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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 

Kubung. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah hasil belajar matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: hasil belajar 

matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif 

produktif lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan pembelajaran  

konvensional. Jenis penelitian ini adalah quasy eksperimen, populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMPN 2 Kubung Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 8 kelas. Teknik 

dalam menentukan sampel dilakukan secara acak, Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar matematika. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

kesamaan dua rata-rata satu pihak. 

 

Strategi , Kreatif Produktif, Hasil Belajar  

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang   

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dan 

mempunyai peranan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan lainnya, seperti fisika, 

kimia, ekonomi, arsitektur, dan lainnya. Matematika juga dapat melatih siswa untuk berpikir 

logis, kritis, dan sistematis dalam pemecahan masalah. Selain itu, matematika dapat 

mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir sebagai bekal utama untuk 

mengembangkan diri demi mencapai keberhasilan. Matematika juga sangat bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari karena dapat memecahkan masalah yang dihadapi manusia. 

Menyadari pentingnya peranan matematika, agar hasil belajar matematika meningkat 

perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Pemerintah selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran matematika disetiap jenjang pendidikan mulai dari sekolah 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



dasar sampai perguruan tinggi. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah telah melakukan 

berbagai usaha diantaranya penyempurnaan kurikulum, mengadakan penataran untuk para 

guru, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun dalam kenyataannya, hasil 

belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 

Berdasarkan observasi penulis selama Praktek Lapangan Kependidikan (PLK) di 

SMPN  2 Kubung pada tanggal 12 September sampai 18 Desember 2012, pembelajaran 

matematika belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari pembelajaran masih 

didominasi oleh siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi sehingga siswa 

yang lain tidak aktif dalam belajar. Sebagian besar dari mereka hanya bertindak sebagai 

pendengar. Siswa tidak berani bertanya walaupun belum memahami materi pelajaran yang 

sedang dipelajari, jika diberikan  Pekerjaan Rumah (PR) sebagian siswa malas 

mengerjakannya dan hanya menyalin PR temannya, sehingga banyak siswa tidak bisa 

mempertanggung jawabkan pekerjaannya.  

Berdasarkan wawancara dengan guru SMPN 2 Kubung pada tanggal 12 Septembers 

2012 sebagian besar siswa tidak senang belajar matematika. Siswa beranggapan bahwa 

matematika itu sulit dan membosankan. Hal ini terlihat dari aktivitas proses pembelajaran 

masih berlangsung satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Guru masih menjadi pusat kegiatan 

belajar di kelas. Fungsi dan peranan guru menjadi sangat dominan, siswa hanya menyimak 

dan mendengarkan informasi atau pengetahuan yang diberikan guru. Ini menjadikan kondisi 

yang tidak proporsional. Guru sangat aktif  tetapi sebaliknya siswa menjadi pasif, tidak 

kreatif, dan tidak berinisiatif untuk berusaha mempelajari sendiri materi yang akan 

dipelajari, sehingga siswa  kurang memahami konsep matematika. Kondisi ini berakibat 

pada rendahnya hasil belajar matematika siswa atau berada di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang telah ditetapkan kelas VII SMPN 2 Kubung  Kabupaten Solok yaitu 

75. Berikut ini adalah rata-rata dan persentase ketuntasan belajar Ulangan Harian I 

matematika siswa pada kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok. 

Guru perlu merancang model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan 

kemampuan siswa yang beragam agar matematika yang selama ini dianggap sulit menjadi 

pelajaran yang diminati dan menyenangkan bagi siswa.  



Guru matematika telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan di 

atas. Diantaranya, guru menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika, kemudian 

guru menggunakan teknik tanya jawab antar kelompok. Namun hasil yang diperoleh belum 

maksimal. Untuk itu penulis berusaha menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan 

permasalahan di atas. Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi 

permasalahan di atas adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. Adapun tipe dari model pembelajaran kooperatif yang ingin penulis uji 

cobakan adalah model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif. Model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif merupakan salah satu alternatif 

yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa. Siswa dapat 

bekerjasama dalam kelompok kecil yang saling membantu untuk meningkatkan 

kreativitasnya. Pada  model  pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif ini, 

guru tidak menjelaskan materi pelajaran tetapi siswa yang aktif mempelajari serta 

menemukan konsep, rumus matematika secara individu maupun kelompok dan di bawah 

bimbingan guru. Dengan model pembelajaran ini siswa akan aktif dan kreatif dalam belajar 

matematika. Sehingga dapat menghasilkan suatu produk kreatif sebagai gambaran  

pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya. 

