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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia, 

seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan sangat bermanfaat dalam 

membentuk SDM yang berkualitas. Mengingat sangat pentingnya 

pendidikan bagi manusia, maka penyelenggaraan pendidikan harus 

dilakukan secara optimal, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.  

Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan, dimana 

sekolah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan program-

program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa agar 

proses penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik. Guru sebagai salah 

satu pihak yang berhubungan langsung dalam mengembangkan kurikulum 

dan pembelajaran sangat berperan membantu perkembangan siswa dan 

memaksimalkan potensi dalam semua bidang. Untuk menguasai dan 

menciptakan teknologi dimasa depan, diperlukan penguasaan matematika 

sejak dini.  

Matematika merupakan ilmu dasar yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena matematika 

merupakan sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan 

sistematis. Karena itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan 

matematika.Matematika merupakan salah satu pelajaran pokok yang ada 

dalam setiap jenjang sekolah. Matematika yang sering diterapkan dalam 

pembelajaran yaitu guru mengenalkan materi kepada siswa kemudian 
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mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk mengerjakan didepan 

untuk siswa yang kurang aktif akan diberikan tugas melengkapi latihan 

dari buku teks yang ada. Pembelajaranpun diakhiri dengan guru 

memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dan pembelajaran 

berikutnya akan dilakukan dengan skenario yang sama. 

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika di sekolah 

disebabkan  oleh model pembelajaran langsung, Karena disini guru 

berperan penuh dalam pembelajaran dan sebagai sumber belajar, sehingga 

siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Menyelenggarakan proses pembelajaran matematika yang lebih baik dan 

bermutu disekolah adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. 

Sudah bukan zamannya lagi matematika menjadi momok yang 

menakutkan bagi siswa di sekolah, siswa menganggap bahwa matematika 

sulit, tidak mampu menjawab, takut disuruh guru maju ke depan dan 

sebagainya, sehingga menumbuhkan adanya gejala matematika phobia ( 

ketakutan anak terhadap matematika ) yang melanda sebagian siswa. 

Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide matematika.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru matematika yang 

mengajar di SMPN 2 Sumberrejo bahwa pembelajaran matematika masih 

menggunakan model pembelajaran langsung. Dimana guru lebih berperan 

aktif sedangkan siswa lebih pasif dalam pembelajaran. Hal ini pula 

berdampak pada rata – rata hasil belajar matematika siswa pada semester 

I tahun ajaran 2017 / 2018 sebesar 5,5 dan rata – rata hasil belajar pada 
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semester II tahun ajaran 2017 / 2018 sebesar 5,7. Maka dari itu perlu 

adanya inovasi model pembelajaran guna mengoptimalkan potensi siswa. 

Dimana perlu adanya model pembelajaran yang dapat mendorong siswa 

untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar 

yang meliputi segala aspek sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran  

yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan 

secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. 

Model pembelajaran dapat merancang proses belajar mengajar dengan 

mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Model 

pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

belajar mandiri dan lebih aktif. Jadi belajar mandiri dan lebih aktif adalah 

belajar bagaimana siswa diberikan kesempatan umpan balik.  

Model pembelajaran yang dapat memberikan umpan balik. Melalui 

umpan balik, dalam model pembelajaran, dapat diketahui apakah tujuan 

telah berhasil dicapai atau belum. Sehingga sangat penting sekali bila 

pendidik memilih dengan cermat model-model dalam mengajar yang 

sesuai dengan perubahan kurikulum yang selalu berubah dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri dan lebih aktif.  

Salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam  matematika 

yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri 

dan lebih aktif adalah model pembelajaran Reciprocal Teaching yaitu 

siswa diajarkan empat strategi  pemahaman dan pengaturan diri spesifik, 

yaitu merangkum bacaan, mengajukan pertanyaan, memprediksi materi 
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lanjutan, dan mengklarifikasi istilah-istilah yang sulit dipahami. Melalui 

model pembelajaran Reciprocal Teaching tentu akan sangat membantu 

siswa dalam mengembangkan belajar mandiri dan lebih aktif. Sebagai 

alternatif yang dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran 

Reciprocal Teaching adalah dengan menggunakan model Mind mapping. 

Mind mapping adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari, dan 

memproyeksi masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik 

grafik sehingga mudah memahaminya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudy Prasetiyo 

(2015) yang berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal 

Teaching dengan Penerapan Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa pada pokok bahasan segitia Kelas VII Mts 

MANBA’UL ISLAM Tahun Pelajaran 2014 / 2015, menunjukan bahwa “ 

siswa yang menggunakan pembelajaran Reciprocal Teaching dengan 

Penerapan Mind Mapping nilai rata – ratanya mencapai 7,5. Sedangkan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran langsung nilai 

rata – ratanya 6,8.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudy Prasetiyo menunjukan 

bahwa pembelajaran Reciprocal Teaching dengan Penerapan Mind 

Mapping dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik dari 

pembelajaran langsung. Maka peneliti dalam hal ini ingin 

membandingkan Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind 

Mapping dengan Pembelajaran Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu 

Mind Mapping. Karena dirasa perlu adanya perbandingan apakah model 
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pembelajaran Reciprocal Teaching saja dirasa sudah cukup baik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa ataukah perlu adanya alternatif model 

pembelajaran Mind Mapping.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Matematika antara 

Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind Mapping dengan 

Pembelajaran Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada 

siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019. “ 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah 

dalam peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

“ Apakah Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind Mapping 

memberikan hasil belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

Pembelajaran Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada 

siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019 ? “ 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembelajaran 

Reciprocal Teaching Berbantu Mind Mapping memberikan hasil belajar 

matematika lebih baik dibandingkan dengan Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada siswa kelas VIII SMPN 2 



6 
 

 
 

Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 

2018 / 2019.   

