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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI COOPERATIVE 

SCRIPT DAN PROBLEM BASED LEARNING DITINJAU DARI TINGKAT 

KEAKTIFAN  SISWA KELAS VIII SMP AL-ISLAM KARTASURA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh strategi 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. (2) perbedaan pengaruh keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar matematika. (3) adanya pengaruh interaksi antara strategi 

pembelajaran dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian 

ini kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian 81 

siswa kelas VIII SMP Al-Islam Kartasura. Sampel yang diambil sebanyak 2 kelas, 

kelas pertama dengan strategi cooperative script dan kelas kedua dengan strategi 

Problem  Based Learning. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 

random sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalur 

dengan sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% , 

diperoleh: (1) terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil 

belajar matematika, cooperative script lebih baik daripada Problem Based Learning. 

(2) tidak ada perbedaan pengaruh tingkat keaktifan terhadap hasil belajar 

matematika. (3) tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

Kata kunci: cooperative script ,Problem Based Learning, hasil belajar matematika, 

keaktifan siswa. 

Abstract 

This study aims at evaluating: (1) the differenct effect of learning strategy on 

learning mathematics outcomes. (2) the differenct effect of student activeness on 

mathematics learning outcomes. (3) the influence of interactions between learning 

strategy and the activeness of  students towards mathematics learning outcomes. This 

study is a quantitative research with quasi-experimental research design. The 

population of this study is 81 students of 8th grade of SMP Al-Islam Kartasura ,Two 

classes were chosen for the sample of this study by cluster random sampling. The 

first class was treated using Cooperative Script strategy and the second class was 

treated using Problem Based Learning strategy. The data collection was conducted 

using test, questionnaire, and documentation. Morever, the data was analized using 

different number of cell analysis of variance with 5% significance level. The 

conclusion are: (1) there is an effect of the use of learning strategy on the results of 

cooperative script mathematics learning better than Problem Based Learning  (2) 

there is no difference in the effect of the level o activity on the learning outcomes of 

mathematics. (3) there is no interaction between learning strategy and activeness of 

students towards mathematics learning outcomes. 
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Keywords: cooperative script ,Problem Based Learning, math learning outcomes 

,students activity. 

 

1. PENDAHULUAN 

Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian siswa, dan perubahan 

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas  tingkah laku 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan (Hakim, 2000: 1). Peranan 

tersebut salah satunya yaitu berhasil atau tidaknya mencapai tujuan pendidikan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Purwanto (2009: 46) bahwa tujuan pendidikan 

direncanakan untuk dapat dicapai dalam proses belajar mengajar. Tercapai atau 

tidaknya tujuan pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Hasil belajar siswa diharapkan mampu memberi motivasi agar 

lebih giat dalam belajar. Namun, kenyataannya hasilnya cenderung belum sesuai 

harapan. Berdasarkan data Programme for International Student Assessment (PISA) 

tahun 2015, siswa Indonesia menempati peringkat 63 dari 70 negara. Skor 

matematika yang diperoleh siswa Indonesia adalah 335 poin (Kemendikbud, 2016).  

Berdasarkan data Litbang Kemendikbud, perolehan nilai rerata hasil Ujian 

Nasional Matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk Provinsi Jawa 

Tengah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan perolehan nilai rerata Ujian 

Nasional Matematika hanya 47,43 poin yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai 

rerata Ujian Nasional Bahasa Indonesia 74,52 poin, Bahasa Inggris 53,04 poin dan 

IPA 52,49 poin. Hasil belajar matematika siwa di SMP Al-Islam Kartasura yang 

mengalami penurunan hasil belajar matematika dilihat dari hasil nilai Ujian Akhir 

Semester siswa di mana sebagian besar masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. Evaluasi pendidikan adalah proses menilai yang terjadi pada 

kegiatan pendidikan. Guru mengadakan penilaian untuk mengetahui apakah usaha 

yang dilakukan pengajaran sudah mencapai tujuan (Daryanto, 2001: 3-4).  
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Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, seperti keaktifan belajar. Bervariasinya hasil 

belajar matematika siswa di SMP Al-Islam Kartasura bersumber dari keaktifan 

belajar. Keaktifan belajar mempunyai peranan yang penting bagi belajar siswa. 