Keunggulan strategi kreatif dan produktif adalah siswa tidak terlalu menggantungkan 

diri pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan diri dan kemampuan berpikir 

sendiri, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan, 

memberdayakan siswa untuk lebih bertangung jawab dalam belajar, dan meningkatkan 

prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Studi 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Kreatif Produktif 

terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten 

Solok. 

B. Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi kreatif produktif lebih baik 



daripada hasil belajar matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional 

pada kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok. 

C. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini sangat penting sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran matematika 

sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Matematika 

Belajar merupakan suatu proses aktif dari setiap individu. Seorang mengalami proses 

perubahan tingkah laku bila melakukan proses belajar. Menurut [1] “Belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman”. 

Melalui proses belajar siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan, memiliki keterampilan, 

dan kecakapan hidup. Interaksi siswa dengan lingkungan dalam proses belajar sangat 

berpengaruh terhadap keterampilan dan kecakapan hidup yang diperoleh siswa. 

[2] “Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, 

mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan. Mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menolong para siswa 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap serta ide dan operasi yang menjurus 

kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa”. Hal ini sesuai dengan pendapat [3] 

“Mengajar merupakan menyampaikan pengetahuan kepada siswa atau murid di sekolah”. 

Unsur terpenting dalam mengajar adalah mengarahkan siswa belajar. Cara mengajar guru 

yang baik merupakan kunci dan prasarat bagi siswa untuk belajar dengan baik. Salah satu 

tolak ukur bahwa siswa telah belajar dengan baik ialah jika siswa itu dapat mempelajari apa 

yang harus dipelajari, sehingga hasil belajar merupakan kemampuan yang dicapai oleh 

siswa. 

Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, 

mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan. Mengajar pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar menolong para siswa 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 

bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 

dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber 

pustaka 10 tahun terakhir. 



untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap serta ide dan operasi yang menjurus 

kepada perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa”. Unsur terpenting dalam mengajar 

adalah mengarahkan siswa belajar. Cara mengajar guru yang baik merupakan kunci dan 

prasarat bagi siswa untuk belajar dengan baik. Salah satu tolak ukur bahwa siswa telah 

belajar dengan baik ialah jika siswa itu dapat mempelajari apa yang harus dipelajari, 

sehingga hasil belajar merupakan kemampuan yang dicapai oleh siswa. 

 

B. Pembelajaran Kooperatif 

[4] “Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis 

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh 

guru”. Jadi dapat dikatakan bahwa, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara berkelompok. 

Pembelajaran kooperatif menuntut siswa untuk bekerja dalam kelompok melalui 

rancangan-rancangan tertentu yang sudah disiapkan guru sehingga seluruh siswa harus 

bekerja aktif. 

C. Strategi Pembelajaran Kreatif Produktif 

Salah satu alternatif yang dapat mencapai tujuan dan hasil belajar adalah strategi 

pembelajaran kreatif produktif. [5] “Pembelajaran kreatif produktif merupakan strategi yang 

dikembangkan dengan mengacu kepada berbagai pendekatan pembelajaran yang 

diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar”. Pembelajaran ini 

berpijak pada teori konstruktivistik dimana belajar adalah usaha pemberian makna oleh 

siswa melalui penggalamannya, dengan demikian dalam pembelajaran ini para siswa 

diharapkan dapat mengkontruksi sendiri konsep atau materi yang mereka dapatkan. 

Selanjutnya [6] menjelaskan bahwa, “Strategi pembelajaran kreatif produktif dapat 

menantang siswa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, sebagai re-kreasi atau 

pencerminan pemahamannya terhadap masalah atau topik yang sedang dikaji”. 