 

D. Manfaat Penelitan  

Manfaat yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan ajar perbaikan 

bagi para guru matematika dalam proses kegiatan belajar mengajar 

matematika untuk mengurangi kesenjangan antara siswa yang pandai 

dan siswa yang kurang pandai.  

2. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran matematika.  

3. Merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk mengemban 

pengetahuan dibidang penelitan sekaligus untuk penelitan lebih lanjut.  

 

E. Definisi Operasional  

Berdasarkan judul penelitian, ada beberapa yang perlu dijelaskan agar 

tidak terjadi salah penafsiran, antara lain : 

1. Model Pembelajaran Reciprocal Teaching adalah model pembelajaran 

yang dirancang menggunakan empat tahap yaitu merangkum, 

mengajukan pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan menyusun 

prediksi.  

2. Mind Mapping adalah teknik meringkas bahan yang perlu dipelajari, 

dan memproyeksi masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau 

teknik grafik sehingga mudah memahaminya.  
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3. Model Pembelajaran Reciprocal Teaching berbantu Mind Mapping 

adalah prosedur pembelajaran yang dirancang menggunakan empat 

tahap yaitu merangkup ( menyimpulkan ), menyusun pertanyaan, 

menjelaskan kembali, dan menyusun prediksi dimana prosedur ini 

dibantu dengan model pembelajaran Mind Mapping ( Peta Konsep ) 

4. Hasil belajar matematika adalah tingkat keberhasilan atau penguasaan 

seorang siswa terhadap bidang studi matematika setelah menempuh 

proses belajar mengajar yang terlihat pada nilai yang diperoleh dari tes 

hasil belajarnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A.   Kajian Teoritis 

1. Model Pembelajaran  

Dewey dalam Suyanto dan Asep D. (2013: 154) mendefinisikan 

model pembelajaran sebagai, “a plan or pattern that we can use to 

design face-to-face teaching in classroom or tutorial settings and to 

shape instructional material.” (suatu rencana atau pola yang dapat kita 

gunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran 

tambahan di luar kelas dan untuk menyusun materi pembelajaran). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Lestari, K.E dan Yudhanegara (2015: 

37) bahwa model pembelajaran adalah suatu pola  interaksi antara 

siswa dan guru didalam kelas yang terdiri dari strategi, pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajarandikelas. 

Adapun Soekamto (dalam Shoimin, 2016: 23) mengemukakan 

bahwa maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan 

para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah rencana atau pola yang melukiskan 

prosedur yang sistematis untuk diterapkan dalam pelaksanaan 

8 
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pembelajaran yang terdiri dari strategi, pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran guna mencapai tujuan belajar tertentu. 

 

2. Reciprocal Teaching 

Menurut  Sohimin (2016:153 ) Reciprocal Teaching adalah model 

pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. 

Pada model pembelajaran ini siswa berperan sebagai “ guru “ untuk 

menyampaikan materi kepada teman – temannya. Sementara itu, guru 

lebih berperan sebagi model yang menjadi fasilitator dan pembimbing 

yang melakukan scaffolding. Scaffolding adalah bimbingan yang 

diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu 

atau belum tahu.  

Tabel 2.1 Langkah – langkah pembelajaran Reciprocal teaching 

No Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

1 Guru menyiapkan materi yang akan 

diajarkan, kemudian 

menginformasikan kepada siswa 

agar terlebih dahulu belajar 

dirumah.  

Siswa belajar dirumah 

tentang materi yang akan 

diajarkan besok 

2. Guru menjelaskan materi secara 

garis besar 

Siswa mempelajari materi 

secara mandiri 

3. Guru mengoreksi hasil pekerjaan 

siswa 

Siswa mengerkjakan soal 

latihan yang dikerjakan 

secara mandiri 

4. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok dengan 

pembagian siswa yang dapat 

mengerjakan secara benar dan 

myakinkan merata pada setiap 

kelompoknya.  

Siswa dalam kelompok 

mengerjakan latihan yang 

diberikan oleh guru. Siswa 

dapat membimbing 

temannya 

5. Guru membahas soal latihan yang 

diberikan 

Siswa mendengarkan dan 

mengoreksi hasil pekerjaan 

temannya 

6. Guru memberi tugas secara 

individu 

Siswa mengerjakan tes 

tertulis sebagai evaluasi 

7.  Guru melakukan evaluasi untuk 

mengetahui sampai dimana 

keberhasilan pembelajaran yang 

telah dilakukan.  

Siswa memberikan komentar 

pada pembelajaran hari ini  
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a. Kelebihan pembelajaran reciprocal teaching  

1. Mengembangkan kreativitas siswa. 

2. Memupuk kerja sama antar siswa. 

3. Menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara dan 

mengembangkan sikap. 

4. Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati 

sendiri. 

5. Memupuk keberanian berpendapat dan berbicara di depan 

kelas. 

6. Melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil 

kesimpulan dalam waktu singkat.  

7. Menumbuhkan sifat menghargai guru karena siswa akan 

merasakan perasaan guru pada saat mengadakan 

pembelajaran terutama pada siswa ramai dan kurang 

memperhatikan.  

8. Dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak dan 

alokasi waktu yang terbatas.  

b. Kelemahan pembelajaran reciprocal teaching  

1. Adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan 

sebagai guru menyebabkan tujuan tak tercapai.  

2. Pendengan “ siswa yang tak berperan “ sering 

menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru 

sehingga merusak suasana. 
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3. Kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya 

memperhatikan aktifitas siswa yang berperan sebagai guru 

membuat kesimpulan akhir sulit tercapai.  

