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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 1) pengaruh model pembelajaran kooperatif 

teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika, 2) pengaruh kemampuan komunikasi matematis 

(KKMat) terhadap hasil belajar matematika dan 3) interaksi antara efek model pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu dan KKMat terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bringin. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain the randomize 

control group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Bringin Semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel dengan 

cluster random sampling dan diperoleh siswa kelas VIIIA sebagai kelas kontrol yang dikenai model 

pembelajaran satu arah dan kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu dimana masing-masing kelas berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji 

normalitas dengan Shapiro-wilk, homogenitas dengan levene, uji beda rerata dengan Independent 

sample t-test serta uji hipotesis dengan anava dua jalan. Seluruh uji dilakukan dengan taraf signifikan 

5%. Hasil analisis kondisi awal menunjukkan bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan 

awal yang seimbang dengan nilai signifikan 0,103. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa 1) 

terdapat pengaruh model pembelajaran koperatif teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII di SMP N 2 Bringin, 2) terdapat pengaruh KKMat terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII di SMP N 2 Bringin, 3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif 

teknik Tari Bambu dan KKMat terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di SMP N 2 

Bringin. 

 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, tari bambu, komunikasi matematis, bangun ruang sisi datar 

 

 

PENDAHULUAN 

Proses pembelajaran menurut Permendiknas No. 41 Tahun 2007 pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Akan tetapi, belum semua proses pembelajaran matematika berjalan 

sesuai dengan standar proses pada satuan pendidikan (Anggani, 2015). Hal tersebut dapat 

dilihat dari masih terdapatnya proses pembelajaran dimana guru menjadi pusat dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa kurang berperan di dalam proses belajar yang mengakibatkan 

hasil belajar siswa kurang optimal (Sary, dkk: 2013). 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator untuk mengukur tercapainya kompetensi 

yang diberikan setelah dilakukan proses pembelajaran (Ni’matillah dan Murtiyasa, 2016: 

515). Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
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pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990:22). Dimyati dan Mudjiono (2006:4) juga menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dalam bentuk angka atau skor setelah 

diberikan tes hasil belajar kepada siswa dalam waktu tertentu. Lebih lanjut, Haryoko (2009) 

mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dimana hasil tersebut merupakan gambaran penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

dari siswa yang berwujud angka dari tes standar yang digunakan sebagai pengukur 

keberhasilan. Hasil pengukuran inilah yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan 

pembelajaran tercapai. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajar matematikanya yang berwujud angka atau skor dari tes yang diberikan untuk 

mengukur keberhasilan siswa. 

Hasil belajar  dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam diri siswa (intenal) 

dan faktor yang datang dari luar diri siswa (eksternal). Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah model pembelajaran yang diterapkan  di kelas. Suharjo 

dalam Meiriyani, dkk. (2014) menyatakan bahwa pembelajaran pada hakekatnya tidak hanya 

sekedar penyampaian pesan pembelajaran kepada siswa, akan tetapi merupakan aktivitas 

profesional yang menuntut guru untuk dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar 

secara terpadu, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat belajar secara 

efektif dan efisien. Henningsen dan Stein dalam Effendi (2012) juga mengutarakan bahwa 

untuk mengembangkan kemampuan siswa, maka pembelajaran harus menjadi lingkungan 

dimana siswa mampu terlibat secara aktif dalam banyak kegiatan pembelajaran. Salah satu 

model pembelajaran yang berfokus pada siswa adalah model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan dan 

mendorong kerja sama antar siswa dalam mempelajari sesuatu. Johnson, dkk (Wardoyo, 

2013: 44-45) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan proses belajar mengajar 

yang melibatkan penggunaan kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk 

bekerja secara bersama-sama dengan tujuan untuk memaksimalkan pembelajaran mereka 

sendiri dan pembelajaran satu sama lainnya. Isjoni (2013: 23) menyatakan bahwa model 

pembelajaran kooperatif  memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan, dan  keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan 

demokratis dimana siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran namun bisa juga berperan 

sebagai tutor bagi teman sebayanya. Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai teknik, salah 

satu teknik dalam pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah teknik Tari Bambu.  

