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Abstract 

The purpose of this study was to determine and analysis, (1) the defference effect 

of the use The Power of Two with student work sheet (LKS) learning strategy and 

Number Heads Together (NHT) with teaching aids learning strategy to learn 

mathematics achievment, (2) the defference effect of self-directed in learning of 

student to learn mathematics achievment, and (3) the interaction between The 

Power of Two with student work sheet (LKS) learning strategy and Number Heads 

Together (NHT) with teaching aids learning strategy to observer of self-directed 

in learning of student to learn mathematics achievment. The population in this 

study were all student in X grade in SMK Muhammadiyah Kudus 2011/2012 

school year from eight pararel class. Samples taken in this study as TKR 1 class 

as experement classes to use Number Heads Together (NHT) with teaching aids 

learning strategy and TKR 2 class as control classes to use The Power of Two 

with student work sheet (LKS) learning strategy. The sampling technique used in 

this study is Cluster Random Sampling. Data collection method used is a method 

of testing and docomentasi methods. Data analysis techniques using two-analysis 

of variance test with unequal cells, a prereqisite before using the test liliefosr 

analysis method to test for normality and Levene’s method to test for 

homogeneity. From the analysis of data with a significance level of 5% satisfied 

that: (1) there is the defference effect of the use The Power of Two with student 

work sheet (LKS) learning strategy and Number Heads Together (NHT) with 

teaching aids learning strategy to learn mathematics achievment by Fa=5,924, (2) 

there is the defference effect of self-directed in learning of student to learn 

mathematics achievment by Fb=5,665, and (3) there is not interaction between 

The Power of Two with student work sheet (LKS) learning strategy and Number 

Heads Together (NHT) with teaching aids learning strategy to observer of self-

directed in learning of student to learn mathematics achievment by Fab=0.448. 

 

Keyword : The Power of Two, Number Heads Together (NHT), Student work 

sheet (LKS), Teaching aids, Self-directed in learning. 

 

 

 

 



Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis : (1) 

perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran The Power of Two dengan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Number Heads Together (NHT) dengan alat 

peraga terhadap prestasi belajar matematika, (2) perbedaan efek kemandirian 

siswa  terhadap prestasi belajar matematika, dan (3) efek interaksi antara strategi 

pembelajaran The Power of Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga 

ditinjau dari kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah  Kudus tahun 

ajaran 2011/ 2012 sebanyak 8 kelas paralel. Sampel dari penelitian ini kelas X 

TKR 1 sebagai kelas eksperimen menggunakan strategi pembelajaran NHT 

dengan alat peraga dan kelas X TKR 2 sebagai kelas kontrol menggunakan 

strategi pembelajaran The Power of Two dengan LKS. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket sebagai metode 

pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 

sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari hasil penelitian 

pada α = 5%, diperoleh: (1) ada perbedaan efek penggunaan strategi 

pembelajaran The power of two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga 

terhadap prestasi belajar matematika dengan Fa = 5,924, (2) ada perbedaan efek 

kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika dengan Fb = 5,665, dan 

(3) tidak ada efek interaksi antara strategi pembelajaran The power of two 

dengan LKS dan NHT dengan alat peraga ditinjau dari kemandirian siswa 

terhadap prestasi belajar matematika dengan Fab = 0.448. 

 

Kata kunci: The Power of Two, Lembar Kerja Siswa (LKS), Number Heads 

Together (NHT), Alat Peraga, Kemandirian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Pendidikan sebagai bagian dalam integral kehidupan masyarakat di era 

globalisasi harus dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan 

berkembangnya keterampilan intelektual, sosial, dan personal. Permasalahan 

pendidikan selalu muncul bersamaan dengan meningkatnya kemajuan berfikir, 

situasi dan kondisi lingkungan, pengaruh informasi dan kebudayaan, serta 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan globalisasi serta 

perubahan – perubahan lain yang terjadi di sekolah menjadi beberapa sumber 

masalah bagi siswa, karena jika siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan – perubahan yang terjadi, maka siswa akan menjadi kurang percaya 

diri jika harus berkompetisi dengan teman - teman sekelasnya. 

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan komponen utama. 

