
25 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Masehi Temanggung pada bulan April 

sampai bulan Mei 2013. Populasi penelitian adalah siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung Tahun Ajaran 2012/2013 dan sampel yang diambil sebanyak 46 siswa 

yang terdiri dari 23 siswa kelas VIIA dan 23 siswa kelas VIIB. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Pada penelitian ini 

kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIIB dan kelas yang 

digunakan sebagai kelas kontrol yaitu kelas VIIA, dengan pertimbangan kedua kelas 

mempunyai kemampuan awal yang sama. 

 

B. Deskripsi Pretest 

1. Analisis Deskriptif Pretest 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data nilai pretest.  Nilai 

pretest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen diuji statistik sehingga diperoleh 

gambaran tentang keadaan kedua kelas tersebut. Hasil analisis deskriptif pretest 

dapat dilihat pada Tabel 4.1, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Pretest 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, nilai minimum kelas kontrol sebesar 46 sedangkan 

nilai minimum kelas eksperimen sebesar 52 dan nilai maksimum kelas kontrol 

sebesar 92, sedangkan untuk nilai maksimum kelas eksperimen sebesar 89. Rata-

rata dari kelas kontrol sebesar 72,00 sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 72,26. Nilai standar deviasi kelas kontrol adalah 12,158 sedangkan nilai 

standar deviasi kelas eksperimen adalah 11,262. SMP Masehi Temanggung 

mempunyai kriteria ketuntasan minimum (KKM) sebesar 72. Nilai yang kurang 

dari 72 dikategorikan rendah, nilai dari 72 sampai 84 dikategorikan sedang dan 

nilai 85 sampai 100 dikategorikan tinggi, Tabel 4.2 berikut mendeskripsikan 

rincian persentase dan kategori nilai hasil pretest. 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Kontrol 23 46 92 72.00 12.158 

Kelas Eksperimen 23 52 89 72.26 11.262 

Valid N (listwise) 23     
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Tabel 4.2 

Persentase nilai pretest berdasarkan kategori 

Interval Kategori 
Kelas Kontrol 

(jumlah siswa) 
Persentase 

Kelas Eksperimen 

(jumlah siswa) 
Persentase 

85 – 100 

72 – 84 

0 – 71 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

4 

10 

9 

17,39% 

43,48% 

39,13% 

5 

7 

11 

21,74% 

30,43% 

47,83% 

Berdasarkan Tabel 4.2, pada kelas kontrol terdapat 4 siswa mendapatkan 

nilai berkategori tinggi dengan persentase 17,39%, 10 siswa mendapatkan nilai 

berkategori sedang dengan persentase 43,48%, 9 siswa mendapatkan nilai 

berkategori rendah dengan persentase 39,13%. Pada kelas eksperimen terdapat 5 

siswa mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan persentase 21,74%, 7 siswa 

mendapatkan nilai berkategori sedang dengan persentase 30,43%, 11 siswa 

mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 47,83%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol sebagian besar siswa mendapat nilai 

sedang dan pada kelas eksperimen sebagian besar siswanya mendapat nilai 

rendah atau di bawah KKM. 

 

2. Uji Normalitas Pretest 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding dua 

sampel yang berguna untuk mengetahui data pada variabel kontrol dan 

eksperimen berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk 

menguji normalitas data menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05, sedangkan data dikatakan 

berdistribusi tidak normal jika nilai signifikan < 0,05. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Pretest 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, didapat nilai signifikan pretest kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yaitu 0,200 > 0,05. Data yang diolah tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas Pretest 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding 

dua sampel. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai Pretest .096 46 .200
*
 .975 46 .417 
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varian populasi adalah sama atau tidak. Data dikatakan homogen jika nilai 

signifikan > 0,05, sedangkan data dikatakan tidak homogen jika nilai signifikan < 

0,05. Hasil olah data uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.4, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasi Uji Homogenitas Pretest 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai 

Pretest 

Based on Mean .018 1 44 .894 

Based on Median .016 1 44 .899 

Based on Median and with adjusted df .016 1 40.964 .899 

Based on trimmed mean .014 1 44 .906 

Berdasarkan Tabel 4.4, didapatkan nilai signifikan pretest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,894 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

kedua data tersebut homogen. 