Keaktifan  belajar dibutuhkan untuk mencari cara agar belajar menjadi hal yang 

mudah dan menyenangkan sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Faktor ekstern adalah faktor yang bersumber dari luar diri individu siswa yaitu 

antara lain strategi pembelajaran yang kurang menarik, fasilitas dan sumber belajar 

yang kurang memadai serta suasana belajar yang kurang menarik. Menurut Hamzah 

(2008) dalam kenyataannya, pembelajaran yang dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari, guru lebih menggunakan strategi pembelajaran langsung untuk mengajar siswa 

karena merasa lebih praktis dalam hal perencanaan sampai pelaksanaan. Dalam 

strategi pembelajaran langsung, didominasi oleh guru yang mengajar, sedangkan 

siswa hanya diam memperhatikan, mencatat apa yang dijelaskan oleh gurunya, 

meniru guru dalam menyelesaikan masalah sehingga siswa cenderung sangat pasif 

dan merasa kesulitan jika menemukan soal-soal yang berbeda dengan apa yang 

sering dijelaskan oleh gurunya. 

Salah satu strategi pembelajaran adalah Cooperative Script dan Problem Based 

Learning (PBL). Strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah strategi pembelajaran kooperatif. 

Kooperatif adalah jenis pembelajaran yang dilakukan dengan cara kerja kelompok 

yang diarahkan oleh guru dimana guru menetapkan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas 

(Suprijono, 2009: 54). Namun PBL menyediakan struktur untuk membantu siswa 

dalam pembelajaran. PBL merupakan metode pendidikan yang mendorong siswa 

untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari 

penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. 

Terdapat tiga hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 1) terdapat perbedaan pengaruh 

penerapan strategi pembelajaran (cooperative script dan PBL) terhadap hasil belajar 
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matematika, 2) terdapat perbedaan pengaruh tingkat keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika, dan 3) terdapat interaksi antara penerapan strategi pembelajaran 

(cooperative script dan PBL) dengan tingkat keaktifan terhadap hasil belajar 

matematika. Penelitian ini memliki tiga tujuan; 1) untuk menguji perbedaan 

pengaruh yang signifikan  antara strategi pembelajaran cooperative script dan PBL, 

2) untuk menguji perbedaan pengarh yang signifikan antara tingkat keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika, dan 3) untuk menguji adanya pengaruh interaksi 

antara strategi pembelajaran dan tingkat keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya, termasuk penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitiannya quasi experiment. Sutama (2015: 57) memaparkan 

desain quasi experiment merupakan pengembangan dari eksperimental sejati yang 

praktis sulit dilakukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai 

sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan 

kelompok siswa yang diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran cooperative 

script dan kelas kontrol yang diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran PBL. 

Teknik untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

validitas tes dan angket menggunakan rumus korelasi Product Moment. Uji 

reliabilitas tes dan angket menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (𝛼).Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak 

sama. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis 

variansi yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas data bertujuan 

untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berditribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Liliefors 

dengan taraf signifikansi 5%. Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Metode yang digunakan 

untuk uji homogenitas yaitu metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perhitungan uji t, maka diperoleh thitung yaitu 0,1060 dan ttabel untuk taraf 

signifikansi 5% yaitu 1,6747. Karena thitung< ttabel maka 𝐻0 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan 

awal yang sama sebelum perlakuan. Deskripsi data nilai UTS untuk uji 

keseimbangan di sajikan pada Tabel 1. sebagai berikut: 

Tabel 1. Uji Keseimbangan Sebelum Perlakuan 

Kelas Jumlah 

subjek 

Rerata Standar 

Deviasi 

Variansi 

Eksperimen 26 85,0385 

 

11,9549 142,9185 

Kontrol 28       85,3929     12,5590 157,7288 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebanyak empat kali pertemuan. Pada akhir 

pertemuan yaitu  pertemuan keempat, siswa diberikan tes evaluasi hasil belajar 

matematika. Tes hasil belajar matematika digunakan sebagai instrumen untuk 

memperoleh data hasil belajar siswa. Setelah data diperoleh, terlebih dahulu data 

hasil belajar matematika siswa diuji normaliatas dan homogenitas sebagai syarat 

pengujian hioptesis dengan analisis variansi dua jalan. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode 

Lillefors dengan taraf signifikasi 5% dan dikatakan normal apabila Lmaks/hitung < Ltabel 

untuk sampel. ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Dapat dilihat pada Table 2. sebagi berikut: 

Table 2. Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber Lmaks/hitung Ltabel Keputusan 

A1 0,1720 0,1738 Normal 

A2 0,1274 0,1674 Normal 

B1 0,1472 0.2340 Normal 

B2 0,1728 0,2088 Normal 

B3 0,1585 0,3370 Normal 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dengan taraf signifikasi 5% diperoleh Lmaks/hitung < 

Ltabel. Ini menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Uji homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah antara dua 

variabel bebasnya mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas dalam penelitian ini, menggunakan metode Bartllet dengan taraf 

signifikasi 5%. Dari perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas sebagai berikut. 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber χ2 χ 2
α : k -1 Keputusan 

a. Strategi 

(Antara A1 dan A2) 
1,889 3,841 Homogen 

b. Keaktifan Siswa 

(Antara B1,B2, dan B3) 
0,024 5,991 Homogen 

Berdasarkan analisis atau perhitungan pada tabel yang ada di atas χ 2
 < χ

2
α : k-1 

maka H0 diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data hasil analisa yang 

diperoleh mempunyai variansi yang sama atau data yang dianalisis tersebut berasal 

dari populasi yang homogen. 

