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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar Matematika

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku1.

Sesuai yang dikatakan Slameto bahwa ”belajar ialah suatu proses atau

usaha yang dilakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamanya

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya”2. Oleh karena itu, dalam

penilaian hasil belajar, peranan tujuan insruksional yang berisi rumusan

kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi

unsur penting sebagai dasar acuan penelitian.

Inti tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan,

keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai yang baik. Sejalan

dengan uraian tentang tujuan belajar maka hasil belajar dapat

dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Hal ihwal keilmuwan dan pengetahuan, konsep atau fakta
(Kognitif).

b. Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (efektif).
c. Hal ihwal kelakuan, keterampilan atau penampilan

(Psikomotorik)3.

1Nana Sudjana., Op.cit, h. 3
2Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta:PT Rineka

cipta, 2003, h. 2
3 Sardiman A. M., Op.cit, h. 28
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Dari ketiga bagian di atas, ranah kognitiflah yang paling banyak

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan pengetahuan dan

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran.

Hasil belajar matematika sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

menunjang baik buruknya hasil yang akan dicapai. Ada tiga faktor yang

mempengaruhi hasil belajar matematika, yaitu:

a. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri.

Faktor internal ini mencakup aspek pisiologis dan aspek

psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa seperti teman,

guru, ruang belajar, suasana belajar, dan sebagainya.

c. Faktor pendekatan belajar seperti strategi belajar yang

digunakan siswa.

Hasil belajar pada dasarnya akibat dari suatu proses belajar4. Hasil

belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar yang optimal

cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut:

a. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi
belajar intrinsik pada diri siswa.

b. Menambahkan keyakinan dan kemampuan dirinya.
c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya sendiri akan

tahan lama diingatnya, membentuk prilakunya, mengembangkan
kreatifitasnya dan lain-lain.

d. Hasil belajar yang diperoleh secara menyeluruh (komprehensif),
yakni mencakup ranah kognitif, ranah psikomotor dan ranah
afektif.

e. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan
mengendalikan dirinya terutama dalam menilai hasil yang

4 Nana Sudjana, Op. Cit, h. 65
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dicapainya maupun menilai dan mengendalikan proses usaha
belajarnya5.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelas melalui evaluasi.

Optimalnya hasil belajar siswa tergantung pada proses belajar dan

mengajar guru. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang dilakukan dengan

baik mampu membuat siswa menjadi aktif sehingga berpengaruh pada

hasil belajar yang baik pula.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, yang menjadi

petunjuk suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil yaitu:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai
prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Prilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional
khusus telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun
kelompok.6

Setiap proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar, yang

menjadi permasalahan sampai tingkat mana hasil belajar dicapai, untuk

menjawabnya, Djamarah memberikan tolak ukur dalam penentuan tingkat

keberhasilan pembelajaran. Adapun tingkat keberhasilan tersebut adalah:

a. Istimewa/maksimal: apabila seluruh bhan pelajaran yang
diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa.

b. Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76 s.d 99%) bahan
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

c. Baik/ minimal: apabila bahan yang diajarkan hanya 605 s.d 75
saja yang dikuasai oleh siswa.

d. Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari
60% yang dikuasai siswa.7

5 Ibid, h.56
6 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta:

Rineka Cipta, 2006, h. 106
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2. Model Pembelajaran Kooperatif

Kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya mengerjakan

sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya

sebagai satu kelompok atau satu tim.8

Menurut Priyanto  pembelajaran kooperatif merupakan salah satu

model pembelajaran kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu,

prinsip dasar pembelajaran ini adalah siswa membentuk kelompok kecil

dan saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan besama.9

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran  yang

mengkondisikan siswa untuk belajar dalam suatu kelompok kecil dengan

tingkat kemampuan yang berbeda dan untuk mencapai tujuan bersama

sehingga dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta

keterampilan sosial yang bermanfaat di masyarakat.

Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja

kelompok bisa dianggap cooperative learning, untuk mencapai hasil yang

maksimal ada lima unsur model pembelajaran kooperatif yang harus

diterapkan, yaitu:10

a. Saling ketergantungan positif
Tiap anggota harus sadar bahwa keberhasilan seorang siswa
merupakan keberhasilan siswa lain atau sebaliknya sehingga

7 Ibid.h107
8Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, Bandung:

Alfabeta, 2011, h. 15
9 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta:Bumi Aksara,

2010, h. 189
10Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta: Gramedia, 2010 , h. 31
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keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap
anggotanya.

b. Tanggung jawab perseorangan
Adanya ketergantungan yang positif akan memotivasi siswa
untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada
kelompoknya, sehingga para siswa dituntut untuk memiliki
kemampuan berpartisipasi secara aktif.

c. Tatap muka
Para anggota kelompok diberi kesempatan saling mengenal dan
menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi
pribadi sehingga terjalin hubungan yang akrab.

d. Komunikasi antara anggota
Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berinteraksi dengan
temannya sehingga sebelum menugaskan siswa dalam kelompok,
siswa perlu dibekali bagaimana cara berkomunikasi yang baik.

e. Evaluasi proses kelompok
Guru hendaknya menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok
untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama
mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif
dan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali
siswa terlibat dalam Cooperative Learning.

Adapun ciri-ciri model pembelajaran Kooperatif menurut Arends

adalah sebagai berikut:11

a. Semua bekerja dalam kelompok secara komparatif untuk
menentukan materi belajarnya.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan
akademik tinggi, sedang, dan rendah.

c. Jika mungkin anggota kelompoknya berasal dari ras, budaya,
suku, jenis kelamin yang berbeda.

d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dibanding
individu.

Agus Suprijono menyatakan bahwa langkah-langkah pembelajaran

Kooperatif terdiri dari beberapa fase disajikan pada Tabel II.1 berikut:12

11Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: Kencana,
2009, h. 65

12 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012, h. 65
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TABEL II. 1
FASE PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase-Fase Perilaku Guru
Fase 1: Menyampaikan tujuan
dan mempersiapkan peserta
didik

Menjelaskan tujuan pembelajaran
dan mempersiapkan peserta didik
siap belajar.

Fase 2: Menyajikan informasi Mempresentasikan informasi
kepada peserta didik secara
verbal.

Fase 3: Mengorganisir peserta
didik ke dalam tim-tim belajar

Memberikan penjelasan kepada
peserta didik tentang tata cara
pembentukan tim belajar dan
membantu kelompok melakukan
transisi yang efisien.

Fase 4: Membantu kerja tim dan
belajar

Membantu tim-tim belajar selama
peserta didik mengerjakan
tugasnya.

Fase 5: Mengevaluasi Menguji pengetahuan peserta
didik mengenai berbagai materi
pembelajaran atau kelompok-
kelompok dengan
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase-Fase Perilaku Guru
Fase 6: Memberikan pengakuan
atau penghargaan

Mempersiapkan cara untuk
mengakui usaha dan prestasi
individu maupun kelompok.

Sumber: Agus Suprijono (2010:65)

Penempatan kelompok secara heterogen sangatlah perlu, karena

dapat memudahkan siswa dalam bersosialisai dengan teman yang memiliki

keanekaragaman, hal ini bisa memberikan kesempatan anggota kelompok

untuk memperluas wawasan dan memperkaya diri karena dalam kelompok

heterogen terdapat banyak perbedaan yang dapat mengasah proses

berpikir, bernegosiasi dan berkembang. Adapun hal yang harus

diperhatikan dalam menentukan kelompok seperti keanekaragaman

gender, latar belakang sosial ekonomi dan etnik serta kemampuan
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kemampuan akademik dari setiap siswa, biasanya terdiri dari satu orang

yang berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang dan satu

orang berkemampuan rendah.