 

4. Uji Banding Dua Sampel Pretest 

Analisis uji banding dua sampel digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan nilai pada kedua kelas, dan kalau berbeda mana yang lebih baik. Uji 

banding dua sampel pada penelitian ini benar-benar di antara keduanya saling 

bebas, artinya bahwa kedua sampel tidak harus sama jumlah anggota sampel. 

Data dari kedua kelompok sampel dikatakan memiliki rataan sama jika nilai 

signifikan > 0,05, sedangkan data dari kedua kelompok sampel dikatakan memiliki 

rataan yang berbeda jika nilai signifikan < 0,05. Hasil olah data uji banding dua 

sampel dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Banding Dua Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, didapatkan nilai signifikan adalah 0,940 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan kedua data tersebut memiliki rataan yang sama. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai 

Prete

st 

Equal variances 

assumed 
.018 .894 -.075 44 .940 -.261 3.456 -7.225 6.704 

Equal variances 

not assumed 
  -.075 43.745 .940 -.261 3.456 -7.226 6.705 
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Perbandingan hasil belajar kelas VIIA dan VIIB sama. Maka akan diberikan 

perlakuan pada kelas eksperimen yaitu kelas VIIB dengan Six Steps To Effective 

Homework saat proses pembelajaran matematika, sedangkan kelas kontrol yaitu 

kelas VIIA dengan pembelajaran yang tidak menggunakan Six Steps To Effective 

Homework saat proses pembelajaran. 

 

C. Deskripsi Posttest 

1. Analisis Deskriptif Soal Posttest 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data posttest dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan 

kedua kelas tersebut. Hasil analisis deskriptif soal posttest dapat dilihat pada 

Tabel 4.6, sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Deskriptif Posttest 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai minimum kelas kontrol sebesar 34 sedangkan 

nilai minimum kelas eksperimen sebesar 49 dan nilai maksimum kelas kontrol 

sebesar 86, sedangkan untuk nilai maksimum kelas eksperimen sebesar 94. Rata-

rata dari kelas kontrol sebesar 64,81 sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 74,66. Nilai standar deviasi kelas kontrol adalah 14,948 sedangkan nilai 

standar deviasi kelas eksperimen adalah 13,073. Tabel 4.7 berikut 

mendeskripsikan rincian persentase dan kategori nilai hasil posttest. 

Tabel 4.7 

Persentase Nilai Posttest Berdasarkan Kategori 

Interval Kategori 
Kelas Kontrol 

(jumlah siswa) 
Persentase 

Kelas Eksperimen 

(jumlah siswa) 
Persentase 

85 – 100 

72 – 84 

0 – 71 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

2 

6 

14 

9,09% 

27,27% 

63,64% 

6 

11 

6 

26,09% 

47,83% 

26,09% 

 

Berdasarkan Tabel 4.7, pada kelas kontrol terdapat 2 siswa mendapatkan 

nilai berkategori tinggi dengan persentase 9,09%, 6 siswa mendapatkan nilai 

berkategori sedang dengan persentase 27,27%, 14 siswa mendapatkan nilai 

berkategori rendah dengan persentase 63,64%. Pada kelas eksperimen terdapat 6 

siswa mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan persentase 26,09%, 11 siswa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kelas Kontrol 22 34 86 64.81 14.948 

Kelas Eksperimen 23 49 94 74.66 13.073 

Valid N (listwise) 22     
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mendapatkan nilai berkategori sedang dengan persentase 47,83%, 6 siswa 

mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 26,09%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol sebagian besar siswa mendapat nilai 

rendah atau di bawah KKM dan pada kelas eksperimen sebagian besar siswanya 

mendapat nilai sedang. Jumlah siswa yang mendapatkan niai tinggi lebih banyak 

terdapat pada kelas eksperimen. 