[6] kateristik strategi pembelajaran kreatif produktif yang membedakan dengan 

strategi pembelajaran lain adalah. 

a. Keterlibatan siswa secara intelektual emosional dalam pembelajaran. 

b. Siswa didorong untuk menemukan atau mengkontruksi sendiri konsep 

yang sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai 

cara seperti observasi, diskusi, atau percobaan. 



c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas bersama. 

d. Untuk menjadi kreatif, seorang harus bekerja keras, berdedikasi tinggi, 

antusias serta percaya diri. 

 

  Prosedur pelaksanaan pembelajaran strategi kreatif produktif  dilakukan dengan 

tahap tertentu. 5 tahap strategi pembelajaran kreatif produktif  yaitu. 

a. Orientasi 

     Tahap ini diawali dengan orientasi untuk menyepakati tugas dan 

langkah pembelajaran. Hal ini guru mengkomunikasikan tujuan materi 

dan waktu, langkah-langkah pembelajaran. Hasil akhir yang diharapkan 

dari siswa, serta penilaian yang ditetapkan. 

a. Eksplorasi 

     Tahap ini siswa melakukan ekplorasi terhadap masalah atau konsep 

yang dikaji. Ekplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 

membaca, melakukan observasi, wawancara, melakukan percobaan, 

browsing lewat internet, dan lainnya. 

b. Interpretasi 

     Tahap ini hasil ekplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, 

diskusi, Tanya jawab, atau berupa cobaan kembali, jika memang hal itu 

diperlukan. 

c. Re-kreasi 

     Tahap ini siswa ditugaskan untuk menghasilkan suatu yang 

mencerminkan pemahaman terhadap konsep atau topik, masalah yang 

dikaji menurut kreasi masing-masing. 

d. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran. Selama proses 

pembelajaran evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan 

kemamapuan berpikir siswa. Hal-hal yang dinilai selama proses 

pembelajaran adalah kesungguhan mengerjakan tugas, hasil ekplorasi, 

kemampuan berpikir kritis dan logis dalam nembirikan pandangan atau 

argumentasi, kemampuan untuk bekerja sama dan memikul tanggung 

jawab bersama. Sedangkan evaluasi pada akhir pembelajan adalah 

evaluasi terhadap produk kreatif yang dihasilkan siswa. Kriteria 

penilaian dapat disepakati bersama pada waktu orientasi. 

 

D. Pembelajaran Konvensional 

 [7] menyatakan bahwa, ”Pembelajaran konvensional adalah pengajaran yang lazim 

digunakan guru matematika di sekolah-sekolah selama ini”. Dalam pengamatan penulis 

pembelajaran konvensional yang dilakukan di sekolah selama ini adalah pembelajaran yang 

dimulai dengan penyajian informasi yang berkaitan dengan konsep yang dipelajari, 



diadakan diskusi dan tanya jawab sampai pada  akhirnya guru merasa  apa yang telah 

diajarkan dapat  dimengerti oleh siswa. Terakhir  guru memberikan tugas untuk dikerjakan 

dirumah dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami konsep yang  

telah dipelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional lebih menitik 

beratkan pada keaktifan guru. 

 

E. Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dikelompokkan dalam beberapa ranah, seperti yang dikemukakan 

oleh [8] secara garis besar membagi tiga ranah, yaitu. 

a. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual. 

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap. 

c. Ranah psikomotor, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. 

Dalam ranah kognitif hal yang harus dikuasai atau dipelajari oleh siswa adalah. 

a. Mengenal (recognition), hafalan atau ingatan yaitu kemampuan seseorang 

untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali. 

b. Pemahaman (Comprehention), yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. 

c. Penerapan (Aplication), adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan 

atau menggunakan ide-ide, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya dalam situasi yang baru dan konkrit. 

d. Analisis (Analysis), adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan sesuatu bahan atau keadaan dan mampu memahami 

hubungan diantara bagian atau faktor yang satu dengan faktor yang 

lainnya. 

e. Sintesis (Synthesis), kemampuan berpikir yaitu proses memadukan bagian-

bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi pola 

yang terstruktur atau berbentuk pola baru. 

f. Penilaian atau evaluasi (Evaluation), merupakan kemampuan seseorang 

untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi nilai atau ide 

misalnya manfaat atau akibat. 