4. Mind Mapping  

Menurut Silberman (dalam Shoimin, 2016:105) Mind Mapping 

atau peta pikiran merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajar untuk 

menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau 

merencanakan tugas baru. Sebagaimana Hernowo (dalam Shoimin, 

2016:105) Pemetaan pikiran merupakan cara yang sangat baik untuk 

menghasilkan dan menata gagasan sebelum mulai menulis.  

Adapun Shoimin (2016:105) Peta pemikiran adalah teknik 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunkan citra visual dan 

prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Otak sering kali 

mengingat informasi dalam bentuk gambar, symbol, suara, bentuk – 

bentuk, dan perasaan. Peta pikiran menggunakan pengingat – 

pengingat visual dan sensorik ini dalam suatu pola dari ide – ide yang 

berkaitan seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, 

mengorganisasikan, dan merencanakan.  

Tabel 2.2 Langkah – langkah model pembelajaran Mind Mapping 

NO Langkah – langkah pembelajaran 

1 Guru menyampaikan materi pelajarannya 

2 Membentuk kelompok yang anggotanya 2 – 3 orang 

3 Tiap kelompok menginventarisasi / mencatat poin – poin penting dari materi 

yang disampaikan. 

4 Tiap kelompok menyajikan kembali materi yang telah disampaikan guru 

dalam bentuk peta konsep ( mind map ) berupa bagan atau diagram. 

5 Perwakilan beberapa kelompok mempresentasikan peta konsep yang dibuat.  
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5. Langkah Pembelajaran Reciprocal Teaching berbantu Mind 

Mapping 

Model Pembelajaran Reciprocal Teaching berbantu Mind 

Mapping adalah prosedur pembelajaran yang dirancang menggunakan 

empat tahap yaitu merangkup ( menyimpulkan ), menyusun 

pertanyaan, menjelaskan kembali, dan menyusun prediksi dimana 

prosedur ini dibantu dengan model pembelajaran mind mapping ( peta 

konsep).  

Tabel 2.3Langkah – langkah model pembelajaran Reciprocal Teaching 

Berbantu Mind Mapping 

NO KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

1 Guru membentuk kelompok 

secara heterogen, masing – 

masing kelompok terdiri dari 4 

orang 

Siswa membentuk kelompok sesuai 

dengan perintah guru 

2. Guru memberikan materi kepada 

kelompok untuk masing – masing 

anak 

Siswa membaca dan memahami materi 

3. Guru mengawasi dan 

membimbing 

Setiap kelompok menyimpulkan ( 

merangkum) dengan teknik mind 

mapping dan materi yang diterima 

didiskusikan dengan teman kelompoknya 

4.  Guru mengawasi dan 

membimbing 

Setiap siswa menyusun pertanyaan dari 

kesimpulan yang dibuat dengan mind 

mapping 

5. Guru mengawasi dan 

membimbing 

Setiap kelompok menjelaskan kembali 

materi yang didiskusikan dengan mind 

mapping didepan kelas. Dan kelompok 

lain merespon engan cara mengajukan 

pertanyaan yang dibaut masing – masing 

kelompok.  

6. Guru memberi penilaian terhadap 

masing – masing kelompok, yang 

telah menjelaskan di depan kelas 

Kelompok yang diberi pertanyaan, 

berdiskusi untuk menjawab pertnyaan 

yang diajukan teman dari kelompok yang 

lain. 

7.  Guru dan Siswa bersama – sama 

melakukan prediksi tentang 

materi selanjutnya yang sudah 

didiskusikan 

Siswa bersama – sama melakukan 

prediksi tentang materi selanjutnya yang 

sudah didiskusikan 
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6. Tabel Perbandingan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching 

Berbantu Mind Mapping dengan Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping.  

Tabel 2.4 Perbandingan model pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu 

Mind Mapping dengan pembelajaran Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind 

Mapping 

Reciprocal Teaching Berbantu Mind 

Mapping 

Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu 

Mind Mapping 

Guru menyiapkan materi yang akan 

dikenai model PembelajaranReciprocal 

TeachingBerbantu Mind Mapping. 

Materi tersebut diinformasikan kepada 

siswa. 

Guru menyiapkan materi yang akan 

dikenai model PembelajaranReciprocal 

Teaching. Materi tersebut diinformasikan 

kepada siswa. 

Guru membentuk kelompok secara 

heterogen, masing – masing kelompok 

terdiri dari 4 orang 

Guru membentuk kelompok secara 

heterogen, masing – masing kelompok 

terdiri dari 4 orang 

Guru memberikan materi kepada 

kelompok untuk masing – masing anak 

Guru memberikan materi kepada 

kelompok untuk masing – masing anak 

Guru mengawasi dan 

membimbingSetiap kelompok 

menyimpulkan ( merangkum) dengan 

teknik mind mapping dan materi yang 

diterima didiskusikan dengan teman 

kelompoknya 

Guru mengawasi dan membimbingSetiap 

kelompok menyimpulkan ( merangkum) 

materi yang diterima didiskusikan dengan 

teman kelompoknya.  

Guru mengawasi dan 

membimbingSetiap siswa menyusun 

pertanyaan dari kesimpulan yang 

dibuat dengan mind mapping 

Guru menunjuk salah satu siswa sebagai 

wakil dari kelompoknya untuk 

menjelaskan hasil temuannya di depan 

kelas.  

Guru mengawasi dan 

membimbingSetiap kelompok 

menjelaskan kembali materi yang 

didiskusikan dengan mind mapping 

didepan kelas. Dan kelompok lain 

merespon dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang dibuat masing – 

masing kelompok 

Siswa diberi kesempatan untuk 

mengklarifikasi materi yang sedang 

dibahas yaitu dengan bertanya tentang 

materi yang masih dianggap sulit sehingga 

tidak dapat dipecahkan dalam kelompok. 