Teknik Tari Bambu menurut Lie (2003:66) merupakan teknik pembelajaran kooperatif 

yang dikembangkan dari strategi Inside Outside Circle. Teknik ini diberi nama Tari Bambu 

karena siswa berjajar dan saling berhadapan dengan model yang mirip seperti dua potong 

bambu yang digunakan dalam Tari Bambu Filipina yang juga populer di beberapa daerah di 

Indonesia. Tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan teknik Tari Bambu adalah agar 

siswa saling berbagi informasi, bertukar pengalaman, dan  pikiran antar siswa (Huda, 

2014:250).  Langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu 

menurut Suprijono (2012: 98) adalah pengenalan topik, pembagian kelompok besar, 

penempatan kelompok, pembagian tugas, pergantian pasangan, dan presentasi kelompok.  
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Pada pembagian kelompok besar, siswa dibagi menjadi dua kelompok besar. Setengah dari 

anggota kelompok besar kemudian berdiri berjajar dan saling berhadapan dengan setengah 

anggota lainnya yang juga dalam posisi berdiri berjajar juga, sehingga di dalam setiap 

kelompok besar mereka saling berpasang-pasangan. Pasangan ini disebut dengan pasangan 

awal. Setiap pasangan mendapatkan tugas untuk dibahas dan dikerjakan. Setelah selesai 

diskusi siswa dari tiap-tiap kelompok besar berdiri berjajar kembali dan saling berhadapan 

lalu bergeser ke kanan. Siswa yang berada di ujung paling kanan berpindah ke ujung paling 

kiri.  Melalui cara ini tiap-tiap siswa akan mendapat pasangan baru dan dapat saling berbagi 

informasi. Pergeseran dilakukan sampai siswa kembali ke pasangan awal.  

Lie (66: 2003) menyatakan bahwa keunggulan dari teknik Tari Bambu adalah adanya 

struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda 

dengan singkat dan teratur. Selain itu siswa dapat bekerja dengan sesama siswa dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa model 

pembelajaran teknik Tari Bambu berpengaruh terhadap hasil belajar, diantaranya penelitian 

yang dilakukan Chotijah (2014) pada mata pelajaran Fisika di kelas X SMA Negeri 1 Sapuran 

serta Riansah (2011) pada mata pelajaran matematika dalam materi program linier di SMK 

Gita Kirtti 1 Jakarta. 

Selain faktor eksternal, hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal 

dari dalam diri siswa (internal), salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis 

(KKMat) siswa (Ni’matillah, 2016: 515). Schoen dalam Elida (2012) menyatakan bahwa 

KKMat adalah kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik dalam 

memecahan masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena 

dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat, persamaan, tabel dan sajian secara fisik. 

Within dalam Herdian (2010) menyatakan KKMat menjadi penting ketika diskusi antar  siswa 

dilakukan, dimana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, 

mendengar, menanyakan dan bekerjasama sehingga dapat membawa siswa pada pemahaman 

yang mendalam tentang matematika. KKMat yang lemah akan berakibat pada lemahnya 

kemampuan-kemampuan matematika yang lain (Qohar, 2011). 

Sumarmo (Latifah, 2011: 19) menyebutkan terdapat tujuh indikator KKMat yaitu 

menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika; menjelaskan 

ide, situasi dan relasi matematika secara lisan atau tertulis dengan benda nyata, grafik dan 

diagram; menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika; 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi matematika tertulis; membuat konjengtur, menyusun argumen, merumusan 

definisi dan argumentasi; menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah 

dipelajari. Penelitian yang dilakukan Pertiwi (2012) pada materi segi empat siswa kelas VIIB 

di MTs Al-Ma’arif Tulungagung menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika  siswa. 

Adanya teori yang menyatakan bahwa hasil belajar merupakan salah satu indikator 

untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran serta adanya hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu berpengaruh terhadap 

hasil belajar, menjadi dasar dilakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran 
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kooperatif teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika siswa. Selain itu, adanya 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa KKMat berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika mendorong dilakukan penelitian tentang keterkaitan antara hasil belajar 

matematika dan KKMat siswa. Penelitian ini dilakukan dalam pembelajaran matematika pada 

materi bangun ruang sisi datar bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bringin. Oleh karena itu, 

penelitian ini diberi judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Tari Bambu 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau dari 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Bringin”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika, pengaruh 

kemampuan komunikasi matematis (KKMat) terhadap hasil belajar matematika dan interaksi 

antara efek model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dan KKMat terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bringin. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan pembaca mengenai model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu 

dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi gambaran bagi guru tentang penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

Tari Bambu pada pembelajaran matematika sehingga dapat menginspirasi guru untuk 

mendesain pembelajaran serupa pada materi lain, serta diharapkan dapat memberi ruang pada 

siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Bringin pada Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental).  Penelitian 

eksperimen semu (Quasi Eksperimental) adalah penelitian eksperimen yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono, 2010:114). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bringin yang terdiri dari 