 



METODE 

A.  Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah dan hipotesis yang penulis kemukakan maka, jenis penelitian 

ini adalah quasy eksperimen. [8] penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada 

subjek selidik. Siswa dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Proses pembelajaran kelas diberi materi yang sama. Pada kelas eksperimen siswa 

yang diberi pengajaran dengan menggunakan strategi kreatif dan produktif, sedangkan kelas 

kontrol pengajaran tidak menggunakan strategi kreatif dan produktif. Pada akhir penelitian 

ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi tes akhir untuk melihat hasil belajarnya. 

B. Rancangan Penelitian 

  Model rancangan penelitian ini adalah Randomized Control Group Only Design. 

Rancangan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Rancangan Penelitian 

Kelas 
Treatment 

(Perlakuan) 
Post Test 

Eksperimen  

Kontrol 

  

  

   

   

Sumber: [9] 

Keterangan: 

   = perlakuan berupa pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi kreatif produktif.  

   = tes akhir berupa hasil belajar pada kelas eksperimen. 

   = tes akhir berupa hasil belajar pada kelas kontrol. 

C. Populasi dan Sampel 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 

dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 

jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 

Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 

penelitian yang diusulkan. 



Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 

2012/2013. Alasan penulis memilih penelitian di SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok adalah 

karena input dan akreditasi sekolah tersebut cukup bagus dan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi kreatif produktif belum pernah diterapkan dalam pembelajaran 

matematika. Selain itu sekolah tersebut mau menerima pembaharuan demi kemajuan 

sekolah. Untuk lebih jelasnya, jumlah siswa kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok 

yang terdiri dari delapan kelas, dapat terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VIIA 20 

2. VIIB 20 

3. VIIC 19 

4. VIID 20 

5. VIIE 20 

6. VIIF 19 

7. VIIG 20 

8. VIIH 17 

 Jumlah                        155 

Sumber: Guru Matematika Kelas VII SMPN 2 Kubung Kabupaten Solok 

Pengambilan sampel dengan teknik random sampling sederhana. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam satu 

penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah. 

a. Tes. Tes yang diberikan adalah tes yang berbentuk uraian objektif. 

b. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Pada teknik ini, penulis 

dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada siswa. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa foto 

E. Teknik Analisis Data 

1. Hasil Belajar 



Teknik analisis yang dipergunakan adalah perbedaan mean dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

1) Menentukan nilai rata-rata hasil belajar variansi masing-masing kelas. 

2) Uji normalitas masing-masing kelas apakah berdistribusi normal atau tidak, 

dengan menggunakan uji Lilliefors yang dikemukakan oleh [10] 

a) Data            dijadikan angka baku           dengan rumus:     
     ̅

 
 

Keterangan: 

 ̅ = rata-rata 

S = simpangan baku sampel 

   = hasil belajar siswa 

b) Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, dihitung peluang F(zi) = 

P (z    ) 

c) Hitung harga proporsi  

S(    = 
                                     

 
 

d) Hitung selisih F(  )  S(  ) kemudian tentukan harga mutlaknya.  

e) Ambil harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut, disebut 

Lo.  

f) Bandingkan Lo dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel pada taraf 

nyata  = 0,05 kriteria terima hipotesis Ho yaitu data hasil belajar 

berdistribusi normal jika Lo< Ltabel.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk melihat apakah kedua sampel 

mempunyai variansi yang homogen atau tidak, untuk menguji digunakan uji F dengan 

rumus [10]: 

F= 
2

2

2

1

S

S

 

 



Keterangan:  

  
   = variansi hasil belajar terbesar 

  
   = variansi hasil belajar terkecil 

F = perbandingan antar variansi tertinggi dengan variansi terendah. 

Kriteria pengujian Fhitung   Ftabel α(n1 - 1, n2 - 1), dengan 05,0 .  

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah prosedur untuk menghasilkan suatu keputusan, yaitu 

keputusan menerima atau menolak hipotesis yang telah ditentukan. Prosedur 

pengujian hipotesis adalah: 

1) Menentukan Formulasi Hipotesis 

a) Hipotesis Statistik 

             

      
  

 
 

 

Keterangan:   

µ1 = rata-rata belajar kelas eksperimen 

µ2 = rata-rata belajar kelas kontrol 

b) Hipotesis penelitian 

Ho : hasil belajar matematika siswa yang menggunakan  model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi kreatif produktif sama dengan hasil belajar 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

H1 : hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi kreatif produktif lebih baik dari hasil belajar 

matematika siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2) Menentukan tarif signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan pada penelitian ini adalah α = 0,05 dan    

        



3) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Data berdistribusi normal dan kedua kelompok data homogen, maka dalam 

pengujian hipotesis statistik digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata satu 

pihak dengan uji hipotesis yang dilakukan uji-t dengan statistik yang 

dikemukakan oleh [10]. 