Guru juga berkesempatan untuk 

melakukan kegiatan tanya jawab untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman 

konsep siswa.  

Guru memberi penilaian terhadap 

masing – masing kelompok, yang telah 

menjelaskan di depan kelas 

Guru memberi penilaian terhadap masing 

– masing kelompok, yang telah 

menjelaskan di depan kelas 

Guru membimbing dan mengarahkan Siswa diminta untuk menyimpulkan materi 

yang sedang dibahas. 

 

7. Hasil Belajar Matematika 

Soedjadi (dalam Novita & Anita,2006:11) menyebutkan beberapa 

definisi matematika, antara lain matematika adalah cabang ilmu 
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pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik, matematika 

adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi, matematika 

adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan 

bilangan. 

Matematika pada hakekatnya adalah ilmu, cara berpikir, metode, 

seni, alat untuk mendeskripsikan dan memecahkan masalah, bahkan 

bisa dikategorikan sebagai bahasa sebab matematika mampu 

mengkomunikasikan sebuah gagasan abstrak ke dalam konsep-konsep 

logika simbolik yang dituangkan dalam model - model matematika 

Aningsih (dalam Alimah & Siti,2016:13). Menurut Hamalik (2016: 

27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening 

of behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, 

yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan. 

Hasil belajar merupakan usaha maksimal untuk mencapai proses 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati 

dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap serta 

ketrampilan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar (Esthi & 

Emy,2017:69). Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apreasi dan keterampilan 

(Agus,2015:5).  
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Hasil belajar merupakan akibat dari kegiatan belajar untuk 

memperoleh pengetahuan dan perubahan perilaku ke arah tercapainya 

hasil belajar.Sehingga lebih khusus kita dapat mengartikan hasil 

belajar matematika dari sebagai akibat dari kegiatan belajar 

matematika. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil belajar matematika adalah tingkat keberhasilan atau 

penguasaan seorang siswa terhadap bidang studi matematika setelah 

menempuh proses belajar mengajar yang terlihat pada nilai yang 

diperoleh dari tes hasil belajarnya.  

Ciri-ciri hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar 

mengajar yang optimal sebagai berikut : 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat mrnumbuhkan motivasi 

belajar siswa 

2. Menambah keyakinan akan kemampuan diri 

3. Kemantapan dan ketahanan hasil belajar 

4. Hasil belajar yang diperoleh secara menyeluruh (komprehensif) 

5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan 

mengendalikan diri pada proses dan usaha belajar 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis, baik penelitian mengenai pembelajaran reciprocal 

teaching maupun metode mind map.  
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1. Dwi Rachmayani (2014:13-23) melalui penelitannya yang berjudul “ 

Penerapan Pembelajaran Reciprocal Teaching Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Kemandirian Belajar 

Matematika Siswa. “ subjek penelitian ini adalah Siswa kelas VIII D 

dan VIII F di SMPN 5 Purwakarta, jenis penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah Penelitian Kuantitatif dengan Metode 

Eksperimen.Persamaanya terletak pada penggunaan pendekatan 

reciprocal teaching danjenis penelitian.Adapun perbedaanya terletak 

pada tujuan dan variabel yang diteliti. Peneltian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematik siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan metode reciprocal teachingdengan 

yang memperoleh pembelajaran dengan metode langsung, (2) 

Mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa 

yang menggunakan pembelajaran dengan reciprocal teaching lebih 

baik daripada yang memperoleh pembelajaran langsung, (3) 

Mengetahui kemandirian belajar siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan reciprocal teaching lebih baik daripada yang 

menggunakan pembelajaran langsung, (4) Mengetahui asosiasi antara 

kemampuan komunikasi matematik siswa dengan kemandirian belajar 

siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan mengambil sampel siswa kelas VIII D dan VIII F 

di SMPN 5 Purwakarta. Hasil penelitan menunjukan bahwa : (1) 

Peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang memperoleh  

pembelajaran reciprocal teaching lebih baik daripada siswa yang 
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memperoleh pembelajaran langsung. (2) Tidak ada asosiasi antara 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan kemandirian belajar 

siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran reciprocal 

teaching.(3) Tidak terdapat perbedaan kemandirian belajar siswa 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

reciprocal teaching dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

langsung. 

2. Laila Puspita,dkk (2007:78-90) melalui penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Reciprocal Teaching Dengan Teknik  

Mind Mapping Terhadap Kemampuan Metakognisi Dan Afektif Pada 

Konsep Sistem Sirkulasi Kelas XI IPA Di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah quasi experimental design.  Desain penelitian yang digunakan 

pada quasi experimental ini adalah Pretest-Posttest Control Group 

Design. Persamaanya terletak pada penggunaan pendekatan reciprocal 

teaching dan mind mapping. Adapun perbedaanya terletak pada tujuan 

dan variabel yang diteliti. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran  reciprocal teaching dengan teknik 

mind mapping terhadap kemampuan metakognisi dan afektif pada 

konsep sistem sirkulasi kelas XI IPA SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah quasi experimental design. Desain penelitian yang digunakan 

pada quasi experimental ini adalah Pretest-Posttest Control Group 

Design. Hasil penelitian menunjukan bahwa “Ada pengaruh model 
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pembelajaran reciprocal teaching dengan teknik mind mapping 

terhadap kemampuan metakognisi dan afektif pada konsep sistem 

sirkulasi kelas XI IPA di SMA N 15 Bandar Lampung semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2016/2017 “ . 

3. Rudy Prasetiyo (2015) melalui penelitannya yang berjudul “ Pengaruh 

Model Pembelajaran Reciprocal Teaching dengan Penerapan Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa pada pokok 

bahasan segitiga  Kelas VII Mts MANBA’UL ISLAM Tahun 

Pelajaran 2014/2015 “. Teknik pengumpulan data berupa metode 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan peneliti adalah teknik t-test. Persamaanya terletak pada 

penggunaan pendekatan reciprocal teaching dan mind mapping. 