Guru harus dapat membimbing siswa sedemikian rupa sehingga mereka dapat 

mengembangkan pengetahuan sesuai dengan struktur pengetahuan bidang studi 

yang dipelajarinya. Guru selain harus memahami sepenuhnya materi yang 

diajarkan, juga dituntut untuk mengetahui secara tepat di mana tingkat 

pengetahuan dan kemampuan siswa. Selanjutnya guru diharapkan dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan secara efektif melalui 

strategi pembelajaran yang diterapkan. 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide – ide atau konsep 

abstrak yang disusun secara hierarkis dan penalaran deduktif yang membutuhkan 

pemahaman secara bertahap dan berurutan. Pemahaman konsep merupakan 

langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap selanjutnya yaitu aplikasi 

dalam perhitungan matematika. Namun banyak siswa  belum menguasai konsep 

dari materi yang diajarkan. Persoalan lain yang muncul adalah siswa kurang 

meminati mata pelajaran matematika. Mereka memandang matematika sebagai 

sesuatu yang sulit dan rumit, bahkan sebagian diantaranya memandang 

matematika sebagai momok yang senantiasa menghadirkan ketegangan dan 

ketakutan. Sebagai contoh adalah ketika berlangsung pembelajaran, beberapa 

siswa yang gelisah meminta izin ke kamar kecil, tidak memperhatikan penjelasan 

guru, bersikap pasif dan apatis.  



Sikap pasif dan apatis siswa tersebut dikarenakan guru masih 

menggunakan strategi konvensional dalam proses pembelajaran, sedangkan dalam 

kenyataannya siswa mempunyai cara tersendiri dan variatif dalam memahami 

materi dan persoalan – persoalannya. Strategi pembelajaran yang diterapkan guru 

dapat berpengaruh pada keberhasilan proses pembelajaran dalam kelas. Melalui 

kemampuan guru dalam mengajar diharapkan mampu membangkitkan 

kemandirian siswa.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut diperlukan pemilihan yang tepat 

akan fasilitas belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, guru harus dapat menyusun dan menerapkan berbagai strategi 

pembelajaran yang bervariatif dengan penambahan alat bantu berupa media – 

media pembelajaran supaya siswa lebih tertarik dalam belajar matematika. 

Adapun alternatif penggunaan strategi pembelajaran dapat berupa strategi 

pembelajaran kooperatif yaitu strategi dalam pembelajaran di mana siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Strategi 

pembelajaran ini mempermudah siswa dalam memahami dan menemukan 

masalah – masalah yang sulit dengan berdiskusi.  

Diantara fasilitas belajar yang bisa digunakan adalah dengan strategi 

pembelajaran The Power of Two  dengan lembar kerja siswa (LKS) dan Number 

Heads Together (NHT) dengan alat peraga. Menurut Muqowim (2007:1), strategi 

belajar kekuatan berdua (the power of two) adalah kegiatan dilakukan untuk 

meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong munculnya keuntungan dari 

sinergi itu, sebab dua orang tentu lebih baik daripada satu. Selanjutnya Faizah 

(2010:41 – 45) dalam jurnalnya, lembar kegiatan siswa (student work sheet) 

adalah lembaran – lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah – langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. 

Sedangkan Menurut Mel Silberman (2005 :92) pembelajaran dengan 

menggunakan metode Numbered Heads Together diawali dengan “Numbering” 

pada siswa yang telah terbagi menjadi kelompok – kelompok kecil. Kemudian 

tiap – tiap kelompok menyatukan kepalanya “Heads Together” berdiskusi 



memikirkan jawaban atas pertanyaan dari guru. Dan menurut Estiningsih yang 

dikutip oleh Widyantini (2009:3 – 5) alat peraga merupakan media pembelajaran 

yang mengandung atau membawakan ciri – ciri dari konsep yang dipelajari. 

Fungsi utama dari alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari konsep, 

agar siswa mampu memahami arti dari konsep tersebut. 