Model pembelajaran kooperatif dalam matematika memiliki

kelebihan-kelebihan, antara lain:13

a. Meningkatkan sikap positif siswa dalam matematika;

b. Membangun kepercayaan diri terhadap kemampuan

menyelesaikan masalah matematika;

c. Menonjolkan interaksi dalam kelompok;

d. Membuat siswa menerima siswa lain yang berkemamampuan

dan berlatar belakang yang berbeda.

3. Pembelajaran Listening Team

Model pembelajaran Listening Team merupakan salah satu

pembelajaran dimana siswa terlibat secara aktif dan terjadi hubungan yang

dinamis serta saling mendukung antara siswa satu dengan siswa yang lain.

Kegiatan ini merupakan sebuah cara membantu peserta didik agar tetap

terfokus dan siap siaga selama pelajaran yang diberikan. 14

Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran Listening Team

menurut Agus Suprijono adalah sebagai berikut:

a. Bagilah peserta didik menjadi empat tim, dan berilah tim-tim itu

tugas-tugas sebagai berikut:

13 Erman Suherman dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer,
Bandung: JICA-Universitaas Pendidikan Indonesia, 2001, h. 217

14 Melvin L. Silberman, Loc. Cit.
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TABEL II. 2
LANGKAH-LANGKAH LISTENING TEAM

Tim Peran Tugas
a. Penanya Merumuskan pertanyaan
b. Penjawab Menjawab pertanyaan yang didasarkan pada

poin-poin yang disepakati  (menjelaskannya)
c. Penentang Mengutarakan poin-poin yang tidak disetujui

atau tidak bermanfaat dan menjelaskan mengapa
demikian.atau menambahkan saran

d. Penarik
Kesimpulan

Menyimpulkan hasil

b. Sampaikan pelajaran anda yang didasarkan pada setiap tatap

muka. Setelah selesai, berilah waktu kepada masing-masing

kelompok untuk mendiskusikan tugas-tugas mereka.

c. Surulah tiap-tiap tim untuk bertanya, setuju, membantah dan

menarik kesimpulan.

Dalam pemilihan peran siswa pada pembelajaran kooperatif

Listening Team ini peneliti tidak memiliki kriteria yang khusus. Siswa

diberikan kesempatan untuk menjadi penanya, penjawab, penentang, dan

penarik kesimpulan karena setiap kali pertemuan siswa mendapatkan

kesempatan atau giliran yang berbeda-beda. Adakalanya pertemuan

pertama siswa menjadi penanya tetapi pertemuan berikutnya bisa jadi

siswa tersebut menjadi penjawab. Begitu juga dengan penentang dan

penarik kesimpulan.

Berbeda halnya dengan siswa yang setiap kali pertemuan hanya

memerankan peran-peran itu saja, maka siswa akan cendrung cepat bosan.

Oleh sebab itu, peneliti tidak memiliki kriteria yang khusus untuk

menentukan peran siswa dalam pembelajaran kooperatif listening team ini.
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4. Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Listening
Team.

Dalam pembelajaran matematika tidak hanya diminta untuk sekedar

menghafal rumus-rumus saja, tetapi juga harus menentukan, menghitung

dan menyimpulkan. Karena itu, diperlukan usaha-usaha yang dapat

membantu siswa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran

dan akhirnya dapat meningkatkan hasil belajarnya yang merupakan tolak

ukur dari keberhasilan pendidikan formal.

Skema penerapan model pembelajaran kooperatif Listening Team

dapat dilihat pada gambar 1, terlihat pada skema bahwa model

pembelajaran kooperatif Listening Team terdiri dari kelompok kecil yang

setiap kelompok beranggotakan empat orang dengan peran yang berbeda

dan kelompok besar yang terdiri dari empat kelompok. Setelah siswa

berdiskusi pada kelompok kecil guru mengelompokkan siswa ke kelompok

besar sesuai dengan peran masing-masing siswa.



