bentuk umum dari SPLDV. Peneliti juga menjelaskan 

mengenai cara penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik 



 

berikut cara menggambar grafiknya agar siswa lebih mudah 

memahaminya. Setelah menjelaskan peneliti memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, apakah dari penjelasan yang telah 

diberikan ada yang belum dipahami. 

 

Gambar 7. Peneliti sedang menjelaskan materi 

Setelah siswa dianggap cukup paham, lalu peneliti 

memberikan latihan pada siswa dan mengarahkan siswa untuk 

mengerjakanya, setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawaban, dan nilai rata-rata yang di peroleh dari latihan tersebut yaitu 

70,54. 

Sebelum menutup pelajaran, peneliti menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari ini serta menginformasikan pada siswa 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan dibahas materi tentang 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode subtitusi 

2) Deskripsi Pertemuan Kedua Kelas Kontrol 

Pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari 

jum’at tanggal 28 Agustus 2015 pukul 10.40 wib s/d 11.50 wib.Pada 

pertemuan kedua ini peneliti memulai proses pembelajaran dengan 

menjelaskan materi hari ini adalah penyelesaian SPLDV 



 

menggunakan metode subtitusi. peneliti meminta pada siswa untuk 

membuka buku mereka, lalu peneliti menjelaskan cara mencari 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode subtitusi. Setelah 

menjelaskan peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, apakah dari penjelasan yang telah diberikan ada yang belum 

dipahami. Setelah itu peneliti memberikan contoh cara mencari 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode subtitusi. 

 

Gambar 8. Peneliti sedang menjelaskan materi  

Setelah siswa dianggap cukup paham, lalu peneliti 

memberikan latihan pada siswa dan mengarahkan siswa untuk 

mengerjakanya, setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawaban, dan nilai rata-rata yang di peroleh dari latihan tersebut yaitu 

71,74. 

Sebelum menutup pelajaran, peneliti menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari ini serta menginformasikan pada siswa 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. 

 



 

 

3) Deskripsi Pertemuan Ketiga Kelas Kontrol 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari kamis tanggal 03 

September 2015 pukul 11.15 wib s/d 12.30 wib. Pada pertemuan 

ketiga ini peneliti memulai proses pembelajaran dengan menjelaskan 

materi hari ini adalah penyelesaian SPLDV menggunakan metode 

eliminasi. peneliti meminta pada siswa untuk membuka buku mereka, 

lalu peneliti menjelaskan cara mencari penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode eliminasi. Setelah menjelaskan peneliti 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, apakah dari 

penjelasan yang telah diberikan ada yang belum dipahami. Setelah itu 

peneliti memberikan contoh cara mencari penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode eliminasi. 

Setelah siswa dianggap cukup paham, lalu peneliti 

memberikan latihan pada siswa dan mengarahkan siswa untuk 

mengerjakanya, setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawaban, dan nilai rata-rata yang di peroleh dari latihan tersebut yaitu 

70,93. 

 

Gambar 9. Guru membantu siswa yang kurang mengerti materi tersebut 



 

Sebelum menutup pelajaran, peneliti menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari ini serta menginformasikan pada siswa 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. 

4) Deskripsi Pertemuan Keempat Kelas Kontrol 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari jumat tanggal 04 

September 2015 pukul 10.40 wib s/d 11.50 wib. Pada pertemuan 

keempat ini peneliti memulai proses pembelajaran dengan 

menjelaskan materi hari ini adalah penyelesaian SPLDV 

menggunakan metode campuran. peneliti meminta pada siswa untuk 

membuka buku mereka, lalu peneliti menjelaskan cara mencari 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. Setelah 

menjelaskan peneliti memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, apakah dari penjelasan yang telah diberikan ada yang belum 

dipahami. Setelah itu peneliti memberikan contoh cara mencari 

penyelesaian SPLDV menggunakan metode campuran. 

Setelah siswa dianggap cukup paham, lalu peneliti 

memberikan latihan pada siswa dan mengarahkan siswa untuk 

mengerjakanya, setelah selesai siswa diminta untuk mengumpulkan 

jawaban, dan nilai rata-rata yang di peroleh dari latihan tersebut yaitu 

69,3. 