Adapun perbedaanya terletak pada tujuan dan variabel yang diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model 

pembelajaran reciprocal teaching dengan penerapan mind mapping 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan segitiga 

kelas VII semester 2 Mts Manba’ul Islam tahun pelajaran 2014/2015. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa “Ada Pengaruh Model 

Pembelajaran reciprocal teaching dengan Penerapan mind mapping 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa pada pokok bahasan 

segitiga  Kelas VII Mts MANBA’UL ISLAM Tahun Pelajaran 

2014/2015 “ dimana siswa yang menggunakan pembelajaran 

reciprocal teaching dengan Penerapan mind mapping nilai rata – 

ratanya mencapai 7,5. Sedangkan siswa yang pembelajarannya tidak 
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menggunakan pembelajaran reciprocal teaching dengan Penerapan 

mind mapping nilai rata – ratanya 6,8. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam 

Permen nomor 22 tahun 2006 untuk SMP adalah memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh (Depdiknas, 2006:345). Hal ini merupakan tuntutan yang 

sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dicapai hanya dengan hafalan, 

latihan pengerjaan soal yang bersifat rutin, serta proses pembelajaran 

dengan model ceramah. Untuk memperoleh kemampuan dalam 

pemecahan masalah, seseorang harus mempunyai banyak pengalaman 

dalam memecahkan berbagai masalah. Pengalaman biasanya akan 

muncul ketika anak tersebut sering berlatih. Anak sering berlatih jika 

anak tersebut termotivasi untuk belajar. 

Berdasarkan kajian teori di atas dapat diketahui keuntungan 

model pembelajaran Reciprocal Teaching dan Mind Mapping adalah 

mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran, membangun kerja 

sama antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru 

sehingga terjalin hubungan yang harmonis, dan pengalaman belajar 

yang tersimpan dalam memorinya akan bertahan lama karena telah 

melakukan serangkaian belajar. Adapun kelemahannya adalah Adanya 
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kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru 

menyebabkan tujuan tak tercapai.  

Kelebihan dan kelemahan pada model pembelajaran Reciprocal 

Teaching dan model pembelajaran Mind Mapping  telah dijelaskan. 

Oleh karena itu, dengan adanya model pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada 

siswa kelas VIII SMPN 2  Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019.  

Berdasarkan paparan di atas, maka model pembelajaran berperan 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.Secara skematis paradigma 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Berpikir peneliti 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind Mapping 

memberikan hasil belajar matematika lebih baik dibandingkan dengan 

Pembelajaran Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada 

siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019. 

 

Pelajaran matematika 

menakutkan dan 

dianggap sulit 

Mengembangkan 

kreativitas siswa 

Meningkatkan daya 

ingat siswa 

Menarik minat 

siswa 

Pelajaran 

matematika 

dianggap 
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Pembelajaran reciprocal teaching berbantu mind 

mapping  

Hasil belajar siswa 

Rendahnya hasil belajar siswa 

pada pelajaran matematika 

 

Kurangnya minat belajar  siswa 

terhadap pelajaran matematika 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menyelidiki adanya kemungkinan keterkaitan sebab 

akibat dengan cara memberi perlakuan kepada kelompok eksperimen, 

kemudian membandingkan hasilnya dengan kelompok yang tidak 

mendapat perlakuan (kelompok kontrol). Tempat penelitinnya adalah di 

SMPN 2 Sumberrejo.  

Tabel 3.1    Rancangan Penelitian 

No Kelas Kelompok perlakuan 

1 VIII-C Kontrol T1 X1 T2 

2 VIII-D Eksperimen T1 X2 T2 

 

Keterangan: 

T1 : Nilai ulangan harian semester genap kelas VIII mata pelajaran 

matematika 

X1 : Pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran reciprocal 

teaching tanpa berbantu mind mapping  

X2 : Pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran reciprocal 

teaching  berbantu mind mapping 

T2 : Tes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran 

matematika pada kelas kontrol dan eksperimen. 

Berdasarkan rancangan penelitian diatas, peneliti meneliti di kelas 

VIII – C sebagai kelas kontrol dengan menerapkan pembelajaran 

22 
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reciprocal teaching berbantu mind mapping dan untuk kelas VIII – D 

sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan pembelajaran reciprocal 

teaching tanpa berbantu mind mapping.  

1. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan 

bulan yaitu dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan Mei 2019, 

dengan pembagian waktu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Keterangan 
Bulan  

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei  

Tahap Persiapan √ √ √ √    

Tahap Pelaksanaan     √ √  

Tahap Penyelesaian       √ 
 

Keterangan : 

√ : Waktu menjalankan setiap tahap 

Tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut : 

a) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah : 

1. Permohonan kepada pembimbing 

2. Pengumpulan data mengenai permasalahan yang akan diteliti 

dengan mengadakan survey ke sekolah. survei ini dilakukan 

dengan wawancara langsusng kepada guru yang bersangkutan 

yaitu guru mata pelajaran. Survei ini dilakukan untuk mengetahui 

secara garis besar permasalahan yang dialami oleh siswa pada 

pembelajaran matematika. 

3. Pengajuan proposal penelitian, yang dilaksanakan mulai bulan 
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November. 

4. Seminar proposal dilaksanakan tanggal 19 Maret 2019.  

5. Permohonan ijin ke SMPN 2 Sumberrejo.   

b) Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah :  

1. Menentukan sampel dari populasi 

2. Pengujian kondisi awal kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kelas kontrol 

dan kelas eksperimen merupakan dua kelas yang mempunyai 

kondisi seimbang. 

