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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menguji: (1) pengaruh belajar kelompok dan 
mandiri terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh persiapan guru mengajar 
terhadap hasil belajar matematika, (3) pengaruh aktivitas siswa terhadap hasil 
belajar matematika, (4) efek interaksi antara belajar kelompok dan mandiri, 
persiapan guru mengajar, dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar matematika. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparasi. Populasi penelitian adalah 
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono Semester Genap Tahun Ajaran 2011 / 
2012. Sampel diambil dengan teknik proportional random sampling. Metode 
pengumpulan data adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Variansi Tiga Jalan yang sebelumnya dilakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian: (1) ada pengaruh yang 
signifikan antara belajar kelompok dan mandiri terhadap hasil belajar matematika 
dengan � =0,05 dan FA= 12,109, (2) tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar matematika dilihat dari persiapan guru mengajar dengan	� =0,05 dan 
FB= 2,582, (3) ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika 
dilihat dari aktivitas siswa dengan � =0,05 dan FC = 8,388, (4) tidak ada efek 
interaksi yang signifikan antara belajar kelompok dan mandiri ditinjau dari 
aktivitas siswa dan persiapan guru terhadap hasil belajar matematika dengan 
� =0,05 dan FABC = 0,890. 

 

Kata kunci: pola belajar, persiapan guru, aktivitas siswa, hasil belajar. 

 

 



Pendahuluan 

Hasil belajar matematika merupakan perubahan yang terjadi pada 

siswa akibat kegiatan belajar. Suatu perubahan sebagai hasil dari pengalaman 

siswa dalam kegiatan belajar menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Tidak banyak dari siswa yang mengalami perubahan setelah 

proses belajar matematika selesai. Untuk meminimalisir hal tersebut perlu 

ditelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika 

diantaranya persiapan guru dan aktivitas siswa. 

Proses kerja matematis pada pembelajaran matematika seperti yang 

telah disebutkan dapat dilakukan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dipersiapkan guru yaitu belajar kelompok. Di dalam kegiatan belajar 

kelompok semua siswa yang berkedudukan sebagai anggota kelompok 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam merumuskan suatu 

permasalahan dan mencari penyelesaiannya, khususnya mengenai materi 

pokok bahasan pelajaran matematika.  

Belajar mandiri berperan penting dalam mempelajari matematika. 

Siswa harus banyak berlatih mengerjakan soal-soal jika ingin paham tentang 

materi yang disampaikan. Telah terbukti siswa yang banyak berlatih 

mengerjakan soal-soal mempunyai hasil belajar yang lebih baik dalam 

pelajaran matematika dibanding dengan yang hanya belajar pada saat akan 

menghadapi tes atau ujian. 

Berhubungan dengan persiapan guru sebelum mengajar maka guru 

matematika atau pendidik matematika hendaknya dapat menggunakan 

kendaraan matematika untuk membawa siswa ke tujuan tertentu. Oleh karena 

itu, pendidik matematika hendaknya memahami dengan baik tentang 

matematika yang akan digunakan sebagai wahana untuk membawa siswa ke 

tujuan yang ditentukan. 

Benyamin Bloom (Nana Sudjana, 2005: 22) membagi hasil belajar 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, ranah afektif  



berkenaan dengan sikap dan ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. 

Pola Belajar adalah kebiasaan belajar yang teratur dimulai dari cara 

mengikuti pelajaran, belajar mandiri, belajar kelompok dan cara mempelajari 

buku pelajaran (Nana Sudjana, 2004: 173). 

Belajar kelompok adalah proses aktivitas yang dilakukan oleh 

beberapa individu yang akan membawa perubahan pada setiap individu-

individu itu sendiri, baik perubahan kebiasaan, sikap, pengetahuan, tingkah 

laku maupun keterampilan individu-individu tersebut. 

Abdullah (2004:14), belajar mandiri memandang siswa sebagai para 

manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. 

Belajar Mandiri mengintegrasikan self-management (menejemen konteks, 

menentukan setting, sumber daya, dan tindakan) dengan self-monitoring (siswa 

memonitor, mengevaluasi dan mengatur strategi belajarnya). 