Sebelum menutup pelajaran, peneliti menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari hari ini serta menginformasikan pada siswa 

bahwa pada pertemuan selanjutnya akan diadakan tes jadi siswa 



 

diharapkan mempelajari materi yang sudah dipeljari pada empat 

pertemuan terakhir. 

5) Deskripsi Pertemuan Kelima Kelas Kontrol 

Pertemuan kelima dilaksanakan padahari sabtu tanggal 05 

September 2015 pukul 08.20 wib s/d 09.40 wib Dalam pertemuan 

kelima kali ini, sebelum melaksanakan posttest, terlebih dahulu 

peneliti mengarahkan siswa untuk mempersiapkan diri dengan 

mengulang kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya.Setelah dirasa cukup siswa diberikan soal yang terdiri 

dari limat soal yang mengacu pada indikator pemahaman konsep 

matematika pokok bahasan SPLDV yang sebelumnya soal tersebut 

sudah divalidasi. 

Peneliti mengarahkan pada siswa untuk mengerjakan soal-soal 

yang diberikan, dan siswa mengerjakan soal dengan seksama.Setelah 

selesai siswa diarahkan untuk mengumpulkan jawaban yang telah 

mereka kerjakan 

 

Gambar 10. Siswa sedang melaksanakan posttest 

 



 

3. Analisis Data Penelitian

a. Hasil Observasi 

Pembelajaran 

Observasi dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas 

Reciprocal Teaching

berlangsung selama 

pengamat dengan melihat 

Reciprocal Teaching

dari 4 kali pertemuan dengan menggunakan panduan instrumen lembar 

observasi.

Grafik 1

 
Terlihat pada grafik diatas, bahwa aktivitas 

pertemuan ini

hampir 80% siswa aktif dalam menggunakan pendekatan 

Teachi, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

kehidupan sehari
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Analisis Data Penelitian 

Observasi Siswa Dalam Menggunakan 

Pembelajaran Reciprocal Teaching 

Observasi dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas siswa dalam menggunakan pendekatan 

Reciprocal Teaching. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung selama 4 kali pertemuan  yang dibantu oleh 

pengamat dengan melihat aspek pada langkah-langkah pendekatan 

Reciprocal Teaching. Berikut hasil analisis pengamatan yang diperoleh 

kali pertemuan dengan menggunakan panduan instrumen lembar 

observasi. 

 
 

Grafik 1. Hasil observasi aktivitas siswa menggunakan pendekatan 
Reciprocal Teaching 

 

Terlihat pada grafik diatas, bahwa aktivitas siswa 

pertemuan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan peneliti 

hampir 80% siswa aktif dalam menggunakan pendekatan 

, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

kehidupan sehari-hari. (Lembar Observasi Terlampir). 
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Dalam Menggunakan Pendekatan 

Observasi dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk 

dalam menggunakan pendekatan 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

kali pertemuan  yang dibantu oleh 1 orang 

langkah pendekatan 

analisis pengamatan yang diperoleh 

kali pertemuan dengan menggunakan panduan instrumen lembar 

 

siswa menggunakan pendekatan 

siswa pada keempat. 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan peneliti 

hampir 80% siswa aktif dalam menggunakan pendekatan Reciprocal 

, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 
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Grafik 2.  Hasil observasi aktivitas siswa per kelompok menggunakan 

pendekatan

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari keempat kelompok tersebut

kelompok 2 yang kegiatan kelompoknya tidak stabil yaitu pada 

pertemuan 1 hasil observasinya adalah 80,4%, pertemuan kedua 78,6%, 

pertemuan ketiga 73,2%, dan pertemuan keempat 75%, hal ini beberapa 

anggota yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, tetapi 

rata observasi tersebut bisa dilihat jika hasil terendah yaitu 73,2% dan 

hasil tertinggi 80,4%, secara keseluruhan kelompok mereka sudah 

terlihat aktif dan antusias pada proses pembelajaran. 