Keberhasilan pembelajaran tidak hanya didukung oleh faktor guru dan 

strategi pembelajaran tetapi kemandirian dari masing – masing siswa juga perlu 

diperhatikan. Dengan kemandirian belajar yang tinggi setiap siswa mempunyai 

peluang besar dalam mencapai keberhasilan dalam belajarnya karena dari 

kemandirian belajar tersebut dapat dilihat sejauh mana usaha yang ditempuh siswa 

dalam peningkatan prestasi belajar. Mengingat setiap siswa memiliki karakter 

belajar yang berbeda – beda sehingga kemandirian belajar yang dimiliki oleh 

setiap siswa juga berbeda, maka kemungkinan prestasi belajar yang dihasilkan 

oleh siswa dengan kemandirian belajar lebih tinggi berbeda dengan prestasi 

belajar siswa dengan kemandirian belajar lebih rendah. 

Melalui gambaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

dan menganalisis (1) perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran The 

Power of Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga terhadap prestasi belajar 

matematika, (2) perbedaan efek kemandirian siswa  terhadap prestasi belajar 

matematika, dan (3) efek interaksi antara strategi pembelajaran The Power of Two 

dengan LKS dan NHT dengan alat peraga ditinjau dari kemandirian siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. Melalui hipotesis yang tersusun sebagai 

berikut : 

H1A :   Ada perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran The Power of Two 

dengan LKS dan NHT dengan alat peraga terhadap prestasi belajar 

matematika. 

H1B :   Ada perbedaan efek kemandirian siswa  terhadap prestasi belajar 

matematika. 

H1AB :  Ada efek interaksi antara strategi pembelajaran The Power of Two dengan 

LKS dan NHT dengan alat peraga ditinjau dari kemandirian siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. 



Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Dengan 

variable terikat adalah prestasi belajar siswa dan variabel bebasnya adalah strategi 

pembelajaran dan kemandirian belajar siswa. Strategi yang diterapkan adalah 

strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga sebagai perlakuan pada kelas 

eksperimen dan startegi The Power of Two dengan LKS sebagai perlakuan pada 

kelas kontrol. Kedua kelas tersebut akan dibandingkan, dengan meninjau pada 

kemandirian belajar siswa. Dengan membandingkan kedua kelas tersebut, 

diharapkan dapat diketahui perbedaan prestasi belajar antara strategi pembelajaran  

The Power of Two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga. 

Melalui penerapan strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga pada 

kelas eksperimen diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa. Strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga merupakan pembelajaran 

kooperatif dimana siswa dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok 

yang berkesempatan menggunakan alat peraga sebagai media bantu. Kemudian 

anggota kelompok diberi nomor. Pemberian nomor dari tiap anggota kelompok  

tadi, bertujuan agar jika guru ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

siswa, guru tinggal menyebutkan nomor salah satu anggota. Setiap anak dengan 

nomor tersebut harus dapat menyampaikan aspirasi dari kelompoknya melalui alat 

peraga yang tersedia. Dengan penambahan alat peraga sebagai alat bantu dapat 

menurunkan keabstrakan dari konsep, agar siswa mampu memahami arti dari 

konsep tersebut. Adanya strategi pengelompokan dan media alat peraga ini, selain 

siswa mendapat penjelasan dari guru juga dapat memupuk kebersamaan siswa. 

Strategi ini lebih unggul atau lebih baik dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa dibandingkan dengan penerapan strategi pembelajaran dalam kelas kontrol. 

Penerapan strategi pembelajaran The Power of Two dengan LKS pada kelas 

kontrol merupakan strategi pembelajaran melalui kekuatan berdua yang bersifat 

kolaboratif melalui lembar kerja siswa (student work sheet) berupa lembaran – 

lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sebagai alat 

bantu. Penggunaan LKS yang terlalu monoton menjadikan siswa kurang tertarik 



sehingga keterlibatan siswa menjadi kurang maksimal. Hal ini akan berpengaruh 

pada menurunnya prestasi belajar siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cluster Random Sampling, dimana populasi dibagi atas beberapa kelompok 

berdasarkan area atau kelompok (cluster) dan akhirnya diambik seluruhnya secara 

acak sebagai sampel penelitian. Dengan demikian setiap subyek mendapat 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sebelum diberikan perlakuan, 

dilakukan uji normalitas menggunakan uji Liliefors dengan taraf signifikansi 5%  

dan uji homogenitas menggunakan metode Leverne’s dengan taraf signifikansi 5% 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan bantuan SPSS 18.0. 

