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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Terdapat Pengaruh Reciprocal Teaching Dengan Metode Resitasi 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Himpunan Siswa Kelas VII 

MTs Al Ma’arif Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016 

Setelah analisis data penelitian selesai, langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan hasil penelitian tersebut ke dalam tabel rekapitulasi. Pada 

tabel rekapitulasi akan disajikan rekapan dari hasil penelitian yang 

menggambarkan ada atau tidaknya pengaruh  reciprocal teaching dengan 

metode resitasi terhadap hasil belajar matematika materi himpunan siswa 

kelas VII MTs Al Ma’arif Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 dan 

menggunakan pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Pada tabel ini di dalamnya memuat nilai dari         yang selanjutnya 

dapat dibandingkan dengan nilai       . Berdasarkan hasil perbandingan 

tersebut, lalu diambil suatu kesimpulan untuk menolak ataupun menerima 

suatu hipotesis. Hasil rekapan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

Hipotesis 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Interpretasi 
Interpretasi Kesimpulan 

Ada pengaruh  

reciprocal 

teaching dengan 

metode resitasi 

terhadap hasil 

belajar matematika 

        

 5,021896 

       
 1,66216 
dengan 

taraf 

signifikan 

0,05 

   diterima ada pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

reciprocal 

teaching dengan 

metode resitasi 
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materi himpunan 

siswa kelas VII 

MTs Al Ma’arif 

Tulungagung tahun 

ajaran 2015/2016  

terhadap hasil 

belajar matematika 

materi himpunan 

siswa kelas VII 

MTs Al Ma’arif 

Tulungagung tahun 

ajaran 2015/2016 

 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji t terhadap hasil tes 

yang diberikan di kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai         

sebesar 5,021896. Nilai         tersebut harus dibandingkan dengan nilai 

      . Pada taraf signifikasi 5% didapatkan nilai        sebesar 1,66216. 

Berdasarkan nilai-nilai t ini dapat ditulis ttabel (5% =1,66216)  thitung 

(5,021896). Hal ini menunjukkan bahwa         berada diatas nilai       . 

Sehingga    diterima ada pengaruh  reciprocal teaching dengan metode 

resitasi terhadap hasil belajar matematika materi himpunan siswa kelas VII 

MTs Al Ma’arif Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. 

Setelah diperoleh hasil yang menyatakan adanya pengaruh  reciprocal 

teaching dengan metode resitasi terhadap hasil belajar matematika materi 

himpunan siswa kelas VII MTs Al Ma’arif Tulungagung tahun ajaran 

2015/2016, untuk selanjutnya yaitu membandingkan nilai rata-rata kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan, kelas eksperimen 

mempunyai nilai rata–rata kelas sebesar         atau            . 

Sementara itu kelas kontrol mempunyai nilai rata-rata kelas sebesar 68,77778 

atau            . Karena      , maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang positif dan signifikan reciprocal teaching dengan metode 

resitasi terhadap hasil belajar matematika materi himpunan siswa kelas VII 
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MTs Al Ma’arif Tulungagung tahun ajaran 2015/2016. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan 

reciprocal teaching lebih baik daripada pembelajaran konvensional apalagi 

ditunjang dengan adanya metode pembelajaran yang digunakan yaitu berupa 

metode resitasi.  Adapun pengaruh yang timbul yaitu menjadikan siswa lebih 

aktif dalam kelompok dan juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa 

yang disampaikan oleh temannya.  

Reciprocal teaching adalah suatu model pembelajarn dimana siswa 

diberi kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Kemudian, 

siswa menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada siswa yang lain. 

Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran, 

yaitu meluruskan atau memberi penjelasan mengenai materi yang tidak dapat 

dipecahkan secara mandiri oleh siswa. 

Kekuatan-kekuatan reciprocal teaching dalam proses pembelajaran 

sebagai berikut.
69

 

1. Melatih kemampuan siswa belajar mandiri sehingga kemampuan dalam 

belajar mandiri dapat ditingkatkan. 

2. Melatih siswa untuk menjelaskan kembali materi yang dipelajari kepada 

pihak lain. Dengan demikian, penerapan pembelajaran ini dapat dipakai 

siswa dalam mempresentasikan idenya. 

3. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan. Dengan 

menemukan dan menyelidiki sendiri kondep yang sedang dibahas, siswa 

                                                           
69

Aris Shoimin, 68 Model ...., hal. 154 
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akan lebih mudah dalam mengingat suatu konsep. Pengertian siswa 

tentang suatu konsep pun merupakan pengertian yang benar-benar 

dipahami oleh siswa. 

Sedangkan kelemahanya adalah adanya pendengar (siswa) yang tak 

berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru 

sehingga merusak suasana.
70

 Untuk itu peneliti mengintegrasikan dengan 

metode resitasi berupa tugas individu untuk mencatat hal-hal penting selama 

seorang siswa yang berperan sebagai guru menjelaskan materi. Seperti 

pengertian himpunan, cara menyatakan himpunan dan lain-lain. Hal ini 

bertujuan agar siswa memperhatikan apa yang disampaikan oleh temanya 

sehingga seluruh siswa bisa belajar dengan sungguh-sungguh. 

Metode resitasi ini memiliki kelebihan yaitu karena siswa mendalami 

dan mengalami sendiri pengetahuan yang dicarinya, maka pengetahuan itu 

akan tinggal lama di dalam jiwanya. Apalagi dalam melaksanakan tugas 

ditunjang dengan minat dan perhatian siswa. Pada kesempatan ini siswa juga 

dapat mengembangkan daya berpikirnya sendiri, daya inisiatif, daya kreatif 

tanggung jawab dan melatih berdiri sendiri.
71

 

B. Reciprocal Teaching Dengan Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Materi Himpunan Siswa Kelas VII MTs Al Ma’arif 

Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016 

Berdasarkan hasil perhitungan effect size pada uji t yang dihitung 

dengan menggunakan rumus cohen’s, pengaruh reciprocal teaching dengan 

                                                           
70

 Aris Shoimin, 68 Model ...., hal. 156 
71

 Rostiyah NK, Strategi Belajar Mengajar....., hal. 135 



83 
 

 

metode resitasi terhadap hasil belajar matematika materi himpunan siswa 

kelas VII MTs Al Ma’arif Tulungagung tahun ajaran 2015/2016 sebesar 84% 

dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 