3. Pengajaran dikelas kontrol dan kelas eksperimen SMPN 2 

Sumberrejo.  

4. Penyusunan instrumen penelitian angket dan soal kemudian 

divalidasi oleh validator. Validator angket terdiri atas tiga orang 

(2 guru SMPN 2 Sumberrejo dan 1 dosen Pendidikan Matematika). 

Validator soal terdiri atas tiga orang (dosen Pendidikan Matematika 

IKIP PGRI Bojonegoro, 2 guru SMPN 2 Sumberrejo). Validasi ini 

bertujuan untuk mengetahui validitas isi dari instrument.  

5. Hasil uji coba instrumen di SMPN 2 Sumberrejo kemudian 

dilakukan analisis butir instrumen untuk memenuhi syarat 

instrumen. Untuk instrumen soal tes dilakukan perhitungan 

tingkat kesukaran, daya pembeda soal, dan reliabilitasnya.  

6. Pelaksanaan tes di SMPN 2 Sumberrejo pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Tes hasil belajar untuk pokok bahasan 

lingkaran.  
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c) Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, selanjutnya disusun laporan penelitianya sesuai dengan 

hasil pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan 

menggunakan Microsoft excel. 

 

2. Jenis Penelitian  

Berdasarkan jenis data analisisnya, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka. 

Berdasarkan sifat masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini diuji 

suatu perlakuan untuk mengetahui hubungan antara perlakuan dengan 

aspek tertentu yang diukur, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen. Perlakuan yang diberikan 

adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran reciprocal teaching, sedangkan aspek yang diukur 

adalah Berbantu mind mapping dan Tanpa Berbantu mind mapping. 

Oleh karena itu, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran reciprocal teaching dan variabel 

terikatnya adalah berbantu mind mapping dan tanpa berbantu mind 

mapping.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sugiono (2015 : 61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi di sini bukan hanya orang yang dijadikan subjek 

tetapi juga benda-benda lain. Adapun populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari 8 kelas yaitu kelas VIII A, B, C, D, dan E.  

2. Sampel 

Sugiono (2015 : 62) populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

satu kelas yaitu kelas VIII C sebagai kelas kontrol yang berjumlah 28 

siswa dan VIII D sebagai kelas eksperimen  yang berjumlah 28 siswa 

dan kedua kelas tersebut mempunyai kemampuan yang homogen. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

1. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu pengupulan data yang berupa foto, 

catatan, hasil ulangan, nilai rapor atau yang berhubungan dengan hasil 

belajar siswa. Untuk dapat mengetahui keadaan awal siswa, maka peneliti 

melihat bahwa kedua kelas dalam keadaan yang sama dan seimbang.  

2. Teknik Tes  

Menurut Arikunto (2015: 67) tes adalah alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Teknik tes yang 

digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data mengenai hasil 

belajar matematika materi lingkaran setelah dikenai suatu perlakuan.Tes 

ini berupa soal pilihan ganda materi lingkaran.  
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D. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen  Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes berupa 

soal yang sesuai dalam materi lingkaran. Metode tes yang digunakan 

yaitu tes pilihan ganda yang berfungsi untuk mengetahui hasil belajar 

matematika siswa pada materi lingkaran. 

2. Uji coba instrumen Penelitian  

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas butir-butir soal. Pengujian validitas soal dilakukan untuk 

mengetahui kevalidan tiap butir soal. 

a. Validitas 

Menurut Arikunto (2009:64) menyatakan “validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen”. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji validitas isi 

meliputi tahap  membuat kisi-kisi butir tes. Uji validitas 

dilakukan oleh dua dosen dari Fakultas  Progam Studi 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FPMIPA)   Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuaan 

Guru Republik Indonesia (PGRI)  Bojonegoro yaitu Nur 

Rohman, M.Pd. dan dua guru matematika dari SMPN 2 

Sumberrejo yaitu Drs. Samsi dan Siti Patonah, S.Pd. untuk 
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menelaah apakah konsep materi yang diajukan telah memadai 

atau tidak sebagai sampel tes. 

Kriteria penelaahan dalam uji validitas ini meliputi : 

a. Butir soal sesuai dengan kisi-kisi soal; 

b. Materi  pada butir soal dapat dipahami oleh siswa; 

c. Kalimat soal dapat dipahami oleh siswa; 

d. Kalimat soal tidak menimbulkan penafsiaran ganda; 

e. Butir tes tidak termasuk dalam kategori soal yang terlalu mudah 

atau  terlalu  sukar. 

b. Reliabilitas  

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus 

KR20 (Budiyono,2003:93) sebagai berikut : 

r11=(
𝑛

𝑛+1
)(

𝑠𝑡2−∑𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑠𝑡2
) 

keterangan: 

r11 : reabilitas instrument 

n : banyak butir soal 

st2 : varians total 

pi : proporsi subjek yang menjawab item yang benar 

qi : proporsi subjek yang menjawab item yang salah 

klasifikasi  reabilitas soal adalah sebagai berikut :  

koefisien    predikat 

0,80 < r11 ≤ 1,00   Tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80   Cukup 

0,40 < r11 ≤ 0,60   Agak rendah 
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0,200 < r11 ≤ 0,40   Rendah 

0,000 < r11 ≤ 0,200  Sangat rendah 

 Hasil perhitungan dari uji reliabilitas dengan rumus diatas 

diinterprestasikan sebagai berikut 

r11 = 0 Tidak korelasi 

0 < r11< 0,20 Rendah sekali 

1,20 ≤ r11< 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11< 0,60 Sedang 

0,60 ≤ r11< 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r11< 1 Tinggi sekali 

r11 = 1 Sempurna 

Instrumen tersebut dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 0,60 

c. Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu sukar.bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty 

index).Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 

1,0.Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran 

soal.Soal dengan indeks  kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa 

soal itu terlalu sukar,sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan 

bahwa soal terlalu mudah. 

Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol 

P, singkatan dari kata “ proporsi”. Dengan demikian maka soal 

dengan P=0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P=0,20. 
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Sebaliknya soal dengan P=0,30 lebih sukar daripada soal 

dengan P=0,80. 

Rumus mencari P (Arikunto,2012:223) adalah: 

P= 
𝐵

𝐽𝑆
  

Dimana : 

P = Indeks kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran 

sering didefinisikan sebagai berikut: 

1. Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

2. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

3. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah  

Soal yang digunakan adalah soal yang mempunyai tingkat 

kesukaran 0,30 sampai 0,70 

d. Daya Pembeda  

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut 

indeks diskriminasi, disingkat D. Seperti indeks kesukaran, indeks 

diskriminasi ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Hanya bedanya, 

indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif pada indeks 

diskriminasi digunakan jika suatu soal “terbalik” menunjukkan 

kualitas testee. Yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh 

disebut pandai. Cara mengukur daya beda akan dijelaskan di 
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bawah ini (Budiyono, 2011: 33). 

Rumus untuk mencari D : 

D= 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

Dimana : 

J = Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas  

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

itu dengan benar 

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

itu dengan benar  

Klasifikasi daya pembeda: 

D= 0,00 – 0,20 =Jelek 

D= 0,20 – 0,40 = Cukup 

D= 0,40 – 0,70 = Baik 

D= 0,70 – 1,00 = Baik sekali 

D: negatif, semuanya tidak baik.Jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 

Soal – soal yang baik jika D mempunyai indeks diskriminasi 

0,40 – 0,70 (D ≥ 0,40) 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 
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1. Uji Persyaratan Analisa 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji variabel terikat 

yang mempunyai distribusi normal. Dalam penelitian ini uji 

normalitas yang digunakan adalah uji lilliefors karena data yang 

digunakan berupa data tunggal. Hipotesis yang digunakan: 

(Budiyono, 2009: 170) 

 

1). Hipotesis  

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : Sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

2). Tingkat Signifikansi α = 5% 

3). Statistik uji yang digunakan  

 L = Maks |(𝑧𝑖) − 𝑆(𝑧𝑖)| 

Dengan : 

F(zi) = P( z ≤ zi) 

 Z ~ N (0,1) 

Z1 = Skor standart untuk xi atau zi = 
𝑋1−𝑥

𝑆
 

S =   Standart deviasi 

S(zi) = Proporsi banyaknya Z ≤ Zi terhadap banyaknya Zi 

4). Daerah kritis  

Dk = {L│ L > La;n} 

 

5). Keputusan uji 
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Ho diterima jika Lobs ∉ Dk 

Ho ditolak jika Lobs ∈ Dk 

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas variansi untuk 2 kelompok adalah uji F 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1)  Hipotesis  

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2
 (variansi populasi homogen) 

H1 : 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (variansi populasi tidak homogen) 

1) Tingkat signifikan : 5% 

2) Statistik uji yang digunakan 

               F =
Variansi terbesar

Variansi terkecil
, di mana 

F = kuadrat simpangan baku 

3) Daerah Kritis 

Fhitung <  Ftabel  

4) Keputusan uji 

Ho diterima jika Fhitung < Ftabel  

Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel  

(Budiyono, 2009:174) 

 

 

 

c. Uji keseimbangan  
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Uji keseimbangan sampel penelitian dengan mengunakan uji t 

sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

H : 𝜇1 = 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol memiliki kemampuan awal yang sama) 

H1 : 𝜇1 ≠ 𝜇2 (siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tidak memiliki kemampuan awal yang sama) 

2). Tingkat signifikansi α = 5% 

3). Statistik uji yang digunakan 

t =  
x1̅̅ ̅− x2̅̅ ̅

√
(n1− 1) +  𝑠1

2(n2− 1)s2 
2

n1+ n2− 2
(

1

n1
+ 

1

n2
)

    

dengan : 

x1 = rata-rata sampel 1 

x2= rata – rata sampel 2 

s1 = simpangan baku sampel 1 

s2 = simpangan baku sampel 2 

s1
2 = varian sampel 1 

s2
2 = varian sampel 2 

4). Daerah kritis 

Dk = {t | t < - t
𝑎

 2
 ; v atau t > t  

𝑎

2
 ;v} 

5). Keputusan uji  

Ho diterima jika ∉ Dk 

Ho ditolak jika ∈ Dk 

d. Uji Hipotesis 
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Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

sebagai uji  persyaratan analisa, maka  dilakukan uji hipotesis 

sebagai analisa statistik yang  akan disajikan adalah uji t dua pihak 

sebagai berikut :  

1) Hipotesis 

H0 : μ1 = μ2  (pembelajaran reciprocal teaching berbantu mind 

mapping memberikan hasil belajar lebih baik) 

Ha : μ1 ≠ μ2  (pembelajaran reciprocal teaching berbantu mind 

mapping memberikan hasil belajar tidak lebih baik) 

2) Tingkat signifikansi α = 5% 

3) Statistik uji  

Untuk menguji hipotesis maka akan dilakukan langkah-

langkah sebagai  berikut : 

a. Langkah satu 

Mengubah hipotesis menjadi hipotesis nihil. Hipotesis 

nihilnya adalah pembelajaran reciprocal teaching berbantu 

mind mapping tidak memberikan hasil belajar lebih baik 

dibandingkan pembelajaran reciprocal teaching tanpa 

berbantu mind mapping  pada siswa kelas VIII SMPN 2 

Sumberrejo kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 

Tahun Ajaran 2018/2019. Dengan demikian dapat 

dibuktikan, apabila terdapat pengaruh atau tidak antar 

variabel terikat dengan variabel bebas. 
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b. Langkah dua 

Mencari nilai rata-rata dari masing-masing kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.  