b. Hasil Post

Berdasarkan hasil 

eksperimen yaitu 

tertinggi pada kelas eksperimen 

sedangkan pada kelas kontrol skor tertinggi yakni 

P2 P3 P4

 

 
 

 

 

Hasil observasi aktivitas siswa per kelompok menggunakan 

pendekatan Reciprocal Teaching 

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari keempat kelompok tersebut

kelompok 2 yang kegiatan kelompoknya tidak stabil yaitu pada 

pertemuan 1 hasil observasinya adalah 80,4%, pertemuan kedua 78,6%, 

pertemuan ketiga 73,2%, dan pertemuan keempat 75%, hal ini beberapa 

anggota yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, tetapi 

rata observasi tersebut bisa dilihat jika hasil terendah yaitu 73,2% dan 

hasil tertinggi 80,4%, secara keseluruhan kelompok mereka sudah 

terlihat aktif dan antusias pada proses pembelajaran.  

Hasil Post-test 

Berdasarkan hasil post-test siswa diperoleh nilai rata

eksperimen yaitu 78,1 sedangkan kelas kontrol 70,6 

tertinggi pada kelas eksperimen  100 dan nilai terendahnya 6

sedangkan pada kelas kontrol skor tertinggi yakni 

K1

K2

K3

K4

Hasil observasi aktivitas siswa per kelompok menggunakan 

Dari grafik diatas terlihat bahwa dari keempat kelompok tersebut, 

kelompok 2 yang kegiatan kelompoknya tidak stabil yaitu pada 

pertemuan 1 hasil observasinya adalah 80,4%, pertemuan kedua 78,6%, 

pertemuan ketiga 73,2%, dan pertemuan keempat 75%, hal ini beberapa 

anggota yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, tetapi Dari hasil rata-

rata observasi tersebut bisa dilihat jika hasil terendah yaitu 73,2% dan 

hasil tertinggi 80,4%, secara keseluruhan kelompok mereka sudah 

a diperoleh nilai rata-rata kelas 

70,6  Dimana skor 

dan nilai terendahnya 60 

sedangkan pada kelas kontrol skor tertinggi yakni 100 dan skor 



 

terendah 47. Indikator dari tiap butir soal tes akhir/post-test 

berdasarkan indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep, Kemampuan memberi 

contoh dan non contoh dari konsep, Kemampuan mengklasifikasikan 

objek menurut sifat sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, 

Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu, Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

represetasi matematika, Kemampuan mengembangkan syarat cukup 

atau syarat perlu dari suatu konsep, Kemampuan mengaplikasikan 

konsep atau alogaritma ke pemecahan masalah. 

. Hasil tes akhir/post-test siswa dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 10 
Nilai Posttest 

Kelompok 
Nilai 

tertinggi 
Nilai rendah Mean 

Standar 
Deviasi 

Eksperiment 100 60 78,1 10,15 
Control 100 47 70,6 13,9 

 
 

 
 

Grafik 3. Gafik Rata-rata Skor Kemampuan pemahaman Konsep Siswa  pada 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Hasil posttest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya pada lampiran. Langkah selanjutnya yaitu hasil uji 

normalitas masing – masing kelompok dan uji homogenitas pada tes 

akhir dilihat dalam tabel berikut ini 

 
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Dan Homogenitas 

 

Kelas Varians Km Rentang 
Uji 

Normalitas Fhitung 

Ftabel 

(
 =

�, �) 

Uji 
Homoge

nitas 

Eksperimen 103,02 0,65 
-1< km<1 

Distribusi 
Normal 

1,353 1,933 
Homo-
genitas 

Kontrol 193,38 0,18 
Distribusi 
Normal 

 

Selain harus berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini, uji homogenitas data dilakukan uji F 

yaitu: 

������� =
������	��������

������	����� �!
 