 

2. Uji Normalitas Soal Posttest 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding dua 

sampel yang berguna untuk mengetahui apakah data pada variabel kontrol dan 

eksperimen berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk 

menguji normalitas data menggunakan SPSS 16.0 for windows. Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov > 0,05 sedangkan 

data dikatakan berdistribusi tidak normal jika nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov 

< 0,05. Hasil olah data uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.8, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Soal Posttest 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.8, didapat nilai siginifikan Kolmogorov-Smirnov soal 

posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu 0,200 > 0,05. Data yang 

sudah diolah tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut 

berdistribusi normal. 

 

3. Uji Homogenitas Soal Posttest 

Uji homogenitas merupakan uji prasyarat sebelum melakukan uji banding 

dua sampel. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

varian populasi adalah sama atau tidak. Salah satu cara untuk menguji 

homogenitas adalah dengan menggunakan Uji Bartlett. Data dikatakan homogen 

jika nilai signifikan > 0,05, sedangkan data dikatakan tidak homogen jika nilai 

signifikan < 0,05. Hasil olah data uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.9, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai posttest .110 45 .200
*
 .956 45 .086 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Soal Posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, didapatkan nilai siginfikan soal posttest dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,762 > 0,05. Data yang sudah diolah 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut homogen. 

 

4. Uji Banding Soal Posttest 

Analisis uji banding dua sampel digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan nilai pada kedua kelas, dan kalau berbeda mana yang lebih baik. Uji 

banding dua sampel pada penelitian ini benar-benar di antara keduanya saling 

bebas, artinya bahwa kedua sampel tidak harus sama jumlah anggota sampel. 

Data dari kedua kelompok sampel dikatakan memiliki rataan sama jika nilai 

signifikan > 0,05, sedangkan data dari kedua kelompok sampel dikatakan memiliki 

rataan yang berbeda jika nilai signifikan < 0,05. Hasil olah data uji banding dua 

sampel dapat dilihat pada Tabel 4.10, sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil uji banding dua sampel 

        

Berdasarkan Tabel 4.10, didapatkan nilai signifikan adalah 0,023 < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan kedua data tersebut memiliki rataan yang berbeda. 

Hasil output pada Tabel 4.6, dapat dilihat jika nilai rata-rata kelas kelas kontrol 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

nilai posttest Based on Mean .093 1 43 .762 

Based on Median .077 1 43 .783 

Based on Median and with 

adjusted df 
.077 1 40.736 .783 

Based on trimmed mean .078 1 43 .781 
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sebesar 64,81 lebih rendah dari pada nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 

74,66. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki perbedaan hasil belajar 

di mana kelas eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar kelas kontrol, atau 

dengan kata lain pembelajaran matematika dengan Six Steps To Effective 

Homework dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian eksperimen semu ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung yang 

menggunakan dan tidak menggunakan metode Six Steps To Effective Homework pada 

Tahun Ajaran 2012/2013. Hasil wawancara dengan guru matematika di SMP Masehi 

Temanggung adalah kurangnya perhatian siswa dalam mengerjakan PR, siswa kadang 

tidak menyelesaikan PR dan tidak mengumpulkan tepat waktu. Hal berbeda  

diungkapkan oleh beberapa siswa, siswa kadang tidak menyelesaikan PR karena 

terlalu banyak atau terlalu sulit tingkat pengerjaannya. Waktu pengerjaan PR yang 

singkat dengan jumlah PR yang banyak juga menjadi salah satu permasalahan yang 

diungkapkan siswa. Proses pembelajaran pada penelitian ini menggunakan metode 

Six Steps To Effective Homework. Metode ini mengacu pada teori Vatterott (2009) 

yang mengungkapkan bahwa ada enam langkah untuk membuat pekerjaan rumah 

yang berkualitas dan tidak memberatkan siswa (tidak menyita waktu siswa ketika 

berada di rumah dan tidak mengganggu kegiatan siswa yang lain). Enam langkah 

tersebut adalah (1) Designing quality tasks, membuat atau mendesain tugas yang 

berkualitas; (2) Differentiating homework tasks, menciptakan variasi atau perbedaan 

dalam pemberian tugas; (3) Moving from grading to checking—focusing on feedback, 

lebih menekankan pemberian umpan balik pada setiap pekerjaan siswa; (4) 

Decriminalizing grading, meminimalisir pemberian nilai untuk memberikan hukuman; 

(5) Using completion strategies, menggunakan strategi agar tugas yang diberikan 

dapat dikerjakan semua dengan lengkap; (6) Establishing support programs, 

membuat kegiatan yang dapat mendukung proses penyelesaian pekerjaan rumah 

siswa. 

