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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar matematika pada pokok bahasan segitiga melalui strategi Think-

Pair-Square dan Explicit Instruction. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Banyudono semester genap tahun ajaran 2012/2013. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 

Sampel penelitian ini adalah kelas VII D berjumlah 32 siswa mendapat 

perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Square dan 

kelas VII Cberjumlah 32 siswa mendapat perlakuan Explicit 

Instruction. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

metode tes yang diberikan pada akhir KBM dan metode dokumentasi. 

Teknik prasyarat analisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas, yang dilanjutkan dengan uji analisis data yaitu uji t. Dari 

hasil penelitian dengan menggunakan taraf signifikansi 5% derajat 

kebebasan 62 menunjukkan bahwa t hitung -0,940 dan t tabel 2,00. 

Karena t hitung < t tabel maka didapat kesimpulan tidak ada perbedaan 

hasil belajar matematika pada pokok bahasan segitiga melalui strategi 

Think-Pair-Square dan Explicit Instruction. 

 

Kata kunci: Think-Pair-Square, Explicit Instruction, Hasil Belajar 

Matematika. 

 

 

 

 

 



I. Pendahuluan 

Matematika memiliki peranan penting dalam kehidupan nyata. 

Banyak permasalahan yang dalam kehidupan sehari-hari yang harus 

diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika misalnya mengukur, 

menghitung, dan lain-lain. Matematika merupakan pelajaran yang 

diberikan dalam setiap jenjang pendidikan sekolah dasar maupun 

menengah. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam pelajaran ini. Terlihat dari hasil belajar 

matematika di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara maju di 

dunia masih belum sesuai harapan,. 

Berdasarkan data TIMSS suatu studi tentang prestasi matematika 

dan sains siswa SMP. Rata-rata skor prestasi matematika siswa SMP di  

Indonesia berada signifikan di bawah rata-rata internasional. Tahun 2007 

Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49 negara. (http://litbang. 

kemdikbud. go.id) 

Keberhasilan dan kualitas proses pembelajaran matematika saat ini 

terlihat dari hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar matematika 

adalah perolehan dari suatu tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran 

matematika sesuai dengan kriteria tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Ranah kognitif sering dipakai guru untuk menilai kemampuan hasil belajar 

para siswa dalam menguasai suatu pokok bahasan pelajaran.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor 

dari dalam siswa dan faktor dari luar siswa. Akar penyebab rendahnya 

hasil belajar matematika disinyalir dari salah satu faktor dari luar siswa 

yaitu model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

materi. Model pembelajaran merupakan sarana interaksi antara guru dan 

siswa dalam menyampaikan suatu pokok bahasan. Untuk itu guru dituntut 

dapat memilih variasi model, pendekatan, strategi dan metode yang cocok 

dengan tujuan pembelajaran sehingga apa yang direncanakan dapat 

tercapai.  



Menurut Aunnurahman (2010: 140) pengembangan model 

pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif 

dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi 

yang optimal. Apabila guru kurang tepat memilih model pembelajaran 

berakibat dalam suasana pembelajaran matematika menjadi membosankan. 

Guru mendominasi pelajaran dan siswa kurang aktif dalam pembelajaran . 

Hal ini dapat mematikan kreativitas serta potensi yang ada di dalam diri 

siswa. 

 Beberapa inovasi model pembelajaran saat ini telah ditemukan dan 

dikembangkan, Arend dalam Trianto (2007: 9) menyeleksi enam model 

pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar, 

yaitu presentasi, pembelajaran langsung, pembelajaran konsep, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, dan diskusi 

kelas. Dari pendapat Arend tersebut untuk memperbaiki proses 

pembelajaran matematika yang membosankan sehingga hasil belajar dapat 

optimal yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Square dan Explicit Instruction (pembelajaran langsung). 

Menurut Anita Lie (2010: 57) model kooperatif Think-Pair-Square 

adalah model pembelajaran yang dikembangkan Spencer Kagan dimana 

dalam pembelajarannya melibatkan siswa dalam berbagi pengalaman 

belajar dan memberi kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama 

dengan orang lain.  

Model pembelajaran Explicit Instruction (pengajaran langsung) 

adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik serta 

keterlibatan siswa secara aktif membuat belajar (Trianto, 2007: 29). Agus 

Suprijono (2009: 50) mengungkapkan bahwa pengajaran langsung 

dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil belajar yaitu penguasaan 

pengetahuan yang distrukturkan dengan baik dan penguasaan 



keterampilan. Sehingga model pembelajaran ini cocok diterapkan untuk 

mata pelajaran matematika. 

Dari gambaran diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

segitiga melalui strategi Think-Pair-Square dan Explicit Instruction siswa 

kelas VII SMPN 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013.  

 

II. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Banyudono ynag 

beralamatkan di Jalan Kuwiran no.2, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti (Suharsimi Arikunto, 2010: 9).  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran  

tipe Think-Pair-Square dan model pembelajaran Explicit Instruction. 

Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika pokok bahasan 

segitiga. Populasinya adalah seluruh siswa kelas VII. Sampel penelitian ini 

adalah kelas VII D berjumlah 32 siswa mendapatkan perlakuan model 

pembelajaran Think-Pair-Square dan kelas VII C berjumlah 32 siswa 

mendapat perlakuan model pembelajaran Explicit Instruction. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes 

dengan pemberian tes di akhir KBM dan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data tentang nama–nama siswa dan nilai ujian tengah 

semester genap bidang studi matematika siswa kelas VII. Nilai UTS 

diperlukan untuk uji keseimbangan, yang menyatakan sebelum diberi 

perlakuan antara kelas eksperimen dan kontrol memiliki kemampuan yang 

sama. Untuk gambaran nyata kegiatan pembelajaran siswa digunakan juga 

dokumentasi foto. 

 



Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil belajar 

matematika. Instrumen tes diujicobakan sebelum dikenakan pada sampel. 

Validitas instrumen tes diuji menggunakan rumus korelasi Product 

Moment, sedangkan reliabilitas tes diuji dengan rumus Alpha Cronsbach. 

Teknik analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan 

analisis uji beda mean atau uji t. Untuk keperluan analisis tersebut, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas menggunakan 

uji Liliefors dan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. 

 

III. Hasil Penelitian 

Sebelum sampel diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan, tujuan dari uji keseimbangan adalah untuk menguji 

keseimbangan kemampuan awal kelas eksperimen dan kontrol.  

Tabel 1. Rangkuman Uji Keseimbangan 

Kelas  Sampel  Jumlah  Rata-rata SD Varians  

Eksperimen 32 2518 78,6875 9,020 77,512 

Kontrol 32 2577 80,5312 8,804 81,354 

Ftabel = F(1- 0,05) (n1-1) (n2-1) = F (0,95) (32-1) (32-1) = 1,86 

Fmax  =         

 

Karena Fmax  = 1,050  < Ftabel = 1,86, maka H0 diterima. Berarti 

sebelum diberi perlakuan siswa kelas eksperimen (VIID) dan kelas kontrol 

(VIIC) memiliki kemampuan awal sama. 

Instrumen penelitian berupa tes hasil belajar matematika dengan 

pokok bahasan segitiga, dengan menggunakan uji validitas didapat 14 soal 

pilihan ganda yang valid. Uji reliabilitas menunjukkan soal tes hasil 

belajar tersebut adalah reliabel, karena nilai Alpha Cronsbach > rtabel, yaitu 

0,589130924 > 0,349 dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan 

data. 

Selanjutnya kelas eksperimen dan kontrol diberi perlakuan dan di 

akhir KBM dilakukan tes hasil belajar, adapun rangkuman data distribusi 



frekuensi hasil belajar matematika kelas ekperimen dengan model 

pembelajaran tipe Think-Pair-Square seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kelas Ekperimen 

Xi fi Xifi 

57 3 171 

64 4 256 

71 9 639 

79 9 711 

86 4 344 

93 3 279 

 32 2400 

Rata-rata 75 

SD 10,160 

Variansi 103,23 

Max 93 

Min 57 

 

Berdasarkan Tabel 2 hasil belajar matematika kelas eksperimen 

dapat dilihat bahwa rata-rata = 75, standar deviasi = 10,16, variansi = 

103,23, nilai tertinggi adalah 93 dan terendah adalah 57. 

Berikut adalah rangkuman tabel distribusi frekuensi hasil belajar 

matematika siswa kelas kontrol yang mendapat perlakuan model 

pembelajaran Explicit Instruction. 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol 

Xi fi Xi fi 

57 3 171 

64 2 128 

71 8 568 

79 9 711 

86 5 430 

93 4 372 

100 1 100 

  32 2480 

Rata-rata 77,5 

SD 11,089 

Variansi 122,98 

Max 100 

Min 57 

  



Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil belajar matematika 

kelas kontrol diperoleh rata-rata = 77,5, standar deviasi = 11,089, variansi 

=122,98, nilai tertinggi adalah 100 dan terendah adalah 57. 

Setelah instrumen data terkumpul, selanjutnya dilakukan uji 

prasyarat analisis, yaitu: uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk 

menguji normalitas menggunakan uji Liliefors.  

Tabel 4. Rangkuman Analisis Uji Normalitas  

Model Pembelajaran    Df Lhitung Ltabel  Keputusan  

Think-Pair-Square 32 0,1517       Normal  

Explicit Instruction 32 0,13       Normal  

 

Dari Tabel 4 diatas tampak bahwa Lhitung dari masing-masing 

kelompok tidak melebihi Ltabel maka diperoleh keputusan uji bahwa H0  

diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi tersebut 

berdistribusi normal 

Sedangkan untuk uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. 