Mean = 
∑ 𝑓𝑖

𝑛
  

Keterangan : 

∑ 𝑓𝑖  = jumlah nilai untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol  

   n  = jumlah subjek  (Budiyono, 2009:38) 

c. Langkah tiga 

 Mencari varians sampel kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

    𝑠2 =  
∑(xi− x̅)2

n−1
                                                

Keterangan :  

s² = variansi sampel 

xi  = data ke-i  

x̅  = rata-rata 

n  = jumlah subjek (Budiyono, 2009:46) 

d. Langkah empat 

Menghitung simpangan baku kelompok eksperimen dan   

kelompok  kontrol. 

  s = √
∑(xi− x̅)2

n−1
                                                 

  Keterangan : 

    s = simpangan baku sampel 

     xi  = data ke-i 
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    x̅  = rata-rata 

    n = jumlah subjek    (Budiyono, 2009:46) 

e. Langkah lima 

Uji homogenitas varians menggunakan uji F. 

  F = 
variansi terbesar

variansi terkecil
       (Sugiyono, 2008:197) 

f. Langkah enam 

Mengunakan rumus t-test yang dapat digunakan unuk 

menguji hipotesis, yaitu separated varians (Sugiyono, 

2008:197) sebagai berikut : 

t =  
x1̅̅ ̅− x2̅̅ ̅

√
(n1− 1) +  𝑠1

2(n2− 1)s2 
2

n1+ n2− 2
(

1

n1
+ 

1

n2
)

     

g. Langkah tujuh 

Menentukan derajat kebebasan (dk) dengan rumus : 

dk = n1 + n2 – 2                                          

Keterangan : 

  dk = derajat kebebasan 

  n1 = jumlah subjek kelompok eksperimen 

  n2 = jumlah subjek kelompok kontrol (Sugiyono, 2008:196) 

h. Langkah delapan 

Menguji nilai t yang diperoleh dan membandingkannya 

dengan nilai t dalam tabel uji t dengan derajat kebebasan dan 

taraf signifikan yang telah ditetapkan, yaitu 5%. 

1) Bila harga thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 
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Kesimpulan, yang didapatkan adalah pembelajaran 

reciprocal teaching berbantu mind mapping tidak 

memberikan hasil belajar lebih baik dibandingkan 

pembelajaran reciprocal teaching tanpa berbantu mind 

mapping pada siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 

Ajaran 2018/2019.  

2) Bila harga thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel) maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulan, yang didapatkan adalah pembelajaran 

reciprocal teaching berbantu mind mapping memberikan 

hasil belajar lebih baik dibandingkan pembelajaran 

reciprocal teaching tanpa berbantu mind mapping pada 

siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan 

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Berbantu Mind Mapping memberikan hasil belajar 

matematika lebih baik dibandingkan dengan Pembelajaran 

Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada 

siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019.  

Untuk menguji hipotesis maka dinyatakan: 
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Ho : Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind 

Mapping memberikan hasil belajar matematika tidak lebih 

baik dibandingkan dengan Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping pada siswa kelas 

VIII SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019 

H1 : Pembelajaran Reciprocal Teaching Berbantu Mind 

Mapping memberikan hasil belajar matematika lebih baik 

dibandingkan dengan Pembelajaran Reciprocal Teaching 

Tanpa Berbantu Mind Mapping pada kelas VIII SMPN 2 

Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 

Tahun Ajaran 2018 / 2019. 

Terdapat dua rumus t-test sebagai berikut : 

Separated Varians : 

T = 
𝑥1− 𝑥2

√
𝑠1

2

n1
+ 

𝑠2
2

n2

 

Atau dengan polled varians  

t =  
x1̅̅ ̅− x2̅̅ ̅

√
(n1− 1) +  𝑠1

2(n2− 1)s2 
2

n1+ n2− 2
(

1

n1
+ 

1

n2
)

    

Keterangan: 

X1 = rata – rata sampel 1 

X2 = rata – rata sampel 2 

S1 = simpangan baku sampel 1 

S2 = simpangan baku sampel 2 
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S1
2 = varian sampel 1  

S2
2 = varian sampel 2 

 

Dengan ketentuan : 

1. Jika n1= n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk= n1+ n2-2 

2. Jika n1 ≠ n2 dan varians homogen maka bisa 

menggunakan rumus polled varians dengan dk= n1+ n2 

– 2 

3. Jika n1 = n2 dan varians tidak homogen maka bisa 

menggunakan salah satu dari dua rumus tersebut 

dengan dk = n1 – 1 atau dk = n2-2 

4. Jika n1 ≠ n2 dan varians homogenmaka bisa 

menggunakan rumus separated varians, tapi harga t 

tabel dihitung dari selisih harga t tabel dengan dk = n1 – 

1 dan dk = n2 – 1, dibagi dua kemudian ditambahkan 

denga harga t tabel terkecil. 

Setelah menentukan rumus t – test dan menghitungnya 

kemudian: 

1. Bila harga thitung lebih kecil daripada ttabel ( thitung< ttabel ), maka 

H0 diterima dan H1 ditolak.  

Jadi, tidak ada perbedaan Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Berbantu Mind Mapping dengan Pembelajaran 
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Reciprocal Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII 

SMPN 2 Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Ajaran 2018 / 2019.  

2. Bila harga thitung lebih besar daripada ttabel (thitung> ttabel), maka 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

Jadi, terdapat Perbedaan Pembelajaran Reciprocal Teaching 

Berbantu Mind Mapping dengan Pembelajaran Reciprocal 

Teaching Tanpa Berbantu Mind Mapping terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberrejo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 

Ajaran 2018 / 2019.  
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