Perbedaan prestasi belajar siswa diketahui melalui metode tes dalam 

mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran  The Power of Two dengan LKS 

dan NHT dengan alat peraga terhadap prestasi siswa. Namun sebelumnya, soal tes 

harus diuji apakah layak digunakan dalam penelitian. Pengujian yang digunakan 

adalah uji validitas dan reliabilitas soal. Untuk mengetahui validitas tiap item 

instrumen digunakan rumus korelasi Product Moment, yaitu: 
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Selain itu metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui keterlibatan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran dan keseriusan mengerjakan tes prestasi. 

Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa strategi pembelajaran NHT dengan 

alat peraga dianjurkan pada guru sebagai alternatif pembelajaran di kelas. 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 20 soal, instrument 

tersebut dinyatakan reliabel dengan hasil relibilitas yang tinggi, yaitu r11 = 0,753. 

Sedangkan untuk validitas soal dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1. 



Tabel 1 

Nilai Validitas Instrumen 

 

No. 

Item 
r xy r tabel Keterangan 

1 0,626 0,308 Valid 

2 0,328 0,308 Valid 

3 0,006 0,308 Tidak Valid 

4 0,715 0,308 Valid 

5 0,068 0,308 Tidak Valid 

6 0,176 0,308 Tidak Valid 

7 0,665 0,308 Valid 

8 0,363 0,308 Valid 

9 0,672 0,308 Valid 

10 0,342 0,308 Valid 

 

 Berdasarkan Tabel 1 didapatkan 4 item tidak valid dan 16 item valid. Ini 

berarti terdapat 16 soal yang nilai validitasnya lebih dari nilai validitas tabel 

dengan jumlah subyek 41, yaitu rtabel =0,308.  

Strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga mendapatkan tanggapan 

positif dari siswa dan guru. Ini terbukti dari pengolahan hasil tes prestasi yang 

dilakukan pada akhir pembelajaran. Hasil analisis data dipaparkan pada Gambar1.  
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Gambar 1 

Diagram batang perbendingan rata-rata dalam penggunaan metode 

pembelajaran. 

Gambar 1 menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa menggunakan 

Strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga memiliki rata-rata nilai yang lebih 

tinggi daripada rata-rata hasil prestasi belajar dengan menggunakan strategi 

pembelajaran The Power of Two dengan LKS. Penerapan strategi pembelajaran 

NHT dengan alat peraga didukung oleh penelitian Erma Dwi Anggraeni (2010) 

No. 

Item 
r xy r tabel Keterangan 

11 0,403 0,308 Valid 

12 0,361 0,308 Valid 

13 0,220 0,308 Tidak Valid 

14 0,335 0,308 Valid 

15 0,500 0,308 Valid 

16 0,534 0,308 Valid 

17 0,375 0,308 Valid 

18 0,515 0,308 Valid 

19 0,642 0,308 Valid 

20 0,599 0,308 Valid 



dengan diterapkannya strategi pembelajaran Everyone is a teacher here dan alat 

peraga mistar hitung, dalam proses pembelajaran guru banyak mengalami 

perubahan misalnya guru banyak memberikan motivasi kepada siswa dalam 

pembelajaran yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep siswa 

dalam mengemukakan ide atau pendapat. Hal tersebut akan meningkatkan 

kemampuan, keterampilan dan prestasi belajar siswa. Cucu Sukmara (2011) juga 

sependapat bahwa strategi pembelajaran Number Heads Together (NHT) yang 

digunakan pada pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan  prestasi 

belajar siswa. Hal ini disebabkan melalui strategi pembelajaran kooperatif tipe 

NHT membantu pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Sebagian besar 

siswa senang belajar kelompok karena dengan berkelompok siswa dapat belajar 

kerjasama juga dapat memupuk kebersamaan antar siswa, sehingga siswa yang 

pandai dapat membantu siswa yang lemah. 

Efek strategi pembelajaran ditinjau dari kemandirian belajar siswa ini 

ditampilkan pada Tabel 2 Hasil analisis ANAVA dua jalan dengan bantuan SPSS 

18.0 dan Tabel 3 melalui rerata prestasi dan kemandirian belajar siswa. 

