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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi 

Bangun Ruang Sisi Datar pada Peserta Didik Kelas VII Mts 

Darissulaimaniyah Kamulan 

Metode pembelajaran yang tepat dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap hasil belajar peserta didik, yang dimaksud dengan penggunaan metode 

yang tepat dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode resitasi. Menurut 

Mulyani metode resitasi adalah suatu cara interaksi pembelajaran yang ditandai 

adanya tugas dari guru untuk dikerjakan peserta didik di sekolahan ataupun di 

rumah secara individu atau kelompok, sehingga peserta didik menjadi aktif dalam 

belajar baik secara individu maupun kelompok.
1
  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kelas eksperimen yaitu kelas yang 

diberikan materi bangun ruang dengan menggunakan metode resitasi mempunyai 

nilai rata-rata sebesar 85,20. Sedangkan kelas kontrol yaitu kelas yang tanpa 

menggunakan metode resitasi mempunyai nilai rata-rata sebesar 73,60. Dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat sagala dalam bukunya 

yang berjudul Konsep dan Makna Pembelajaran mengatakan bahwa metode 

pembelajaran memegang peranan sangat penting, karena metode pembelajaran 
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merupakan salah satu penunjang keberhasilan guru dalam pembelajaran, sehingga 

dalam hal ini perlu adanya metode pembelajaran yang sesuai.
2
 

Selain itu berdasarkan analisis data diketahui bahwa menggunakan metode 

resitasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta 

didik materi bangun ruang sisi datar, hal ini ditunjukan oleh nilai thitung> ttabel atau 

3,684 > 2,011 dan sig. (2-tailed) = 0,001 < 0,05.  Diluar fokus penelitian ini 

peneliti menemukan temuan lain yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik 

pada kelas eksperimen, yaitu berupa kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal dengan sangat runtut yang peneliti temukan melalui beberapa 

hasil lembar jawaban post-test peserta didik. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Yenrika Kurniati dalam 

skripsinya tahun 2007 dengan judul “Pengaruh Metode Resitasi Dengan 

Menggunakan Lembar Kerja Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau 

Dari Kemampuan Awal Peserta Didik Pada Pokok Bahasan Himpunan Peserta 

Didik Kelas VII Semester 2 SMP Negeri 13 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007. 

Juga menunjukan bahwa metode resitasi mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan metode 

resitasi lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tanpa metode resitasi. 

Dengan adanya pembelajaran menggunakan metode resitasi peserta didik diajak 

untuk lebih memahami materi bangun ruang sehingga menyebabkan peserta didik 

lebih aktif dalam pembelajaran. 
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B. Besarnya Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Materi Bangun Ruang Sisi Datar pada Peserta Didik Kelas VII Mts 

Darissulaimaniyah Kamulan 

Besarnya perhitungan nilai effect size (d) = 1,06 interpretasi pada tabel 

cohen’s menyatakan presentase pengaruh sebesar 84%. Hal ini menunjukan 

bahwa pengaruh menggunakan  metode resitasi terhadap hasil belajar matematika 

materi bangun ruang sisi datar pada peserta didik kelas VII tergolong tinggi. Mts 

Darissulaimaniyah Kamulan. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Masykur 

pada bukunya yang berjudul Mathematical Intelegence mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu yang menggunakan pemahaman nalar dan bimbingan 

yang eksra dari seorang guru.
3
 Dalam hal ini materi Bangun Ruang Sisi datar 

memiliki taraf yang tinggi dalam hal pemahaman logis peserta didik, sehingga 

metode resitasi berperan secara signifikan dalam peningkatan hasil belajar peserta 

didik. 

Hasil paparan penelitian diatas sejalan dengan pendapat Siti Masruroh 

dalam skripsinya tahun 2006 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Tugas Dan 

Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 2 Semester 2 Pokok 

Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel SMP Islam Sultan Agung I 

Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006”dari jurusan matematika FMIPA 

Universitas Negeri Semarang, mengatakan penggunaan metode tugas dan resitasi 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dapat diterima, 
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artinya hasil belajar matematika siswa dalam bidang studi matematika pada pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel dari siswa kelompok eksperimen 

lebih baik dari pada hasil belajar kelompok kontrol.4 Selain itu Pramesti Chintya 

Dewi dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Peta Konsep Dan 

Metode Pembelajaran Resitasi Berbantuan Media Gambar Terhadap 

Kemampuan Berpikir Peserta Didik SMP Negeri 1 Purworejo. Mengatakan 

bahwa pembelajaran yang baik adalah proses belajar yang menempatkan peserta 

didik sebagai tokoh utama dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

harus menumbuhkan suasana sedemikian rupa sehingga terciptanya suasana yang 

aktif, dimana peserta didik aktif bertanya, mengemukakan pendapat dan 

mempertanyakan apa yang belum dipahami tanpa harus malu dan bukan proses 

pembelajaran yang pasif.
5
 

Sesuai dengan hasil penelitian, pendapat para ahli dan penelitian terdahulu 

menunjukan bahwa penggunan  metode resitasi berpengaruh tinggi terhadap hasil 

belajar matematika materi bangun ruang sisi datar pada peserta didik kelas VII 

MTS Darissulaimaniyyah Kamulan Trenggalek dengan persentase pengaruh 84%. 
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