Setelah data yang terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji analisis variansi dua jalan sel 

tak sama. Hasil perhitungan dapat pada Tabel 4. sebagi berikut: 

Tabel 4. Hasil Analisis Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK DK RK Fobs Ftabel Keputusan 

Strategi (A) 

 

638,457 1 638,457 5,814 4,043 H0 Ditolak 

Keaktifan 

Siswa (B) 

 
 

492,838 2 246,419 2,244 3,191 H0 Diterima 

Interaksi 

(AB) 

165,609 2 82,804 0,754 3.191 H0 Diterima 

Galat 5270,942 48 109,811 - - - 

Total 6567,846 53 - - - - 
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Berdasarkan Tabel 4. peneliti dapat mengintepretasikan hasil dari analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama sebagai berikut: 

1) Uji antar baris (A) 

Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan H0 

ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh strategi 

cooperative script  dan PBL terhadap hasil belajar matematika. 

2) Uji Antar Kolom (B) 

Hasil analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan H0 

diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh 

tingkat keaktifan terhadap hasil belajar matematika. 

3) Uji Interaksi (AB) 

Hasil analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama  menunjukkan H0 

diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Tidak ada interaksi antara 

strategi cooperative script dan PBL  dengan tingkat keaktifan terhadap hasil 

belajar matematika. 

Pengujian prasyarat analisis terdiri dari uji keseimbangan, uji normalitas 

dan uji homogenitas. Diperoleh bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

seimbang, berdistribusi normal, dan sampel-sampelnya berasal dari populasi 

homogen. Dengan demikian pengujian hipotesis dengan menggunakan uji 

analisis dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan keputusan uji pada analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama diperoleh bahwa 𝐻0𝐴 ditolak, 𝐻0𝐵 

diterima, dan 𝐻0A𝐵 di terima maka tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda. 

Berdasarkan Tabel 4. peneliti dapat disimpulkan hasil dari analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama sebagai berikut: 

1) Hipotesis pertama 

Dari uji analisis dua jalan sel tak sama diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hasil belajar matematika siswa yang 

diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran cooperative script dan PBL 

pada sub pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Melihat 

hasil dari retata marjinal antara sooperative script dan PBL yang 

menunjukkan bahwa cooperative script lebih dari PBL. Dengan demikian, 
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dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran cooperative script  lebih baik 

daripada strategi pembelajaran PBL terhadap hasil belajar matematika. 

Penggunaan strategi pembelajaran PBL adalah perpaduan yang 

menjadi hal baru dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga ranah prestasi 

ranah kognitif dan afektif belum bisa dipengaruhi model pembelajaran. 

Menurut teori kognitif Piaget (dalam Sagala,2011: 24-25) yaitu teori 

keseimbangan yang disebut “accommodation” memberi penjelasan bahwa 

struktur kognitif siswa dapat berubah kalau individu berhadapan dengan hal-

hal baru yang tidak dapat diorganisasikan kedalam struktur yang telah ada. 

Strategi belajar cooperative script adalah strategi pembelajaran 

dimana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan 

mengikhtisarkan, bagian-bagian dari materi yang dipelajari, penyampaian 

materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan materi ajar 

kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membacanya sejenak dan memberikan/memasukkan ide-ide atau gagasan-

gagasan baru kedalam materi ajar yang diberikan guru, lalu siswa diarahkan 

untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam meteri yang 

ada secara bergantian sesama pasangan masing-masing (Alit, 2002: 203). 

Danserau (2007) menyatakan bahwa pembelajaran cooperative script dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa dapat mempelajari ateri yang 

lebih banyak dari siswa yang belajar sendiri. Keadaan di lapangan 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran 

cooperative script , siswa merasa tertarik untuk memahami materi sistem 

persamaan linier dua variabel selama proses pembelajaran berlangsung. 

Siswa saling berdiskusi dalam kelompok ahli dan mencari pasangan 

kelompok asli untuk menjelaskan materi masing-masing yang telah di 

diskusikan, terkadang terdapat beberapa siswa yang menanyakan kebenaran 

hasil diskusi pada kelompok ahli, dengan demikian siswa lebih aktif dan 

bekerjasama dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. 