������� =
193,38

103,02
 

������� = 1,353 

Dari penghitungan di atas diperoleh Fhitung= 1,353 dan dari daftar 

distribusi F dengan dk pembilang = 27-1 = 26, dan dk penyebut = 27-1 = 

26, dengan α = 0.05, karena untuk dk pembilang 26 tidak terdapat dalam 

distribusi f maka besarnya ditentukan dengan menggunakan rumus 

interpolasi. Hasil perhitungan interpolasi selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. Dimana dk untuk pembilang 26 dan  penyebut 26 dengan α = 

0,05 dari daftar distribusi diperoleh F0,025(26,26)=1,933. Karena Fhitung 

=	1,353 maka Fhitung ≤ F(

)
*(,(,,))

 Dari hasil perhitungan didapat Ftabel = 



 

1,933. Tampak bahwa Fhitung<Ftabel. Hal ini berarti kedua data mamiliki 

kesamaan varians atau kedua data bersifat Homogen. Hasil uji normalitas 

masing – masing kelompok dan uji homogenitas pada tes akhir/post-test 

dapat dilihat pada lampiran. 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas posttest, 

selanjutnya dilakukan hipotesis untuk mengetahui nilai selisih dari 

posttest selama penelitian. Adapun uji hipotesis yang normalitas dan  

homogenitas menggunakan uji t yang dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 12 
Tabel uji- t 

thitung Ttabel (taraf kepercayaan 5%) Keterangan 
2,14 1,674 thitung> ttabel 

 

Maka diperoleh thitung= 2,14	dengan / = 0,05, dk = 52 tidak terdapat 

dalam tabel distribusi frekuensi, maka harus dicari dengan rumus 

interpolasi linier. Hasil perhitungan interpolasi linear selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. Dari hasil interpolasi tersebut didapat harga ttabel = 

1,67 sehingga thitung= 2,14>ttabel=1,67 maka kesimpulannya adalah Ho 

ditolak artinya ada  ada pengaruh pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan reciprocal teaching terhadap kemampuan 

pemahaman konsep siswa SMA Muhammadiyah 2 Palembang. 

Perhitungan uji Hipotesis secara lengkap ditunjukkan pada lampiran. 

 

 

 

 



 

B. Pembahasan 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen yaitu kelas X.1 

SMA Muhammadiyah 2 Palembang menggunakan pendekatan Reciprocal 

Teaching dalam pembelajaranya siswa lebih aktif, hal ini terlihat saat siswa 

mengerjakan LKS dari peneliti. hal ini disebabkan karena siswa terlibat 

langsung dalam pembelajaran. 

Dari hasil postest pemahaman konsep matematika kelas eksperimen 

dan kelas kontrol persentase pencapaian indikator pemahaman konsep yang 

terendah adalah pada indikator kemampuan mengaplikasikan konsep atau 

alogaritma ke pemecahan masalah.Ini dikarenakan siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan konsep dalam 

pemecahan masalah yang kompleks pada setiap butir soal yang mengandung 

indikator kemampuan mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan 

masalah. 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
a. Kelas Eksperimen 

Kemampuan pemahaman konsep matematika dikelas eksperimen 

dilihat sesudah peneliti menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran  Reciprocal Teaching. Dari hasil 

analisis data pottest yang berjumlah 27 siswa di kelas eksperimen, 

diperoleh bahwa indikator ke 7 yaitu Kemampuan Mengaplikasikan 

konsep atau logaritma pemecahan masalah berada pada hasil skor 

kemampuan yang terendah  dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal 

ini dikarenakan waktu yang tersedia cukup singkat saat posttest dan 



 

pada materi sistem persamaan ini, terlalu banyak langkah-langkah yang 

harus dituliskan sehingga kebanyakan siswa tidak menuliskan 

kesimpulan hasil yang didapat. Meskipun demikian, siswa kelas 

eksperimen mampu menyelesaikan soal posttest itu dengan baik rata-

rata nilai yang diperoleh adalah 78,1. 

b. Kelas Kontrol 

Kemampuan pemecahan masalah matematika dikelas kontrol 

dilihat sesudah peneliti menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Dari hasil analisis 

data pottest yang berjumlah 27 siswa di kelas kontrol, diperoleh bahwa 

indikator ke 7 yaitu Kemampuan Mengaplikasikan konsep atau 

logaritma pemecahan masalah berada pada hasil skor kemampuan yang 

terendah  dibandingkan dengan indikator lainnya, sama halnya dengan 

kelas eksperimen. Siswa hanya menuliskan langkah langkah 

penyelesaian soal tetapi tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban.   