Penelitian ini mengambil sampel siswa sebanyak 46 siswa dari populasi 68 

siswa, yang terdiri dari 23 siswa kelas VIIA dan 23 siswa kelas VIIB. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan kedua 

kelas memiliki kemampuan awal yang sama. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

banding dua sampel pada nilai pretest kedua kelas yang merupakan nilai Ulangan 

Akhir Semester I. Berdasarkan hasil pretest pada kelas kontrol terdapat 4 siswa yang 

mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan persentase 17,39%, 10 siswa 

mendapatkan nilai berkategori sedang dengan persentase 43,48%, 9 siswa 

mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 39,13%. Pada kelas 
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eksperimen terdapat 5 siswa mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan persentase 

21,74%, 7 siswa mendapatkan nilai berkategori sedang dengan persentase 30,43%, 11 

siswa mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 47,83%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol sebagian besar siswa mendapat nilai sedang 

dan pada kelas eksperimen sebagian besar siswanya mendapat nilai rendah atau di 

bawah KKM. 

Sebelum melakukan uji banding dua sampel, dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji normalitas pada pretest menunjukkan 

bahwa nilai signifikan 0,200 > 0,05, artinya data pretest tersebut berdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas pada pretest menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,894 > 0,05, 

dapat disimpulkan bahwa data pretest tersebut homogen. Setelah uji prasyarat 

terpenuhi, maka dilakukan uji banding dua sampel. Hasilnya nilai signifikan sebesar 

0,940 > 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa kedua kelas mempunyai rataan yang 

sama. Perbandingan hasil belajar kelas VIIA dan VIIB sama. Maka perlakuan diberikan 

pada kelas eksperimen yaitu kelas VIIB dengan Six Steps To Effective Homework saat 

proses pembelajaran matematika, sedangkan kelas kontrol yaitu kelas VIIA dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan Six Steps To Effective Homework saat proses 

pembelajaran. 

Instrumen posttest sejumlah 35 item soal, dari 35 item terdapat 30 item yang 

valid dan reliabel. Hasil uji normalitas nilai posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 > 0,05, ini artinya kedua data tersebut 

berdistribusi normal. Uji homogenitas nilai posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol didapatkan nilai signifikan sebesar 0,762 > 0,05, ini berarti kedua data 

tersebut homogen. Analisis uji banding dua sampel antara hasil belajar kelas kontrol 

dan kelas eksperimen diperoleh nilai signifikan sebesar 0,023 < 0,05, hal ini 

menunjukkan kedua kelas memiliki rataan yang berbeda. Hasil output pada Tabel 4.6 

dapat dilihat bahwa rataan kelas kelas kontrol sebesar 64,81 dan lebih rendah dari 

pada rataan kelas eksperimen sebesar 74,66. Berdasarkan hasil posttest, pada kelas 

kontrol terdapat 2 siswa mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan persentase 

9,09%, 6 siswa mendapatkan nilai berkategori sedang dengan persentase 27,27%, 14 

siswa mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 63,64%. Pada kelas 

eksperimen terdapat 6 siswa yang mendapatkan nilai berkategori tinggi dengan 

persentase 26,09%, 11 siswa mendapatkan nilai berkategori sedang dengan 

persentase 47,83%, 6 siswa mendapatkan nilai berkategori rendah dengan persentase 