Menurut Mahmud (2004:24) langkah-langkah yang dilakukan guru 

sebelum mengajar yaitu: (1) menentukan tujuan pengajaran, baik tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek, (2) memilih strategi pengajaran untuk meraih 

tujuan-tujuan tersebut untuk mengumpulkan bahan-bahan pengetahuan dan 

keterampilan yang berguna untuk mengajar, (3) menyadari tingkat kesiapan 

murid untuk menerima pelajaran, (4) merencanakan cara penilaian. 

Sunaryo (2003) aktivitas belajar matematika siswa merupakan segala 

kegiatan belajar yang dilakukan karena adanya minat dan dorongan serta 

keinginan terhadap belajar matematika. 

Berdasarkan  uraian di atas, maka peneliti perlu dan termotivasi untuk 

melakukan penelitian Hasil Belajar Matematika Siswa dalam Belajar 

Kelompok dan Mandiri Ditinjau dari Persiapan Guru dan Aktivitas Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono. 

Metode 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data persiapan 

guru mengajar dan aktivitas siswa dengan cara mengajukan pernyataan yang 



disusun dengan sistematis, kemudian disebarkan kepada responden. Metode 

dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui daftar nama dan nomor absen 

siswa. Selain itu untuk mendapatkan data mengenai nilai ulangan harian 

semester genap mata pelajaran matematika pada kelas VIII SMP Negeri 2 

Banyudono tahun ajaran 2011/2012. 

Teknik Analisis Data 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian yang diajukan, 

maka setelah data terkumpul diadakan pengolahan dan analisis data.  

1. Uji Prasyarat Analisis 

Uji Prasyarat analisis dimaksudkan untuk mengukur atau menguji 

normalitas dan homogenitas sebaran data yang akan dianalisis.  

a. Uji normalitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

penelitian ini berasal dari populasi yang normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Liliefors. 

b. Uji Homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menguji apakah 

kelompok mempunyai variansi yang sama. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Bartlett. 

2. Uji hipotesis 

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan 

teknik analisa data statistik dengan Analisis Variansi Tiga Jalan, tujuannya 

adalah untuk menguji signifikan perbedaan efek tiga faktor A, B, C serta 

interaksi ABC terhadap variabel terikat.  

Hasil dan Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian dengan melakukan uji coba instrumen angket 

persiapan guru dan aktivitas siswa. Uji validitas angket persiapan guru dengan 

menggunakan korelasi product moment. Nilai dari masing-masing item angket 

dibandingkan dengan nilai koefisien tabel pada tingkat signifikansi 5% sebesar 

0,878. Terdapat 25 item dinyatakan valid, karena rxy > rtabel , yang tidak valid 

sebanyak 5 item. Selanjutnya yang dijadikan sebagai instrumen pengumpulan 

data adalah 25 item. Uji reliabilitas angket persiapan guru menggunakan rumus 

Alpha. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,990. Instrumen 



persiapan guru memiliki reliabilitas yang sangat tinggi berdasarkan klasifikasi 

0,80 < r11 ≤ 1,0. 

Uji validitas angket aktivitas siswa dengan menggunakan korelasi 

product moment. Nilai dari masing-masing item angket dibandingkan dengan 

nilai koefisien tabel pada tingkat signifikansi 5% sebesar 0,361. Terdapat 25 

item dinyatakan valid, karena rxy > rtabel , yang tidak valid sebanyak 5 item. 

Selanjutnya yang dijadikan sebagai instrumen pengumpulan data adalah 25 

item. Uji reliabilitas angket aktivitas siswa menggunakan rumus Alpha. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,884. Instrumen angket aktivitas 

siswa memiliki reliabilitas yang sangat tinggi berdasarkan klasifikasi 0,80 < r11 

≤ 1,0. 

Data hasil belajar kelompok dan mandiri diperoleh dari hasil ulangan 

harian siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono semester genap tahun ajaran 

2011/2012. Siswa yang belajar kelompok 49 siswa dan siswa yang belajar 

mandiri 54 siswa.  