19

Berikut skema Listening Team:

Gambar 1. Skema Model Kooperatif Listening Team

Keterangan :

: Penanya

: Penjawab

: Penentang

: Penarik Kesimpulan

Guru
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Adapun langkah kerja penerapan model pembelajaran kooperatif

Listening Team sebagai berikut :

a. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, setiap

kelompok beranggotakan empat orang. Setiap anggota

kelompok memiliki tugas atau peran yang berbeda sebagai

penanya, penjawab, pembantah dan penarik kesimpulan.

b. Guru memberikan Lembar Materi

c. Guru menjelaskan materi pokok yang akan diajarkan

d. Guru menyuruh siswa untuk mendiskusikan Lembar materi di

dalam kelompok dan mempersiapkan peran masing-masing

e. Guru mengelompokkan kembali siswa sesuai dengan peran yang

telah ditentukan menjadi empat tim :

1) Tim penanya: masing-masing dari tim penanya di wajibkan

untuk mengemukakan pertanyaan mengenai materi yang

dipelajari.

2) Tim penjawab: bertugas menjawab pertanyaan dari kelompok

penanya

3) Tim pembantah: bertugas mengomentari tentang poin mana

yang tidak mereka setujui dan menjelaskan mengapa

demikian, mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan dari

tim penanya atau menambahkan saran.

4) Tim penarik kesimpulan: bertugas menyimpulkan hasil

diskusi.
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f. Guru menunjuk siswa secara acak untuk melaksanakan peran

dan tugasnya.

g. Guru bersama siswa menyimpulkan materi.

h. Guru memberikan evaluasi berupa tes soal uraian

5. Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Listening
Team dengan Hasil Belajar Matematika

Pembelajaran Listening Team diawali dengan pemaparan materi

pelajaran, selanjutnya guru membagi siswa kedalam empat kelompok

dengan peran atau tugas yang berbeda (penanya, penjawab, pembantah dan

penarik kesimpulan). 15

Tugas pertama adalah sebagai penanya yang bertugas memberi

pertanyaan atas materi yang telah disampaikan oleh guru. Dengan bertanya

siswa menggali informasi, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa,

membangkitkan respon kepada siswa, memfokuskan perhatian siswa pada

sesuatu yang dikehendaki, dan mengecek pemahaman siswa. 16

Dalam Listening Team kelompok kedua adalah kumpulan siswa

yang menjawab pertanyaan dari kelompok penanya. Jawaban tersebut

sesuai dengan materi yang disampaikan atau setuju dengan materi tersebut.

Hal ini membuat siswa dapat mengemukakan pendapatnya.17

Kelompok ketiga adalah kumpulan siswa yang menjawab dengan

perspektif berbeda dengan tim kedua. Tugas ini dalam listening team

menjadikan siswa kritis dalam mengoleksi setiap pernyataan tim penjawab

15 Agus Suprijono, Op. Cit., h. 96
16 Trianto, Op. Cit., h. 115
17 Agus Suprijono, Loc. Cit.
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terhadap jawaban-jawaban yang diberikan kelompok yang setuju terhadap

materi yang disampaikan. Perbedaan pembagian tugas pada model

pembelajaran listening team diharapkan memunculkan diskusi yang aktif.

18

Tugas membuat kesimpulan menjadikan siswa meninjau kembali

materi yang telah diajarkan, Silberman berpendapat bahwa dengan

meninjau kembali materi pelajaran secara bersama-sama menjadikan

materi cendrung lima kali melekat dari pada materi yang tidak ditinjau

kembali.