c. Diagram Pencapaian Indikator Pemahaman Konsep  

Dari pembahasan perindikator hasil tes akhir pemahaman konsep 

matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol akan disajikan dalam 

bentuk diagram sehingga dapat terlihat jelas perbedaan pencapaian 

indikator pemahaman konsep matematika eksperimen dengan pencapaian 

indikator pemahaman konsep matematika kelas kontrol , seperti terlihat 

pada diagram di bawah ini : 
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Grafik 4. Diagram

Keterangan : 
a. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep.
c. Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat

sesuai dengan konsepnya
d. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu. 
e. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represetasi 

matematika
f. Kemampuan mengembangkan syarat cukup atau syarat perlu dari 

suatu konsep
g. Kemampuan mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan 

masalah. 
 

Ketercapaian pemahaman 

eksperimen lebih baik karena mencapai rata

indikator. Sedangkan kelas kontrol hanya mencapai rat

keseluruhan indikator.

16% dari kelas kontrol. Dengan demikian penggunaan 

Pembelajaran 

metode ceramah,

pemahaman konsep 
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. Diagram Pencapaian Indikator pemahaman konsep 

Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 
Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep.
Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat
sesuai dengan konsepnya. 
Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represetasi 
matematika 
Kemampuan mengembangkan syarat cukup atau syarat perlu dari 
suatu konsep. 

emampuan mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan 
 

Ketercapaian pemahaman konsep siswa secara keseluruhan, kelas 

eksperimen lebih baik karena mencapai rata-rata 79 % dari keseluruhan 

indikator. Sedangkan kelas kontrol hanya mencapai rat

keseluruhan indikator.Dengan kata lain kelas eksperimen lebih unggul 

% dari kelas kontrol. Dengan demikian penggunaan 

Pembelajaran Reciprocal Teaching  lebih baik dari pada menggunakan 

metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan dalam pencapaian indikator 

konsep siswa pada materi SPLDV. 

Eksperimen

Kontrol

konsep  

Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep. 
Kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat sifat tertentu 

Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk represetasi 

Kemampuan mengembangkan syarat cukup atau syarat perlu dari 

emampuan mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan 

siswa secara keseluruhan, kelas 

% dari keseluruhan 

indikator. Sedangkan kelas kontrol hanya mencapai rata-rata 63% dari 

Dengan kata lain kelas eksperimen lebih unggul 

% dari kelas kontrol. Dengan demikian penggunaan pendekatan 

lebih baik dari pada menggunakan 

tanya jawab, dan penugasan dalam pencapaian indikator 



 

d. Analisis perbutir soal 

(1).  Soal 1 

Untuk soal nomor 1, kemampuan pemahaman konsep yang diukur 

yaitu Kemampuan siswa menyatakan ulang sebuah konsep dan 

Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep. Persentase 

Rata- rata kelas eksperimen 81,3 , lebih besar dibandingkan persentase 

rata-rata kelas kontrol yaitu 70,5. Hal ini berarti perbedaan 

kemampuan indikator menyatakan ulang sebuah konsep dan 

Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep pada kelas 

ekserimen dan kelas kontrol tidak begitu signifikan. Hanya saja masih 

terdapat beberapa siswa yang tidak menuliskan perbedaan SPLDV dan 

PLDV dengan benar. 

 
(2) Soal 2 

Untuk soal nomor 2, kemampuan pemahaman konsep yang 

diukur yaitu Kemampuan siswa menyatakan ulang sebuah konsep dan 

Kemampuan memberi contoh dan non contoh dari konsep. Persentase 

Rata- rata kelas eksperimen 76,5 , lebih besar dibandingkan persentase 

rata- rata kelas kontrol yaitu 63. Kendala pada soal nomer 2 ini adalah 

siswa masih ada yang belum mengerti apa itu SPLDV sehingga ketika 

dihadapkan pada berbagai bentuk persamaan mereka masih bingung 

menentukan yang mana SPLDV dan yang mana yang bukan SPLDV. 