168 siswa yang dikelompokkan ke dalam 6 cluster berdasarkan kelas, yaitu kelas VIIIA-

VIIIF. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik cluster random sampling 

dan diperoleh dua kelompok sampel, yaitu siswa kelas VIIIA sebagai kelompok kontrol dan 

siswa kelas VIIIC sebagai kelompok eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah 

Factorial Design. Faktor pertama adalah model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bmbu 

dan faktor kedua adalah kemampuan komunikasi matematis. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode dokumentasi dan 

metode tes. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal siswa 

yaitu berupa nilai matematika Ujian Akhir Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 

selanjutnya akan digunakan untuk uji keseimbangan kemampuan awal. Metode tes digunakan 

untuk mengambil data hasil belajar matematika siswa (posttest) pada materi bangun ruang sisi 

datar setelah mendapat perlakuan dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Tes yang 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar matematika adalah tes pilihan ganda yang 

berjumlah 15 soal dan uraian 2 soal, sedangkan tes yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa adalah tes uraian yang berjumlah 8 soal. Validitas 

instrumen tes hasil belajar dan tes kemampuan komunikasi matematis menggunakan uji 

validitas konstrak (ahli). Uji validitas tes hasil belajar dilakukan oleh satu dosen Pendidikan 
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Matematika UKSW dan dua guru matematika SMP Negeri 2 Bringin dimana ketiga validator 

menyatakan bahwa instrumen layak digunakan. Uji validitas tes KKMat dilakukan oleh dua 

dosen Pendidikan Matematika UKSW dan satu guru matematika SMP Negeri 2 Bringin 

dimana mereka menyatakan bahwa instrumen layak digunakan dengan sedikit perbaikan pada 

kalimat pertanyaan dan urutan soal dan sudah direvisi. 

Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah sehingga dalam penelitian ini juga 

memiliki tiga hipotesis. Hipotesis pertama terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif 

teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika siswa, kedua terdapat pengaruh KKMat 

terhadap hasil belajar matematika, dan ketiga terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu ditinjau dari KKMat terhadap hasil belajar  matematika. 

Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dengan Saphiro-wilk, uji homogenitas 

dengan levene’s, uji beda rerata kondisi awal dengan independent sample t-test, serta uji 

hipotesis dengan anava dua jalan (2 x 3) dengan sel tak sama. Seluruh uji dilakukan dengan 

taraf signifikan 5% dengan alat bantu hitung berupa software SPSS.  

HASIL PENELITIAN  

A. Pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif teknik Tari 

Bambu 

Gambar 1. Denah Pelaksanaan Tari Bambu 

 

1. Membagikan LKS 

LKS yang dibagikan berisi soal dan materi yang telah dilengkapi 

kode soal. Materi yang dibagikan sama, tapi soal berbeda. Kode soal 

berbentuk pin angka seperti Gambar 2.  

2. Pengenalan topik pelajaran 

Pengenalan topik pelajaran dilakukan dengan kegiatan tanya jawab. 

Setelah selesai, siswa diminta mengerjakan soal secara individu 

sebelum kegiatan diskusi kelompok agar setiap siswa aktif dalam kegiatan diskusi. 

3. Pembagian kelompok besar 

Gambar 2. Pin Angka 
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Siswa dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu kelompok biru dan merah. Kelompok biru 

merupakan kelompok siswa dengan peringkat 1-14 dan kelompok merah merupakan 

kelompok siswa dengan peringkat 15-28. Pembagian ini dilakukan agar pada pembagian 

kelompok kecil siswa yang pandai tidak berpasangan dengan siswa pandai atau siswa yang 

kurang dengan kurang pandai. 

4. Pembagian kelompok kecil 

Siswa dibagi kedalam 14 kelompok kecil atau pasangan (pasangan 1-14) dan diminta 

duduk ditempat yang telah ditentukan guru seperti pada Gambar 1. Penentuan pasangan 

dengan memperhatikan peringkat setiap siswa dimana siswa dengan peringkat 1 

berpasangan dengan 15, 2 dengan 16 dan seterusnya. 

5. Berbagi informasi awal 

Setiap siswa berbagi informasi awal tentang hasil pekerjaan mereka sebelumnya yang 

dibuat secara individu  dan mendiskusikannya dengan pasangannya sampai didapat 

jawaban yang sama. Setiap siswa yang mendapat pin dengan angka yang sama memiliki 

soal yang sama. Soal yang dibahas setiap pasangan berbeda-beda. 