Pembelajaran kooperatif Listening Team, siswa dituntut untuk

bertanggung jawab terhadap tugas dalam kelompok dan membuat siswa

lebih termotivasi mencari jawaban yang benar untuk memecahkan masalah

dalam mencari cara untuk menuntaskan kegiatan belajar. Jika kegiatan

belajar berlangsung dengan aktif, maka akan berpengaruh dalam

pencapaian hasil belajar begitu penerapan model pembelajaran kooperatif

Listening Team diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Kooperatif Listening Team ini pernah diteliti oleh

Fadri dengan judul “Penerapan model pembelajaran kooperatif Listening Team

untuk meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar matematika, di mana

18 Ibid.
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nilai rata-rata matematika pada kelas eksperimen 78,96 sedangkan di kelas

kontrol 71,7

Penelitian Kooperatif Listening Team juga pernah diteliti oleh Ria

Fitriani dengan judul “Penerapan model pembelajaran kooperatif Listening

Team untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan kelarutan

dan hasil kali kelarutan di kelas XI SMAN 9 Pekanbaru”. Penelitian yang

dilakukan Ria Fitriani menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran

kooperatif Listening Team dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan taraf

nyata 5% didapatkan harga thitung > ttabel yaitu 3,37 > 1,67

Penulis akan menindaklanjuti tentang Kooperatif Listening Team

tersebut dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Listening

Team Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMPN 2

Bangkinang Barat”. Penulis akan meneliti apakah Kooperatif Listening Team

ini juga mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran

matematika.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadeap konsep-konsep teoris agar jelas dan terarah.

Dalam hal ini terdapat dua konsep yang di operasionalkan yaitu pembelajaran

kooperatif Listening Team dan hasil belajar matematika siswa.
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1. Model Pembelajaran Kooperatif Listening Team

Untuk mengoperasionalkan model pembelajaran kooperatif listening

team, perlu disusun indikator operasionalnya yang merujuk pada langkah-

langkah model pembelajaran kooperatif listening team tersebut.

Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

1) Penyusunan perangkat penelitian yang meliputi perangkat

pembelajaran berupa silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Lembar materi, Lembar Kerja Siswa

(LKS) dan Lembar Hasil yang akan diisi siswa setiap kali

pertemuan.

2) Mempersiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal

pretest/posttest. Melaksanakan uji homogenitas untuk kedua

kelas dengan mengola nilai dari materi prasyarat.

3) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diuji

homogenitasnya.

4) Membagi siswa kedalam kelompok secara heterogen untuk

kelas eksperimen sedangkan kelas kontrol siswa tetap bekerja

secara individu.

b. Tahap pelaksanaan

Melaksanakan proses pembelajaran dimana pada kelas

eksperimen diterapkan model pembelajaran kooperatif listening

team sedangkan pada kelas kontrol metode ceramah.
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TABEL II.3
TAHAP PELAKSANAAN

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
Kegiatan Awal
1) Siswa telah duduk dalam kelompok-

kelompok kecil yang masing-masing
anggota

2) Guru melakukan apersepsi yaitu
menghubungkan materi yang akan
dipelajari dengan materi sebelumnya.

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.

Kegiatan Awal
1) Guru melakukan apersepsi yaitu

menghubungkan materi yang akan
dipelajari dengan materi yang
sebelumnya.

2) Guru memberikan motivasi kepada
siswa.

3) Guru mengkomunikasikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai pada
pertemuan kali ini.

Kegiatan Inti
5) Guru membagikan Lembar materi kepada

siswa
6) Guru menjelaskan materi pokok yang

diajarkan
7) Guru menginstruksikan siswa untuk

mendiskusikan Lembar materi serta
mempersiapkan peran masing-masing

8) Guru menginstruksikan kembali untuk
Siswa duduk dalam tim-tim yang telah
ditentukan (tim penanya, tim penjawab,
tim penentang, tim penarik kesimpulan)
sesuai dengan peran masing-masing serta
membagikan LKS dan Lembar Hasil
untuk tim penarik kesimpulan

9) Guru memberi waktu kepada siswa untuk
berdiskusi

10) Guru menunjuk siswa secara random
kepada kelompok penanya untuk
memberikan pertanyaan. Kemudian
pertanyaan dijawab oleh penjawab,
kemudian kelompok penentang
mengemukakan pendapatnya mengapa
demikian atau menambahkan saran.
Setelah itu kelompok penarik kesimpulan
menyampaikan tugasnya.