Tetapi banyak juga siswa yang bisa menjawab dengan benar. 

 

 



 

(3) Soal 3 

Untuk soal nomor 3, kemampuan pemahaman konsep yang diukur 

yaitu Kemampuan siswa Kemampuan menggunakan, memanfaatkan 

dan memilih prosedur tertentu.Persentase Rata- rata kelas eksperimen 

63 , lebih besar dibandingkan persentase rata- rata kelas kontrol yaitu 

55,7. Pada soal ini skor yang didapat dari kedua kelas tidak terlalu 

tinggi, banyak siswa yang salah ketika proses menghitung. 

(4) Soal 4 

Untuk soal nomor 4, kemampuan pemahaman konsep yang diukur 

yaitu Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

represetasi matematika. Persentase Rata- rata kelas eksperimen 86,3 , 

lebih besar dibandingkan persentase rata- rata kelas kontrol yaitu 87,6. 

Pada soal ini perbedaan dari kedua kelas tidak terlalu signifikan, siswa 

dari kedua kelas tersebut rata rata sudah menguasai materi dengan 

baik, sehingga pada penerjaan soal mereka mampu menjawab dengan 

benar  

(5) Soal 5 

Untuk soal nomor 5 kemampuan pemahaman konsep yang diukur 

yaitu Kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur tertentu, Kemampuan mengembangkan syarat cukup atau 

syarat perlu dari suatu konsep, Kemampuan Mengaplikasikan konsep 

atau logaritma pemecahan masalah. Persentase Rata- rata kelas 

eksperimen 84,7, lebih besar dibandingkan persentase rata- rata kelas 
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kontrol yaitu 

rata-rata siswa sudah memahami proses penyelesaian soal itu.

e. Diagram Pencapaian 

Dari hasil

eksperimen dan kelas 

sehingga dapat terlihat jelas perbedaan pe

eksperimen dan 

 

 

 

 

 

Grafik 5
Ketercapaian 

baik karena mencapai rata

kelas kontrol hanya mencapai rata

Dengan kata lain kelas eksperimen lebih unggul 

Dengan demikian penggunaan 

Teaching  lebih baik dari pada menggunaka

jawab, dan penugasan dalam pencapaian indikator pemahaman 

matematika siswa pada materi

Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5

kontrol yaitu 71,5. Pada soal ini siswa tidak terlalu kesulitan karena 

rata siswa sudah memahami proses penyelesaian soal itu.

Diagram Pencapaian perbutir soal  

Dari hasil posttest pemahaman konsep matematika

dan kelas kontrol akan disajikan dalam bentuk diagram 

dapat terlihat jelas perbedaan pencapaian perbutir soal di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, seperti terlihat pada diagram di bawah ini :

 

 
 

 
5. Diagram Pencapaian  Postest per butir soal

Ketercapaian perbutir soal secara keseluruhan, kelas eksperimen lebih 

baik karena mencapai rata-rata 78,6% dari keseluruhan soal

kelas kontrol hanya mencapai rata-rata 69,5% dari keseluruhan 

Dengan kata lain kelas eksperimen lebih unggul 9,12% dari kelas kontrol. 

Dengan demikian penggunaan pendekatan Pembelajaran 

lebih baik dari pada menggunakan metode ceramah,

jawab, dan penugasan dalam pencapaian indikator pemahaman 

matematika siswa pada materi SPLDV. 

Eksperimen

Kontrol

Pada soal ini siswa tidak terlalu kesulitan karena 

rata siswa sudah memahami proses penyelesaian soal itu. 

matematika kelas 

ajikan dalam bentuk diagram 

perbutir soal di kelas 

diagram di bawah ini : 

per butir soal 
secara keseluruhan, kelas eksperimen lebih 

soal. Sedangkan 

% dari keseluruhan soal. 

% dari kelas kontrol. 

pendekatan Pembelajaran Reciprocal 

n metode ceramah, tanya 

jawab, dan penugasan dalam pencapaian indikator pemahaman konsep 