Data akan dinyatakan homogen jika χ
2 

hitung tidak melebihi χ
2 

tabel. Berikut 

adalah rangkuman untuk uji homogenitas: 

Tabel 5. Rangkuman Analisis Uji homogenitas 

Sumber χ
2 

hitung χ
2 

tabel Kesimpulan 

Model Pembelajaran  

(antara Think-Pair-Square dan 

Explicit Instruction) 

-1,980 3,841 Homogen  

 

Dari Tabel 5 tampak bahwa χ
2 

hitung tidak melebihi χ
2 

tabel maka 

diperoleh keputusan uji bahwa H0 diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi tersebut bersifat homogen  

Setelah uji prasyarat analisis terpenuhi, maka dilanjutkan dengan 

uji hipotesis penelitian yaitu dengan menggunakan uji beda mean dengan 

taraf signifikansi 5%. Adapun hasilnya adalah seperti pada Tabel 6. 



Tabel 6. Rangkuman Analisis Uji Beda Mean  

Hipotesis thitung ttabel DK Keputusan   

Dua arah 

Ho :         

H1 :         

 

- 0,940 

 

tα/2 : (n1 + n2 – 2) 

=t0,025 : 62 = 2,00 

 

thitung < ttabel 

 

Ho 

diterima 

 

 

Berdasarkan Tabel 6 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan segitiga melalui strategi Think-Pair-Square dan 

Explicit Instruction. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya thitung = -0,940 

< ttabel = 2,00. 

 

IV. Pembahasan 

Dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menciptakan 

kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga proses 

penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh siswa. Untuk 

menciptakan kondisi tersebut guru memilih dan menerapkan model 

pembelajaran yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Selain faktor model pembelajaran, faktor internal siswa juga berpengaruh 

dalam hasil belajar yaitu minat dan keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran. 

Hasil uji hipotesis beda mean dua arah dengan taraf signifikansi 5% 

diketahui thitung = -0,94 < ttabel = 2,00. Maka Ho diterima ini berarti bahwa 

tidak terdapat beda hasil belajar matematika pada pokok bahasan segitiga 

antara siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think-Pair-Square dan siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran 

Explicit Instruction. 

Think-Pair-Square merupakan model pembelajaran kooperatif 

dimana siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan gagasan mereka, 



jika sepasang siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka 

pasangan siswa lain dapat menjelaskan. Apabila permasalahan tidak 

menemukan jawaban kedua pasangan berbagi dan menggabungkan 

jawaban yang lebih menyeluruh.  

Dalam penelitian ini model kooperatif Think-Pair-Square dapat 

mengaktifkan siswa karena sebelum siswa berkelompok/diskusi dengan 

pasangan kemudian berempat, terlebih dahulu diberi kesempatan 

mengerjakan sendiri. Setiap pertemuan diadakan diskusi kelompok, selesai 

diskusi salah satu kelompok mempresentasikan hasil jawaban mereka dan 

kelompok lain menanggapi. Diharapkan siswa akan merasa senang saat 

berdiskusi karena dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Di balik 

kelebihannya, ditemukan kekurangan model kooperatif Think-Pair-Square 

yaitu saat diskusi berempat untuk mengambil kesimpulan akhir ada 

beberapa kelompok yang asyik mengobrol.  

Explicit Instruction merupakan model pembelajaran yang 

mengarah tersampaikannya pokok bahasan kepada siswa secara langsung. 

Dalam penerapan model Explicit Instruction, guru secara bertahap 

mengenalkan pokok bahasan secara runtut. Sehingga siswa dapat 

memahami pokok bahasan lebih mendalam. Sebagian siswa aktif 

melakukan tanya jawab kepada guru dan setelah itu mengerjakan soal 

secara mandiri. Namun dalam penelitian ditemukan siswa yang belum 

begitu paham terhadap pokok bahasan yang enggan bertanya.  

Berdasarkan hasil rerata ( ̅) hasil belajar matematika dan model 

pembelajaran menunjukkan rata-rata hasil belajar pokok bahasan segitiga 

strategi Think-Pair-Square sebesar 75 dan Explicit Instruction sebesar 

77,5. Dari hasil tersebut tampak rerata hasil belajar matematika dengan 

model pembelajaran Explicit Instruction lebih tinggi dibandingkan model 

pembelajaran Think-Pair-Square. Berikut diagram batang rerata strategi 

Think-Pair-Square dan Explicit Instruction. 

 Dalam proses pembelajaran menggunakan strategi Think-Pair-

Square dan Explicit Instruction memiliki kelebihan dan kekurangan 



masing-masing. Selain itu keaktifan siswa dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran, siswa yang aktif selama proses pembelajaran akan mampu 

menerima materi dengan baik. 

 

V. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada 

pokok bahasan segitiga melalui strategi Think-Pair-Square dan Explicit 

Instruction. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya thitung = -0,940 < ttabel = 

2,00. 
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