11) Tim penarik kesimpulan
mengumpulkan Lembar hasil diskusi.

Kegiatan Inti
4) Guru membagikan LKS kepada siswa
5) Guru menjelaskan materi pokok yang

akan diajarkan
6) Guru menginstruksikan siswa untuk

mengerjakan LKS
7) Guru meminta 2 orang siswa untuk

mengerjakan soal LKS di papan tulis.
8) Guru bersama siswa membahas soal yang

telah dikerjakan 2 orang di papan tulis.
9) Siswa mengumpulkan LKS.

Kegiatan Akhir
12) Guru bersama-sama dengan siswa
menyimpulkan materi yang telah dipelajari
13) Guru memberikan tes berupa soal
uraian

Kegiatan Akhir
10) Guru bersama-sama dengan siswa

menyimpulkan materi yang telah di
pelajari

11) Guru memberikan evaluasi
12) Guru meminta siswa mengumpulkan

jawaban evaluasi
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c. Tahap Pelaporan

1) Melakukan analisa data yang diperoleh dari selisih nilai pretest

dan posttest kedua kelas dengan menggunakan rumus statistik.

2) Melaporkan hasil penelitian.

2. Hasil Belajar Matematika

Untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa akan dilihat dari

hasil tes yang dilakukan sesudah menggunakan model pembelajaran

Kooperatif Listening Team. Penelitian ini dilakukan di dua kelas, dan dari

tes inilah baru dapat disimpulkan ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar

terhadap kedua kelas tersebut. Apabila terdapat perbedaan, maka

perlakuan yang diberikan berpengaruh.

D. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Silabus

Silabus disusun berdasarkan prinsip yang berorientasi pada

pencapaian kompetensi. Berdasarkan prinsip tersebut maka silabus mata

pelajaran matematika dimulai dengan identitas sekolah, standar

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar,

indikator, penilaian yang meliputi jenis kegiatan, bentuk instrument, dan

contoh instrument, aloksai waktu, dan sumber bahan atau alat.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusukan secara

sistematis berisi: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, sumber

pelajaran, kegiatan pembelajaran yang memuat pendahuluan, kegiatan inti

dan penutup dengan pedoman kepada langkah-langkah pembelajaran

Kooperatif Listening Team.

3. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar kerja siswa memuat informasi, langkah–langkah dalam

melakukan peran yang diperankan siswa, dengan tujuan dapat membantu

siswa menemukan dan mengembangkan konsep materi pembelajaran yang

dipelajarinya.

4. Lembar Materi

Lembar materi memuat informasi dan gambaran materi dengan

tujuan dapat membantu siswa dalam mengembangkan materi yang di

pelajari serta bisa memerankan perannya masing-masing.

5. Lembar Hasil

Lembar hasil memuat semua kegiatan siswa dalam proses belajar

mengajar yang dirangkum oleh kelompok siswa yang mendapatkan peran

sebagai penarik kesimpulan.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.
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Perumusan hipotesis harus berdasarkan fakta yang ditemukan.19 Hipotesis

dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif ( ) dan

hipotesis nihil ( ), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :20

				 ∶ 					 ≠				 ∶ 					 =
Keterangan:

: Terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang

berarti bahwa ada pengaruh model pembelajaran Kooperatif

Listening Team terhadap hasil belajar matematika siswa.

																	: Tidak terdapat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

yang berarti bahwa tidak ada pengaruh model pembelajaran

Kooperatif Listening Team terhadap hasil belajar matematika siswa.

: Hasil kemampuan tes hasil belajar matematika kelas kontrol.

: Hasil kemampuan tes hasil belajar matematika kelas eksperimen.

19Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti
Pemula, Bandung: Alfabeta,2004, h. 27

20Ibid. 29