6. Bergeser atau berganti pasangan 

Siswa bergeser sebanyak dua bangku, seperti siswa dengan angka 1 bergeser ke angka 3, 2 

ke 4, dan seterusnya. Arah pergesaran seperti pada Gambar 1. Siswa yang bergeser hanya 

salah satu dari kelompok besar, kelompok merah atau kelompok biru. 

7. Bertukar soal dan informasi 

Siswa diminta untuk bertukar soal dengan pasangan barunya lalu diminta untuk 

mengerjakannya. Setelah selesai soal dan jawabannya dikembalikan kepada pemiliknya 

untuk dikoreksi. Jika jawaban yang dibuat pasangannya salah, maka pemilik soal wajib 

menjelaskan jawaban yang benar kepada pasangannya. 

8. Presentasi  

Setelah kegiatan bergeser dan bertukar informasi selesai, beberapa siswa diminta untuk 

menuliskan salah satu hasil pekerjaan mereka di papan tulis dan mempresentasikannya. 

B. Deskripsi data kondisi awal kedua kelompok sampel 

Data kemampuan awal (pretest) siswa diperoleh dari nilai Ulangan Akhir Semester 

(UAS)  matematika kelas VIII Semester I SMP Negeri 2 Bringin Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Data kemampuan awal digunakan untuk mengetahui kondisi awal hasil belajar dari 27 siswa 

pada kelas eksperimen dan 27 siswa pada kelas kontrol. Deskripsi data tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Data Pretest 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Eksperimen 27 59 96 72,15 10,159 

Kontrol 27 58 98 68,52 9,027 

Valid N (listwise) 27     

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa nilai minimum dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol hanya berbeda 1 poin lebih tinggi daripada kelas eksperimen, sedangkan skor 

maksimal keduanya berbeda 2 poin dimana skor maksimal kelas kontrol lebih tinggi daripada 

kelas eksperimen. Selisih rata-rata skor dari siswa pada kedua kelas tidak sampai 4 poin, 
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dimana rata-rata siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Meskipun 

demikian, keampuan siswa pada kelas eksperimen lebih beragam daripada siswa pada kelas 

kontrol. Hal ini ditunjukkan dari standar deviasi kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. 

C. Uji keseimbangan kondisi awal kedua kelompok sampel 

1. Uji normalitas 

Hasil uji normalitas pretest pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berturut-turut adalah 0,080 dan 0,455 (masing-masing > 

0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bahwa data pretest  hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Pretest  

Kelas 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Hasil 

belajar 

Eksperimen 0,933 27 0,080 

Kontrol 0,964 27 0,455 

2. Uji homogenitas dan uji independent sample t-test 

Uji beda rerata yang digunakan adalah uji independent sample t-test karena data pretest 

dari masing-masing kelompok sampel berdistribusi normal. Hasil uji  independent sample t-

test dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Independent Sample T-Test  Data Pretest 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-

tailed) 

Hasil 

belajar 

Equal variances assumed 5,465 0,023 1,662 52 0,102 

Equal variances not assumed   1,662 45,411 0,103 

Hasil uji independent sample t-test pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

dari uji homogenitas data pretest adalah 0,023 (kurang dari 0,05). Hal ini berarti kelompok 

sampel pada  kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal populasi yang memiliki variansi 

yang tidak homogen, sehingga uji independent sample t-test yang digunakan adalah equal 

variances not assumed. Hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,103 (lebih dari 

0,05). Oleh karena itu, dapat  disimpulkan bahwa siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki kemampuan awal yang seimbang. 

D. Deskripsi data kondisi akhir kelompok sampel 

Data kemampuan akhir diperoleh dari hasil postest setelah 4 kali pertemuan. Hasil 

posttest digunakan untuk mengetahui kondisi akhir dari masing-masing sampel. Selain diberi 

posttest, setiap sampel juga diberi tes KKMat yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar 

pengkategorian tingkat KKMat yang dimiliki setiap siswa. Deskripsi hasil posttest siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol ditinjau dari tingkat KKMat  dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Berdasarkan Tabel 4 rata-rata nilai posttest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Selain itu, rata-rata nilai posttest siswa dengan KKMat tinggi lebih tinggi 

daripada siswa dengan KKMat sedang dan rendah, serta rata-rata nilai posttest siswa dengan 

KKMat sedang lebih tinggi daripada siswa dengan KKMat rendah. 