26,09%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelas kontrol sebagian besar siswa 

mendapat nilai rendah atau di bawah KKM dan pada kelas eksperimen sebagian besar 

siswanya mendapat nilai sedang. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai tinggi lebih 

banyak terdapat pada kelas eksperimen atau kelas yang mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode Six Steps to Effective Homework, nilai 
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sedang lebih banyak terdapat pada kelas eksperimen, dan nilai rendah paling banyak 

terdapat pada kelas kontrol atau kelas yang tidak mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode Six Steps to Effective Homework.Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada hasil belajar 

kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen 

memiliki perbedaan hasil belajar matematika dan pembelajaran matematika dengan 

pemberian Six Steps To Effective Homework berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

Pembelajaran matematika dengan Six Steps to Effective Homework pada 

pertengahan atau akhir pembelajaran merupakan salah satu metode pemberian 

tugas pada siswa untuk dikerjakan di rumah. Pada step kelima yang terdapat pada 

teori Vatterot (2009) menyebutkan bahwa dalam pemberian pekerjaan rumah 

sebaiknya menggunakan strategi agar siswa dapat menyelesaikan semua soal secara 

lengkap, yaitu menghindari pemberian pekerjaan rumah pada akhir pembelajaran 

ketika siswa sedang berkemas-kemas dan lebih berkonsentrasi untuk pulang sekolah 

atau istirahat. Tujuannya adalah agar tugas yang diberikan dapat dipahami terlebih 

dahulu sebelum siswa mengerjakannya. Six Steps To Effective Homework bukan untuk 

menambah beban siswa pada saat di rumah, melainkan untuk membantu siswa 

dalam belajar. Pada tiap pekerjaan rumah yang diberikan, waktu pengerjaan 

disesuaikan dengan banyaknya soal yang akan dikerjakan. Waktu pengerjaan setiap 

tugas adalah 70 menit. Ini disesuaikan dengan Ten Minutes Rule, jika siswa naik satu 

tingkatan kelas maka lamanya waktu pengerjaan akan ditambah 10 menit. Pada siswa 

kelas 1 SD pekerjaan rumah sebaiknya dikerjakan selama 10 menit, siswa kelas 2 SD 

sebaiknya mengerjakan PR selama 20 menit, dan seterusnya. Jika pekerjaan rumah 

diberikan pada siswa kelas 7 SMP, maka lamanya waktu pengerjaan adalah 70 menit. 

Six Steps to Effective Homework pada siswa di kelas eksperimen dapat 

membantu siswa untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan untuk mengerjakan 

sesuatu dan siswa mengerti bagian-bagian hasil pekerjaan rumah yang kurang tepat 

atau tidak sesuai. Hal ini dikarenakan guru memberikan feedback atau umpan balik 

pada setiap pekerjaan siswa yang kurang atau tidak tepat. Setelah diberi umpan balik 

siswa diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Guru lebih mengutamakan umpan 

balik daripada penilaian berupa angka. Ini sesuai dengan step yang ketiga, yaitu 

moving from grading to checking: focusing on feedback. Siswa yang mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective Homework dan mengetahui letak 

kesalahannya akan memperbaiki pekerjaannya sehingga siswa lebih memahami 

materi yang diajarkan. Siswa yang diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective 

Homework memperoleh hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang tidak diberi 

pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective Homework. Hal ini ditunjukkan dengan 

perbedaan hasil belajar matematika siswa setelah diberi posttest. Nilai posttest siswa 
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yang diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps To Effective Homework lebih tinggi 

daripada nilai posttest siswa yang tidak diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps To 

Effective Homework. Maka dapat disimpulkan bahwa Six Steps To Effective Homework 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar siswa (50%) 

mengerjakan PR pada malam hari dan 63,4 % siswa mengerjakan dengan lengkap. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran matematika dengan Six Steps to 

Effective Homework pada siswa dapat berpengaruh pada hasil belajar matematika 

siswa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diberi dan tidak diberi pekerjaan rumah (PR) Six Steps to Effective Homework. Hasil 

belajar matematika siswa pada kelas eksperimen ternyata lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Adanya Six Steps to Effective Homework pada pembelajaran matematika 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Masehi 

Temanggung. 
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