Tabel 2 

Hasil Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:PRESTASI 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Corrected Model 3019.192
a
 5 603.838 3.791 .004 

Intercept 365804.589 1 365804.589 2296.794 .000 

KELAS 943.422 1 943.422 5.924 .017 

KEMANDIRIAN 1804.464 2 902.232 5.665 .005 

KELAS * KEMANDIRIAN 142.714 2  71.357  .448 .641 

Error 11626.524 73 159.267 

Total 385710.313 79 

Corrected Total 14645.717 78 

a. R Squared = .206 (Adjusted R Squared = .152) 

 

 

 

 



Tabel 3 

Rerata Prestasi Belajar dan Kemandirian Belajar Siswa 

Kelas 
Kemandirian Siswa Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Eksperimen 76,40 68,25 66,79 70,480 

Kontrol 71,59 66,67 56,73 64,997 

Rerata Marginal 73,995 67,46 61,76  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Grafik Profil Efek Variabel Strategi Pembelajaran dan Kemandirian 

Belajar siswa 

 

Dari hasil ANAVA dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikasi 5% 

pada hipotesis pertama diperoleh Fa=5,924>Ftabel=3,97 dan nilai Sig = 0,017<0,05, 

maka H0a ditolak artinya ada perbedaan efek yang signifikan prestasi belajar 

matematika antara siswa yang diterapkan strategi pembelajaran NHT dengan alat 

peraga dengan siswa yang diterapkan strategi pembelajaran The Power of Two 

dengan LKS. Pada kelas eksperimen (dengan penggunaan strategi pembelajaran 

NHT dengan alat peraga) diperoleh rata – rata prestasi belajar matematika sebesar 

72,2313 sedangkan pada kelas kontrol (dengan penggunaan strategi pembelajaran 

The Power of Two dengan LKS) diperoleh rata – rata prestasi belajar matematika 

sebesar 64,7436. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran NHT dengan 

alat peraga lebih unggul atau lebih baik dibandingkan dengan strategi 

pembelajaran The Power of Two dengan LKS. 

Dalam strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga, lebih menitik 

beratkan pada kerja kelompok dan penggunaan alat peraga sebagai alat bantu akan 

menarik perhatian siswa yang akan menumbuhkan keingintahuan lebih dalam 
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akan materi pembelajaran melalui alat peraga tersebut. Ini akan menumbuhkan 

pula keterlibatan masing – masing siswa dalam bekerjasama, berinteraksi antar 

anggota kelompok maupun guru dan saling mengasah pemikiran dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada perbedaan efek prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang 

diterapkan  strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga dan siswa yang 

diterapkan strategi pembelajaran The Power of Two dengan LKS. Dalam 

penerapan strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga memacu siswa untuk 

aktif, kreatif dan mandiri dalam proses pembelajaran matematika yang akan 

berbanding lurus dengan prestasi belajarnya. 

Kemudian untuk hipotesis kedua, hasil ANAVA dua jalan sel tak sama 

dengan taraf signifikasi 5% diperoleh Fb=5,665>Ftabel =3,12 dan nilai Sig= 

0,005<0,05, maka H0b ditolak artinya ada perbedaan efek yang signifikan prestasi 

belajar matematika ditinjau dari kemandirian belajar siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian antar siswa 

sangatlah berbeda (tinggi, sedang dan rendah). Perbedaan kemampuan yang 

signifikan terjadi pada siswa dengan kemandirian belajar tinggi dan rendah. Siswa 

berkemandirian tinggi mampu menguasai materi dan kesadaran penyelesaian 

permasalahan lebih baik. Kesadaran tersebut memacu daya fikir yang lebih baik 

dan mampu melihat setiap peluang yang ada. Siswa berkemandirian sedang dan 

rendah masih kurang tanggap akan penjelasan materi dan lebih bertindak untuk 

meminta bantuan lebih pada teman – temannya. Keadaan ini membuat siswa 

tersebut menjadi pasif dalam berkelompok dan membebankan permasalahan pada 

temannya. Perbedaan dalam kemandirian belajar akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, semakin tinggi kemandirian belajar siswa, maka semakin baik 

prestasi yang dicapai. 