Tabel 4. Statistik Deskriptif data Posttest ditinjau dari tingkat KKMat 

Kelas KKMat Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Eksperimen Tinggi 78 98 87,89 6,735 9 

Sedang 51 93 76,81 11,173 16 

Rendah 78 80 79,00 1,414 2 

Total 51 98 80,70 10,652 27 

Kontrol Tinggi 63 91 75,20 12,438 5 

Sedang 46 78 62,14 10,953 14 

Rendah 36 65 52,63 11,587 8 

Total 36 91 61,74 13,432 27 

Total Tinggi 63 98 83,36 10,739 14 

Sedang 46 93 69,97 13,182 30 

Rendah 36 80 57,90 15,110 10 

Total 36 98 71,20 15,343 54 

 

E. Uji hipotesis  

a. Uji normalitas 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan teknik Analisis Variansi (Anava) dua jalan 

(2 x 3) dengan sel tak sama. Sebelum melakukan uji anava, dilakukan uji prasarat anava yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan pada hasil posttest siswa kelas 

eksperimen, kelas kontrol, serta kelompok sampel siswa dengan KKMat tinggi, sedang, dan 

rendah. Hasil uji normalitas dari hasil posttest siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada 

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi dari hasil posttest siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berturut-turut adalah 0,235 dan 0,795 (masing-masing lebih dari 0,05). Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil posttest siswa pada kelas eksperimen dan kontrol 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data Posttest  

Kelas 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Hasil belajar 
Eksperimen 0,952 27 0,235 

Kontrol 0,977 27 0,795 

Hasil uji normalitas dari hasil posttest siswa ditinjau dari tiap kategori KKMat pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari hasil posttest siswa dengan KKMat tinggi, 

sedang, dan rendah masing-masing lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

hasil posttest siswa dengan KKMat tinggi, sedang, dan rendah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data Posttest Ditinjau dari Tiap Kategori KKMat 

KKMat 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Hasil 

belajar 

Tinggi 0,921 14 0,227 

Sedang  0,959 30 0,286 

Rendah 0,931 10 0,457 

 

b. Uji homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas, dilakukan uji homogenitas pada hasil posttest antara 

siswa pada kelas eksperimen dan kontrol, serta antara siswa pada tiap kelompok KKMat. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Data Posttest 

 Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

Antar jenis model 1,442 1 52 0,235 

Antar tingkat KKMat 1,049 2 51 0,358 

Hasil uji homogenitas pada Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi dari hasil posttest 

antara siswa pada kelas eksperimen dan kontrol sebesar 0,235, sedangkan uji homogenitas 

dari hasil posttest antara siswa pada tiap kelompok KKMat tinggi, sedang, dan rendah sebesar 

0,358. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil posttest antara siswa pada kelas 

eksperimen dan kontrol berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau homogen, 

begitu juga dengan hasil  posttest antara siswa pada KKMat tinggi, sedang dan rendah juga 

berasal dari populasi dengan variansi yang sama atau homogen. 

c. Uji anava 2 jalan dengan sel tak sama 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan teknik Analisis Variansi (Anava) dua jalan 

(2 x 3) dengan sel tak sama. Hasil uji dapat  dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Uji Anava Dua Jalan 

Source Type III Sum 

of Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 7121,044a 5 1424,209 12,764 0,000 

Intercept 175758,916 1 175758,916 1575,220 0,000 

Kelas 2698,304 1 2698,304 24,183 0,000 

KKMAT 1605,047 2 802,524 7,193 0,002 

kelas * KKMAT 219,392 2 109,696 0,983 0,382 

Error 5355,716 48 111,577   

Total 286255,000 54    

Corrected Total 12476,759 53    

 

1) Hipotesis pertama 

Hasil uji Anava dua jalan pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

variabel model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dan hasil belajar matematika 

tertulis ,000 artinya mendekati 0 yang kurang dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berarti 

hasil belajar matematika siswa yang dikenai perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik 
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Tari Bambu berbeda secara signifikan dengan hasil belajar matematika siswa yang dikenai 

model pembelajaran satu arah, dan karena rata-rata nilai kelas eksperimen 80,67 lebih tinggi 

daripada kelas kontrol 61,74, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu secara signifikan lebih baik 

daripada hasil belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran satu arah. Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis pertama dalam penelitian ini. 