Analisis Data dan Uji Hipotesis 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian terhadap normal tidaknya 

sebaran data yang dianalisa. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah metode Lilliefors pada taraf signifikansi 5% dan 

dikatakan normal apabila Lhitung < Ltabel. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.8 
Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber Lhitung Ltabel Keputusan 
�� 
�� 
�� 
�� 
	� 
	� 

0,121 
0,100 
0,077 
0,122 
0,135 
0,100 

0,126 
0,120 
0,122 
0,124 
0,140 
0,111 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

 

 



Keterangan: 

�� = Belajar kelompok 

�� = Belajar mandiri 

�� = Persiapan Guru mengajar kategori rendah 

�� = Persiapan Guru mengajar kategori tinggi 

	� = Aktivitas Siswa kategori rendah 

	� = Aktivitas Siswa kategori tinggi 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh Lhitung < Ltabel, maka dapat disimpulkan H0 diterima artinya 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Bartlett, 

dari hasil perhitungan hasil belajar matematika diperoleh harga 
�hitung = 

0,440 < 
�tabel =  3,84  maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari 

populasi homogen dengan taraf signifikansi 5%. 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Pertama 
Berdasarkan hasil anava tiga jalan diperoleh F� = 12,109 > Ftabel= 

3,941 dan signifikansi 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak. Pada belajar 

kelompok diperoleh rata-rata sebesar 79,78, sedangkan pada belajar 

mandiri diperoleh rata-rata sebesar 84,69. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

hasil belajar matematika siswa dengan belajar mandiri lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar matematika dengan belajar 

kelompok.  

Kondisi tersebut didukung dengan nilai ulangan harian semester 

genap tahun ajaran 2011/2012 siswa SMP Negeri 2 Banyudono pada 

pembelajaran dengan belajar kelompok dan mandiri. Sesuai dengan teori 

bab II pola belajar mandiri merupakan kegiatan belajar berdasarkan 

motivasinya sendiri, berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan 

bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Melalui 

belajar mandiri siswa mendapatkan kesempatan baik secara individu 



untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dan guru dapat 

mengetahui penguasaan siswa dalam materi. 

Menurut Haris Mudjiman (2009: 20-21) siswa yang belajar 

mandiri adalah siswa yang mampu menetapkan kompetensi-kompetensi 

belajarnya sendiri, mampu mencari input belajar sendiri, dan melakukan 

kegiatan evaluasi diri serta refleksi  terhadap proses pembelajaran yang 

dijalani siswa. 

Pada penelitian lain, Santi Merdekawati (2009) menyatakan 

bahwa pembelajaran mandiri selama proses pembelajaran siswa tidak 

bersemangat saat diminta guru untuk menuliskan materi yang telah 

dipahami. Hal ini disebabkan siswa ramai saat guru menjelaskan materi, 

sehingga pemahaman materi kurang sempurna. Sedangkan pembelajaran 

matematika dengan belajar kelompok, selama proses pembelajaran siswa 

cenderung gaduh dan saling berbicara sendiri dengan teman 

kelompoknya. 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara pengajaran matematika dengan belajar kelompok dan 

mandiri terhadap hasil belajar matematika. 

b. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil anava tiga jalan diperoleh F = 2,582 < Ftabel= 

3,941 dan signifikansi 0,111 > 0,05 maka H0 diterima. Pada persiapan 

guru rendah diperoleh rata-rata sebesar 83,31, sedangkan pada persiapan 

guru tinggi diperoleh rata-rata sebesar 81,37. Hal ini berarti bahwa rata-

rata hasil belajar matematika siswa dengan persiapan guru tinggi tidak 

lebih baik dari rata-rata hasil belajar matematika siswa dengan persiapan 

guru rendah. 

Kondisi ini berbeda dengan hipotesis peneliti yang menyatakan 

bahwa adanya pengaruh persiapan guru terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini disebabkan karena guru hanya menyiapkan belajar 

kelompok yang akan dilakukan siswa dan hanya sebagai fasilitator, maka 



guru tersebut kedudukannya dalam belajar kelompok tidak terlalu 

penting sehingga kurang berpengaruh terhadap hasil belajar matematika.  

Penelitian ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh 

Supono (2004), menyatakan bahwa persiapan guru dalam mengajar tidak 

mempengruhi hasil belajar matematika, hal ini disebabkan karena guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator dan kurang berperan dalam 

pembelajaran siswa. 