     
 ̅    ̅ 

  √
 
  

  
 
  

  

        

 

  √
(       

    (       
 

           
 

Keterangan: 

 ̅  = nilai rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅    = nilai rata-rata kelompok kontrol 

n1 = jumlah siswa kelompok eksperimen 

n2 = jumlah siswa kelompok kontrol 

  
   = variansi kelompok eksperimen 

  
   = variansi deviasi kelompok kontrol 

S  = simpangan baku kedua kelompok data 

Kriteria pengujiannya adalah diterima Ho jika t <  (     dimana   (     di dapat 

dari daftar berdistribusi t dengan derajat kebebasan    +   – 2 dan peluang (1- ).  

F. Target Capaian Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Bagi siswa, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran matematika sehingga mampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Bagi guru, sebagai informasi dan masukan dalam memilih model pembelajaran yang 

tepat untuk meninggkatkan hasil belajar matematika siswa. 



3. Bagi penulis berikutnya, sebagai bekal berupa pengalaman kemasyarakatan sebagai calon 

guru dimasa yang akan datang agar dapat mendidik dan mengajar siswa dengan lebih 

memahami karakteristik siswa tersebut. 

Berikut adalah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 5 berikut ini. 

 Tabel 5. Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS
1)

 TS+1 

1 Publikasi Ilmiah 

International tidak ada tidak ada 

Nasional  Submitted published 

2 

Pemakalah 

dalam temu 

Ilmiah 

International Terdaftar terdaftar 

Nasional Ada ada 

3 

Invite Speaker 

dalam temu 

ilmiah International tidak ada tidak ada 

4 Visiting Lecturer International tidak ada tidak ada 

5 

Hak Kekayaan 

Intelektual 
Paten tidak ada tidak ada 

Paten Sederhana tidak ada tidak ada 

Hak Cipta tidak ada tidak ada 

Merek Dagang tidak ada tidak ada 

Desain Produk Industri tidak ada tidak ada 

Indikasi Geografis tidak ada tidak ada 

Perlindungan Varietas 

Makanan tidak ada tidak ada 

PerLindungan Topografi 

Sirkuit terpadu tidak ada tidak ada 

6 Teknologi tepat guna tidak ada tidak ada 

7 

Model/Purwarupa/Desain/karya seni/Rekayasa 

Sosial 

tidak ada tidak ada 

tidak ada tidak ada 

8 Buku Ajar (ISBN)  ada  ada 

 

G. Tugas peneliti 

Dalam Pelaksanaan penelitian peneliti mempunyai tugas seperti pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Tugas Peneliti 

No Nama 

/NIDN 

Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/ 

Minggu) 

Uraian Tugas 



1 Roza Zaimil UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 

4. Menyebarkan Instrumen  

5. Menganalisis data hasil hasil 

belajar siswa 

6. Membuat laporan kemajuan 

7. Membuat laporan akhir 

 

2 Roni 

Ardianto 

UMMY 

Solok 

Pendidi

kan 

Matem

atika 

40 1. Mengurus perizinan dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

operasional penelitian. 

2. Menyiapkan intrumen penelitian 

dan menganggarkan biaya, dan 

melakukan kontrol terhadap 

pelaksanaan penelitian 

3. Menvalidai instrumen penelitian 

4. Menyebarkan Instrumen  

5. Menganalisis data hasil hasil 

belajar siswa 

6. Membuat laporan kemajuan 

7. Membuat laporan akhir 

 

 

 

JADWAL 

 

No. Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Observasi       

2 Membuat Proposal      

3 Merancang Instrumen      

4 Menvalidasi Instrumen      

5 Uji Coba In strumen      

6 Laporan Kemajuan      

7 Menganalisis Hasil Penelitian      

8 Laporan Akhir      

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 
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