2) Hipotesis kedua 

Hasil uji Anava dua jalan pada Tabel 8 juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

antara variabel KKMat dan hasil belajar matematika sebesar 0,002 (kurang dari 0,05), 

sehingga terdapat pengaruh KKMat terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berarti hasil 

belajar matematika siswa yang memiliki KKMat tinggi, sedang, dan rendah berbeda, sehingga 

perlu dilakukan uji lanjut pasca anava antar kolom untuk mengetahui siswa dalam kategori 

KKMat manakah yang memiliki hasil belajar matematika lebih baik. Uji lanjut pasca anava 

antar kolom dilakukan dengan menggunakan metode scheffe. Hasil uji scheffe dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji Lanjut Pasca Anava dengan Metode Scheffe 

(I) 

KKMat 

(J) 

KKMat 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig.b 95% Confidence Interval 

for Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tinggi  
Sedang 12,067* 3,523 0,001 4,983 19,151 

Rendah 15,732* 5,110 0,003 5,458 26,006 

Sedang  
Tinggi -12,067* 3,523 0,001 -19,151 -4,983 

Rendah 3,665 4,601 0,430 -5,586 12,916 

Rendah  
Tinggi -15,732* 5,110 0,003 -26,006 -5,458 

Sedang -3,665 4,601 0,430 -12,916 5,586 

 

Berdasarkan hasil uji lanjut pasca anava pada Tabel 9 diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

a) Perbandingan rata-rata siswa dengan KKMat tinggi dan sedang 

Hasil uji lanjut pasca anava pada Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi antara kategori 

KKMat tinggi dan KKMat sedang adalah 0,001 (kurang dari 0,05). Ini berarti terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa dengan KKMat 

tinggi dan KKMat sedang, dan karena rata-rata nilai hasil belajar matematika siswa dengan 

KKMat tinggi 83,36 lebih tinggi daripada siswa dengan KKMat sedang yang hanya 69,97 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan KKMat tinggi 

secara signifikan lebih baik daripada siswa dengan KKMat sedang. 

b) Perbandingan rata-rata antara siswa dengan KKMat tinggi dan rendah 

Hasil uji lanjut pasca anava pada Tabel 9 juga menunjukkan nilai signifikansi antara 

kategori KKMat tinggi dan KKMat rendah adalah 0,003 (kurang dari 0,05). Ini berarti 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa dengan 

KKMat tinggi dan KKMat rendah, dan karena rata-rata nilai hasil belajar matematika siswa 

dengan KKMat tinggi adalah 83,36 lebih tinggi daripada siswa dengan KKMat rendah  
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yang hanya mencapai 57,90 maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa 

dengan KKMat tinggi secara signifikan lebih baik daripada siswa dengan KKMat rendah. 

c) Perbandingan rata-rata antara siswa dengan KKMat sedang dan rendah 

Hasil uji lanjut pasca anava pada Tabel 9  menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara 

kategori KKMat sedang dan KKMat rendah adalah 0,430 (lebih dari 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata yang tidak signifikan antara hasil 

belajar matematika siswa dengan KKMat sedang dan KKMat rendah.  

3) Hipotesis ketiga 

Hasil uji anava dua jalan pada Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi antara variabel 

model pembelajaran dan kategori KKMat adalah 0,382 (lebih dari 0,05). Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara efek model pembelajaran kooperatif 

teknik Tari Bambu dan KKMat terhadap hasil belajar matematika sehingga tidak perlu 

dilakukan uji lanjut pasca anava antar sel. 

PEMBAHASAN 

Sebelum diberi perlakuan pada kedua kelompok sampel, dilakukan uji keseimbangan 

awal pada kedua kelompok sampel. Hasil uji keseimbangan awal dengan uji independent 

sample t-test menghasilkan nilai signifikansi 0,103 > 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan awal yang seimbang. Selanjutnya, 

masing-masing kelompok sampel diberi perlakuan sebanyak empat kali pertemuan, dimana 

kelas eksperimen mendapat perlakuan model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dan 

kelas kontrol dikenai model pembelajaran satu arah. Setelah selesai diberi pelakuan, kedua 

kelas diberi posttest untuk mengukur hasil belajar dan tes KKMat yang akan digunakan 

sebagai dasar pengkategorian tingkat KKMat setiap siswa. 

Hasil posttest dianalisis dengan uji anava dua jalan dengan sel tak sama. Hasil uji anava 

pada hasil posttest masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1. Hipotesis pertama 

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif teknik Tari Bambu terhadap hasil belajar matematika, dimana hasil belajar 

matematika siswa pada kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran kooperatif teknik 

Tari Bambu lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa pada kelas kontrol yang 

dikenai model pembelajaran satu arah. Hasil ini sesuai dengan rumusan hipotesis pertama dan 

juga sesuai dengan penelitian Riansah (2011) di SMK Gita Kirtti 1 Jakarta.  