User Usman (2009: 4) proses pembelajaran merupakan proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh persiapan guru terhadap hasil belajar matematika. 

c. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil anava tiga jalan diperoleh F� = 8,388 > Ftabel = 

3,941 dan signifikansi 0,005 < 0,05 maka H0 ditolak. Pada aktivitas siswa 

rendah diperoleh rata-rata sebesar 79,70, sedangkan pada aktivitas siswa 

tinggi diperoleh rata-rata sebesar 84,03. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

hasil belajar matematika siswa dengan aktivitas tinggi lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar matematika dengan aktivitas 

siswa rendah. 

Kondisi ini didukung di lapangan bahwa aktivitas siswa antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, ada yang tergolong 

tinggi dan rendah. Perbedaan aktivitas yang signifikan terjadi pada siswa 

dengan aktivitas tinggi dan rendah. Siswa yang aktivitasnya belajar tinggi 

terlihat lebih serius saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

sedangkan siswa dengan aktivitas belajar rendah kurang serius dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Semakin tinggi aktivitas 

siswa semakin baik hasil belajar matematika yang dicapai dan sebaliknya 

rendahnya aktivitas siswa mengakibatkan rendahnya hasil belajar 

matematika. 



Sunaryo (2003) menyatakan bahwa siswa belajar secara efektif 

bila secara aktif terlibat dalam pengorganisasian dan penemuan pertalian-

pertalian (relationships) dalam informasi yang dihadapi, aktivitas siswa 

itu menghasilkan kemampuan belajar dan peningkatan pengetahuan serta 

pengembangan keterampilan berpikir (thinking skills). 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh aktivitas siswa terhadap hasil belajar matematika. 

d. Hipotesis Keempat 

Berdasarkan hasil anava tiga jalan diperoleh F�� = 0,890 <  

Ftabel= 2,467 dan signifikansi 0,473 > 0,05 maka H0 diterima. Hal ini 

berarti tidak terdapat efek interaksi antara belajar kelompok dan mandiri 

ditinjau persiapan guru mengajar dan aktivitas siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

Dengan demikian, antara belajar kelompok dan mandiri, 

persiapan guru dan aktivitas siswa tidak terjadi efek interaksi yang 

signifikan dalam mempengaruhi hasil belajar matematika. Siswa dengan 

hasil belajar yang tinggi tidak selalu berasal dari aktivitas siswa yang 

tinggi dan persiapan guru yang tinggi dengan belajar mandiri tetapi 

mungkin berasal dari aktivitas siswa rendah dan persiapan guru rendah 

dengan belajar kelompok. Selain itu, siswa yang yang mempunyai hasil 

belajar matematika yang baik belum tentu berasal dari kombinasi belajar 

kelompok dan mandiri dengan aktivitas siswa dan persiapan guru yang 

rendah. Persiapan guru dan aktivitas siswa tidak terjadi kecenderungan 

yang konsisten. Hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor lain yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, meliputi faktor yang ada dalam diri 

individu itu sendiri yaitu kecerdasan, kematangan, latihan, dan faktor dari 

luar individu yaitu keluarga, guru, lingkungan dan kesempatan (Hamalik, 

2001: 164). 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat efek interaksi antara belajar kelompok dan mandiri ditinjau 



persiapan guru mengajar dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar 

matematika.   

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan, 

dengan mengacu pada hipotesis � = 5% yang telah dirumuskan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara belajar kelompok 

dan mandiri terhadap hasil belajar matematika dengan		� =0,05 dan FA= 

12,109. Pembelajaran dengan menggunakan belajar mandiri lebih baik 

daripada pembelajaran dengan menggunakan belajar kelompok, (2) tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika dilihat dari 

persiapan guru mengajar dengan � =0,05 dan FB= 2,582, (3) ada pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar matematika dilihat dari aktivitas siswa 

dengan � =0,05 dan FC = 8,388, (4) tidak ada efek interaksi yang signifikan 

antara belajar kelompok dan mandiri ditinjau dari aktivitas siswa dan persiapan 

guru terhadap hasil belajar matematika dengan � =0,05 dan FABC = 0,890. 

Guru hendaknya dapat menggunakan pola belajar yang tepat dalam 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Siswa hendaknya belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mencapai 

hasil belajar yang diinginkan. 
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