Barrows dan Tamblyn  (Delisle, 1937a: 3) mengatakan bahwa 

“Problem Based Learning is the learning that results from the process of 
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working toward the understanding or resolution of a problem”. Simulasi 

masalah digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa sebelum mulai 

mempelajari suatu subjek. PBL menyiapkan siswa untuk berpikir secara kritis 

dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat 

sumber-sumber pembelajaran. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa 

siswa masih belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran, masih banyak 

siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan yang diberikan secara tiba-tiba. 

Siswa cenderung kurang berminat dalam diskusi kelompok yang 

dilaksanakan sehingga masih terdapat beberapa siswa yang pasif selama 

proses pembelajaran.  

Dapat simpulkan bahwa hasil belajar peserta didik yang menerapkan 

strategi pembelajarn cooperative script lebih efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar dibandingkan dengan strategi pembelajaran PBL. 

2) Hipotesis Kedua 

Dari uji analisis dua jalan dengan sel tak sama diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh tingkat keaktifan terhadap 

hasil belajar matematika. Dengan kata lain keaktifan siswa tidak ada 

pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Siswa aktif adalah siswa 

yang terlibat secara intelektual dan emosional dalam kegiatan belajar 

(Ahmadi & Supriyono, 2004: 207). Keaktifan siswa dipengaruhi oleh 

aktivitas siswa dalam belajar. Dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya 

keaktifan siswa, karena dalam pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya peserta didik terlibat secara aktif, baik secara 

fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam belajar merupakan 

segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana 

kelas menjadi kondusif.  Bruner (dalam Dahar, 2008: 74) menganggap   bahwa   

belajar   penemuan   sesuai dengan  pencarian  pengetahuan  secara  aktif  oleh 

manusia,   dan   dengan   sendirinya   memberikan hasil  yang  paling  baik 
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Hasil belajar matematika siswa berkategori keaktifan tinggi dan 

sedang sama baiknya, terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 

siswa berkategori keaktifan tinggi dan sedang dengan siswa berkategori 

keaktifan rendah. Didukung oleh pendapat Ramlah, dkk (2014:  75)  

menyimpulkan  bahwa  hasil  belajar  siswa berkategori keaktifan tinggi lebih 

baik dibandingkan dengan siswa berkategori keaktifan rendah. Hasil 

penelitian ini dapat dimaknai bahwa tingkat keaktifan memberikan dukungan 

terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel sama 

terdapat satu penolakan dari 𝐻0 sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut atau 

uji komparasi ganda.  

3) Hipotesis Ketiga  

Dengan uji analisis dua jalan dengan sel tak sama diperoleh  FAB = 

0,754 dan Ftabel dengan taraf signifikansi 5%, dk strategi (dkAB) 2 dan dk 

galat (dkG) 48 adalah 3.191. Hasil perhitungan menunjukkan   FAB < Ftabel 

yaitu 0,754 < 3.191 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat interaksi antara strategi pembelajaran cooperative script dan PBL 

dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang dilakukan di 

SMP Al-Islam Kartasura tidak terjadi interaksi antara strategi pembelajaran 

yang diberikan dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa.. 

Menurut Bruner (2011:34) yang terpenting dalam belajar adalah 

bagaimana cara orang memilih, mempertahankan dan mentransformasi 

informasi secara efektip. Tidak adanya interaksi ini antara strategi pembelajaran 

dengan keaktifan siswa dapat dijelaskan sebagai berikut : berdasarkan hipotesis 

kedua, aktivitas diperlukan oleh siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Pada hipotesis ketiga, kreativitas juga dibutuhkan oleh siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, 

terdapat pengaruh strategi pembelajaran cooperative script dan PBL terhadap hasil 

belajar matematika. Artinya, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

cooperative script dan PBL memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil 

belajar matematika. Hasil belajar matematika siswa yang diberikan strategi 

pembelajaran cooperative script cenderung lebih baik dari hasil belajar matematika 

siswa yang diberikan strategi pembelajaran PBL. Kedua, tidak ada perbedaan 

pengaruh tingkat keaktifan terhadap hasil belajar matematika. Dengan kata lain 

keaktifan siswa tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Ketiga, 

tidak ada interaksi antara strategi cooperative script dan PBL  dengan tingkat 

keaktifan terhadap hasil belajar matematika. Dengan uji analisis dua jalan dengan sel 

tak sama diperoleh  FAB = 0,754 dan Ftabel dengan taraf signifikansi 5%, dk strategi 

(dkAB) 2 dan dk galat (dkG) 48 adalah 3.191. Hasil perhitungan menunjukkan   FAB 

< Ftabel yaitu 0,754 < 3.191 sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat interaksi antara strategi pembelajaran cooperative script dan PBL dengan 

keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian yang dilakukan di SMP Al-Islam Kartasura tidak 

terjadi interaksi antara strategi pembelajaran yang diberikan dengan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 
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