Pengaruh kemandirian pada prestasi belajar siswa juga dikemukakan 

Sudjana (2000) dimana hasil atau prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu (motivasi, minat, 

sikap, kebiasaan belajar, kemandirian, dan lain sebagainya) serta faktor yang 



datang dari luar diri siswa atau lingkungan. Salah satu faktor dari dalam diri siswa 

yakni kemandirian yang menuntut tanggung jawab besar pada diri siswa sehingga 

siswa berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan. Hal ini 

kemudian dilakukan uji lanjut menggunakan uji Scheffe dengan bantuan SPSS 

18.0 diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4 

Hasil Uji Scheffe 
Multiple Comparisons 

PRESTASI 
Scheffe 

(I) 
KEMANDIRIAN 

(J) 
KEMANDIRIAN 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error  Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

TINGGI 
 

SEDANG 3.4773 3.43712 .602 -5.1115 12.0662 

RENDAH 11.9777
*
 3.53502 .005 3.1442 20.8111 

SEDANG 
 

TINGGI -3.4773 3.43712 .602 -12.0662 5.1115 

RENDAH 8.5004 3.47258 .056 -.1771 17.1778 

RENDAH 
 

TINGGI -11.9777
*
 3.53502 .005 -20.8111 -3.1442 

SEDANG -8.5004 3.47258 .056 -17.1778 .1771 

Based on observed means. 
 The error term is Mean Square(Error) = 159.267. 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Komparasi pertama menyatakan nilai Sig FTinggi–Sedang = 0,602>0,05, maka 

disimpulkan H0 diterima. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan efek prestasi 

belajar yang signifikan antara siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi 

dengan siswa yang mempunyai kemandirian belajar sedang. Pada komparasi 

kedua menyatakan nilai Sig FTinggi–Rendah =0,005<0,05, maka disimpulkan H0 

ditolak. Hal ini menunjukkan ada perbedaan efek prestasi belajar yang signifikan 

antara siswa yang mempunyai kemandirian belajar tinggi dengan siswa yang 

mempunyai kemandirian belajar rendah. Dan pada komparasi ketiga nilai Sig 

FSedang–Rendah =0,056>0,05, maka disimpulkan H0 diterima. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan efek prestasi belajar yang signifikan antara siswa yang 

mempunyai kemandirian belajar sedang dengan siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar rendah. 

Untuk hipotesis ketiga, ANAVA dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikasi 5% diperoleh Fab= 0,448 < Ftabel = 3,12 dan nilai Sig = 0,641 > 0,05, 

maka tidak ada efek interaksi yang signifikan antara strategi pembelajaran dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa. Karena tidak ada efek 



interaksi yang signifikan antara strategi dan kemandirian belajar siswa, maka 

perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol mengikuti perbandingan 

marginalnya. Dengan demikian melalui strategi pembelajaran NHT dengan alat 

peraga dan The Power of Two dengan LKS, perolehan prestasi yang tinggi tidak 

selalu bergantung pada kemandirian siswa yang tinggi pada kelas penerapan 

strategi pembelajaran NHT dengan alat peraga. Hal ini dapat disebabkan karena 

faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu faktor dalam diri 

individu itu sendiri seperti kecerdasan, latihan, keinginan yang kuat, dan faktor 

dari luar seperti keluarga, guru, dan lingkungan. 

Dari hasil analisis variansi dua jalan yang telah dilakukan, Strategi 

pembelajaran NHT dengan alat peraga berpengaruh terhadap naiknya prestasi 

belajar siswa dan tinjauan kemandirian belajar siswa juga sangat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, dengan mengacu pada hipotesis α =5% yang telah dirumuskan 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan efek penggunaan strategi pembelajaran 

The power of two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga terhadap prestasi 

belajar matematika pokok bahasan logika matematika terlihat dari analisis data 

Fa=5,924>Ftabel=3,97 dan nilai Sig = 0,017<0,05. Ada perbedaan efek kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar matematika terlihat dari analisis data diperoleh 

Fb=5,665>Ftabel =3,12 dan nilai Sig = 0,005<0,05. Tidak ada efek interaksi antara 

strategi pembelajaran The power of two dengan LKS dan NHT dengan alat peraga 

ditinjau dari kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini 

berdasarkan analisis data diperoleh Fab= 0,448 < Ftabel = 3,12 dan nilai Sig = 0,641 

> 0,05. 
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