Pada proses pembelajaran dengan model kooperatif teknik Tari Bambu, siswa dibagi ke 

dalam dua kelompok besar, lalu setiap siswa berpasangan dengan siswa lain dari kelompok 

besar yang lainnya. Setiap pasangan ini kemudian akan membahas satu soal yang sebelumnya 

telah mereka kerjakan secara individu. Selanjutnya salah satu kelompok besar bergeser 

sehingga setiap siswa akan mendapatkan pasangan baru untuk saling bertukar soal dan 

informasi. Proses ini membuat siswa lebih memahami apa yang telah dipelajari karena siswa 

harus menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari kepada pasangannya. Selain itu, 

pasangannya juga tidak akan malu bertanya apabila belum mengerti karena temannya sendiri 

yang menjelaskan. Hal ini tentu berbeda dengan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran satu arah, dimana siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan guru dan 
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berlatih soal secara individu. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan hasil belajar 

matematika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

2. Hipotesis kedua 

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh KKMat terhadap hasil 

belajar matematika, dimana hasil belajar matematika siswa dengan KKMat tinggi lebih baik 

daripada siswa dengan KKMat sedang dan rendah, serta hasil belajar siswa dengan KKMat 

sedang sama dengan siswa dengan KKMat rendah. Hasil ini sesuai dengan rumusan hipotesis 

kedua.   

KKMat merupakan kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi 

matematika, menyelesaikan permasalahan matematika, serta berkomunikasi selama proses 

pembelajaran. Siswa dengan KKMat yang baik memiliki kemampuan dalam mendengarkan, 

membaca, memahami, dan menulis tentang matematika dengan baik sehingga mereka mampu 

merumuskan konsep dan strategi dalam memecahkan masalah matematika serta 

berkomunikasi dengan dengan baik. Hal ini berarti jika siswa memiliki KKMat yang kurang 

maka siswa akan kesulitan dalam merumuskan konsep dan strategi, menyelesaikan masalah 

matematika dan berkomunikasi selama proses pembelajaran.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan KKMat tinggi lebih 

baik daripada KKMat sedang dan rendah, serta hasil belajar siswa dengan KKMat sedang 

sama dengan KKMat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat merumuskan konsep, 

menyelesaikan permasalahan matematika dan berkomunikasi dalam pembelajaran dibutuhkan 

KKMat yang tinggi karena siswa dengan KKMat tinggi memiliki kemampuan dalam 

mendengar, membaca, memahami dan menulis matematika dengan baik. Hal inilah yang 

menyebabkan hasil belajar siswa dengan KKMat tinggi lebih baik daripada siswa dengan 

KKMat sedang dan rendah, serta hasil belajar matematika siswa dengan KKMat sedang sama 

dengan KKMat rendah. 

3. Hipotesis ketiga 

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara efek model 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dan KKMat terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

a. Pada tingkat KKMat tinggi, sedang maupun rendah, rerata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini berarti penerapan model 

pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu dapat menghasilkan hasil belajar yang lebih 

baik daripada model pembelajaran satu arah, baik pada siswa dengan KKMat tinggi, 

sedang, maupun rendah. Ini dikarenakan pada penerapan model kooperatif teknik Tari 

Bambu siswa diberi kesempatan untuk saling berbagi informasi tentang soal yang telah 

dikerjakan dengan pasangannya, sehingga siswa akan lebih memahami apa yang telah 

dipelajari karena siswa harus menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari. Within dalam 

Herdian (2010) menyatakan bahwa KKMat menjadi penting ketika diskusi antar siswa 

dilakukan karena siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, menggambar, 

mendengar, menanyakan, dan bekerja sama sehingga dapat membawa siswa pada 

pemahaman yang lebih mendalam tentang matematika. Selain itu, dengan pembentukan 

kelompok-kelompok kecil (berpasang-pasangan) dan kegiatan bertukar pasangan 

(bergeser), maka intensitas seorang siswa dalam menjelaskan kembali akan lebih besar 
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sehingga akan membuat siswa semakin memahami atas apa yang dikerjakan. Berbeda 

dengan kelas eksperimen, pada kelas kontrol proses pembelajaran berpusat pada guru. 

Selama proses pembelajaran, siswa hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru dan 

mengerjakan tugas dari guru. Tidak jarang siswa malu bertanya ketika tidak memahami 

apa yang dijelaskan guru.  

b. Pada kelas eksperimen, siswa dengan KKMat tinggi memiliki rerata hasil belajar yang 

lebih baik daripada siswa dengan KKMat sedang dan rendah serta  rerata hasil belajar 

siswa dengan KKMat sedang sama dengan rerata hasil belajar siswa dengan KKMat 

rendah. Pada proses pembelajaran kooperatif dengan teknik Tari Bambu, siswa tidak hanya 

dituntut dapat menyelesaikan permasalahan tentang matematika tapi juga dituntut dapat 

menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari kepada pasangannya. Siswa dengan KKMat 

baik dapat menyelesaikan permasalahan matematika dan menjelaskan kembali dengan 

baik, sedangkan siswa dengan KKMat kurang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

pemasalahan matematika dan menjelaskan kembali karena kemampuan mereka dalam 

mendengarkan, membaca, memahami dan menulis matematika yang kurang. 

Siswa dengan KKMat tinggi memiliki KKMat yang baik sehingga mereka dapat 

menyelesaikan permasalahan matematika dan menjelaskan kembali apa yang telah 

dipelajari kepada pasangannya, sedangkan siswa dengan KKMat sedang dan rendah 

memiliki KKMat yang rendah sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika dan menjelaskan kembali. Hal inilah yang menebabkan hasil 

belajar matematika siswa dengan KKMat tinggi lebih baik daripada siswa dengan KKMat 

sedang dan rendah, serta hasil belajar siswa dengan KKMat sedang sama dengan siswa 

dengan KKMat rendah pada kelas eksperimen. 

Pada kelas kontrol, rerata hasil belajar siswa dengan KKMat tinggi lebih baik 

daripada rerata hasil belajar siswa dengan KKMat sedang dan rendah, serta rerata hasil 

belajar siswa dengan KKMat sedang sama dengan rerata hasil belajar siswa dengan 

KKMat rendah. Sebagaimana pada kelas eksperimen, pembelajaran pada kelas kontrol juga 

dibutuhkan KKMat. Ketika guru menjelaskan, kemampuan siswa dalam mendengarkan 

akan mempengaruhi pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Selain itu ketika 

latihan soal, kemampuan mereka dalam membaca dan memahami soal juga mempengaruhi 

hasil belajar. Siswa dengan KKMat yang baik memiliki kemampuan dalam mendengar, 

membaca, memahami dan menulis tentang matematika dengan baik, sedangkan siswa 

dengan KKMat kurang memiliki kemampuan dalam membaca, mendengar, memahami dan 

menulis tentang matematika yang kurang baik. 

Siswa dengan KKMat tinggi memiliki KKMat yang baik sehingga mereka dapat 

memahami dan menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik. Siswa dengan 

KKMat sedang dan rendah memiliki KKMat yang kurang sehingga mereka akan kesulitan 

dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru dan menyeleaikan masalah 

matematika. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar siswa dengan KKMat tinggi lebih 

baik daripada siswa dengan KKMat sedang dan rendah, serta hasil belajar siswa dengan 

KKMat sedang sama dengan KKMat rendah.  
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SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif teknik Tari 

Bambu lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa yang dikenai model 

pembelajaran satu arah. 

2. Hasil belajar matematika siswa dengan tingkat KKMat tinggi lebih baik daripada hasil 

belajar siswa dengan tingkat KKMat sedang dan rendah, serta hasil belajar siswa dengan 

tingkat KKMat sedang sama dengan hasil belajar matematika siswa dengan tingkat KKMat 

rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara penerapan modol pembelajaran kooperatif teknik Tari 

Bambu dan KKMat terhadap hasil belajar matematika, artinya. 

a. Pada tingkat KKMat tinggi, sedang, maupun rendah, hasil belajar matematika siswa 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu lebih baik daripada 

hasil belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran satu arah. 

b. Pada penerapan model pembelajaran kooperatif teknik Tari Bambu maupun model 

pembelajaran satu arah, hasil belajar matematika siswa dengan tingkat KKMat tinggi 

lebih baik daripada siswa dengan tingkat KKMat sedang dan rendah, sedangkan hasil 

belajar matematika siswa dengan tingkat KKMat sedang sama dengan hasil belajar 

matematika siswa dengan tingkat KKMat rendah. 

SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka disarankan kepada guru untuk dapat mendesain 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif teknik tari bambu pada materi lain. 

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa dengan KKMat tinggi menghasilkan 

hasil belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan KKMat sedang dan rendah, 

sehingga disarankan guru untuk selalu mengasah kemampuan KKMat siswa. 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang efektifitas 

model pembelajaran kooperatif  teknik Tari Bambu terhadap kemampuan siswa yang lain 

selain hasil belajar matematika seperti terhadap kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, 

peneliti lain juga dapat melakukan penelitian lain dengan memilih karakteristik siswa yang 

berbeda yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika seperti kepercayaan diri siswa. 
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