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Pada dasarnya setiap siswa menghendaki memperoleh prestasi balajar yang baik. Akan tetapi  
kenyataanya masih banyak siswa yang prestasi belajarnya di bawah standar terutama pada  
mata  pelajaran matematika.  Hal  ini  memotivasi  seluruh pihak yang terkait  terutama guru  
untuk melakukan berbagai cara dalam mengatasi rendahnya prestasi belajar tersebut. Salah  
satu cara dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan metode pembelajaran,  
yaitu metode penemuan dan metode caramah. Kedua metode tersebut digunakan pada pokok  
bahasan yang sama. Dengan demikian kita dapat melihat metode manakah yang lebih baik  
apakah metode penemuan atau metode ekspositori  terhadap prestasi belajar matematika di  
SMP Plus NU Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Melihat permasalahan tesebut tujuan dalam 
penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  gambaran  tentang  prestasi  belajar  matematika  siswa  
antara yang menggunakan metode penemuan dengan metode ekspositori . Di samping itu  
juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan terhadap prestasi belajar matematika siswa  
antara  yang  pembelajarannya  menggunakan  metode  penemuan  dengan  metode  
ekspositori.Metode pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan bahan kepada anak didik  
agar  bahan  pelajaran  dapat  di  terima  dan  dicerna  dengan  baik  oleh  siswa.  Dengan  
menggunakan  metode  pembelajaran  hal-hal  yang  abstrak  dapat  di  kongkritkan,  sehingga  
akan  menambah  pemahaman  siswa  dalam menguasai  suatu  materi.  Apabila  siswa  dapat  
menerima  dan  memahami  suatu  materi  tentunya  akan  meningkatkan  prestasi  
belajarnya.Penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimen dengan pendekatan  kuantitatif  
dan pengumpulan data di laksanakan dengan teknik observasi, wawancara dan tes formatif.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester 1 tahun ajaran 2008-
2009.  Jumlah  Kelas  VIII  ada  dua  yaitu  kelas  VIII  A  sebagai  kelas  eksperimen  yang  
pembelajarannya menggunakan  metode penemuan dan kelas  VIII  B  sebagai  kelas  kontrol  
yang  pembelajarannya menggunakan  metode  ekspositori.  Rumus  yang di  gunakan  dalam  
menganalisis data menggunakan rumus perbandingan statistik uji t. Berdasarkan pengujian  
hipotesis  dengan  uji  t  pada  taraf  signifikasi  1%  dengan   uji  dua  pihak  dengan  derajat  
kebebasan (dk) = (Nx + Ny – 2) = 53 di dapat thitung = 7,62 dan ttabel = 2,68. Disini di peroleh  
thitung > ttabel,  maka Ho ditolak dan Ha diterima,   hal  ini  berarti  adanya perbedaan prestasi  
belajar  matematika  siswa  antara  yang  menggunakan  metode  penemuan  dengan  metode  
ekspositori.  Dalam  hal  ini  prestasi  belajar  matematika  siswa  yang  menggunakan  metode  
penemuan lebih baik dari pada yang menggunakan metode ekspositori, dengan uji kesamaan  
dua rata-rata untuk pembelajaran yang menggunakan metode penemuan adalah 15,8  dan  
untuk metode ekspositori adalah 7,98.  
Kata Kunci : prestasi belajar, metode penemuan, metode ekspositori.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai 
peranan penting dalam ilmu pengetahuan. Namun pada kenyataannya 
matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang paling sulit 
dipahami siswa, sehingga banyak siswa yang cepat merasa bosan dan tidak 
senang bahkan mengalami kecemasan terhadap matematika. Kalau kita 
amati metode-metode pembelajaran yang berkembang di sekolah-sekolah 
saat ini adalah metode ekspositori. Metode ekspositori merupakan suatu 
metode dimana guru  sebagai pusat penyampaian materi, di sini guru 
berperan aktif, sementara siswa kebanyakan diam saja menerima apa yang 
diterangkan oleh guru. Metode ini terjadi hubungan timbal balik antara 
siswa terhadap gurunya, karena guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya. Sedangkan banyak siswa yang kesulitan belajar 
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matematika, dengan cara mengajar seperti ini siswa tidak mempunyai 
kesempatan banyak untuk mengungkapkan pendapatnya jika ada sesuatu 
yang kurang dipahami atau  dimengerti oleh siswa. Oleh karena itu, 
diperlukan perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran guna 
menciptakan suasana belajar yang kondusif, aktif, demokratis, dan 
kolaboratif sehingga suasana interaksi di kelas baik, baik antara siswa 
dengan guru maupun antar siswa itu sendiri.

Salah satu metode yang di duga efektif dalam kegiatan belajar 
adalah metode penemuan. Ruseffendi (1991:329), mengemukakan bahwa 
metode penemuan lebih efektif dan efisien karena pusat pembelajarannya 
berpusat pada siswa. Metode penemuan adalah metode mengajar yang 
mengatur pelajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh 
pengetahuan yang sebelumnya tidak melalui pemberitahuan tetapi 
memberikan kesempatan atau berdialog dengan siswa agar ia menemukan 
sendiri permasalahannya tersebut. Dalam pembelajaran dengan 
menggunakan metode penemuan, proses pembelajaran tidak berlangsung 
satu arah sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan 
memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan komunikasi 
serta memberikan motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa terhadap matematika.

Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Plus NU Juntinyuat, hasil 
wawancara antara penulis dengan guru mata pelajaran matematika kelas 
VIII SMP Plus NU Juntinyuat Kabupaten Indramayu, diperoleh bahwa guru 
dalam proses belajar mengajar lebih sering menggunakan metode 
ekspositori. Selain itu hasil wawancara dengan beberapa siswa di SMP Plus 
NU Juntinyuat Kabupaten Indramayu, bahwa metode pembelajaran yang 
digunakan oleh guru monoton sehingga siswa merasa jenuh, bosan dan 
malas dalam pembelajaran matematika, akibatnya rata-rata prestasi belajar 
matematika siswa berkisar antara 3-6. Sementara untuk pembelajaran 
dengan menggunakan metode penemuan sama sekali belum diterapkan. 
Melihat permasalahan yang terjadi penulis akan melihat gambaran tentang 
prestasi belajar matematika antara yang menggunakan metode penemuan 
dengan metode ekspositori. Di samping itu juga untuk mengetahui apakah 
ada perbedaan terhadap prestasi belajar siswa antara yang menggunakan 
metode penemuan dengan metode ekspositori. Berdasarkan uraian di atas 
penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
“Perbandingan Prestasi Belajar Matematika Siswa Antara Yang 
Pembelajarannya Menggunakan Metode Penemuan dengan Metode 
Ekspositori di SMP Plus NU Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Hal ini 
di lakukan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun 
rumusan masalahnya adalah: Seberapa besar prestasi belajar matematika 
siswa yang menggunakan metode penemuan?, Seberapa besar prestasi 
belajar matematika siswa yang menggunakan metode ekspositori? 
Seberapa besar perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara yang 
pembelajarannya menggunakan metode penemuan dengan yang 
pembelajarannya menggunakan metode ekspositori?

MATERI DAN METODA
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Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Plus 
NU Juntinyuat Kabupaten Indramayu semester satu tahun ajaran 2008/2009 
yang berjumlah 159 siswa yang terdiri dari 94 siswa laki-laki dan 65 siswa 
perempuan. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran penulis 
secara purposive mengambil kelas VIII yang terdiri dua kalas yaitu kelas VIII 
A dan kalas VIII B sebagai populasi dengan jumlah 55 siswa.  Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara sampel cluster. Sampel cluster adalah 
sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek  berdasarkan atas 
kelompok, bahwa dari suatu populasi yang terbatas atau dari sub populasi 
secara langsung di tugaskan subjek-subjek kedalam kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol. Sampelnya dipilih kelas VIII yang terdiri dari dua 
kelas yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 29 siswa 
dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan jumlah  26 siswa.

Teknik Eksperimen. Arief Furchan (1982:337), mengemukakan 
Desain Penelitian adalah kerangka konseptual pelaksanaan eksperimen. 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan pretest-posttest grup design 
dengan pola sebagai berikut :

R1    O1   X1   O2

R2    O3   X2   O4

Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut:  Analisis Deskriptif.  
Uji  Normalitas  menggunakan  uji  Chi-Kuadrat,  Uji  Homogenitas 
menggunakan uji F, Uji hipotesis menggunakan uji  kesamaan dua rata- rata  
(uji t).

HASIL

Deskripsi data

Hasil  Tes Awal  Kelompok Eksperimen (Metode Penemuan) dan Kelompok  
Kontrol (Metode Ekspositori ). Hasil tes awal kelompok eksperimen  (metode 
penemuan)  diperoleh  untuk  siswa  yang  memperoleh  nilai  baik  sekali 
sebanyak 3,4 %, siswa yang nilainya baik sebanyak 13,8 %, siswa yang 
nilainya cukup sebanyak 34,5 % dan siswa yang nilainya kurang sebanyak 
48,3  %.  Adapun  hasil  tes  awal  kelompok  kontrol  (metode  ekspositori) 
diperoleh  Untuk siswa yang memperoleh nilai yang baik sekali sebanyak 
3,8 %, siswa yang nilainya baik sebanyak 38,5 %, siswa yang nilainya cukup 
sebanyak 38,5 % dan siswa yang nilainya kurang sebanyak 50 %.

Hasil Tes Akhir Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol. Hasil tes akhir 
kelompok eksperimen diperoleh untuk siswa yang memperoleh nilai yang 
istimewa sebanyak 13,8%, siswa yang nilainya baik sekali sebanyak 34,5 %, 
siswa yang nilainya baik sebanyak 44,8 % dan siswa yang nilainya cukup 
sebanyak  6,9  %.  Sedangkan  untuk  kelompok  kontrol  siswa  yang 
memperoleh nilai yang baik sekali  sebanyak 11,5 %, siswa yang nilainya 
baik sebanyak 11,5 %, siswa yang nilainya cukup sebanyak 65,5 % dan 
siswa yang nilainya kurang sebanyak 11,5 %.

Uji Normalitas. Dari hasil perhitungan terhadap data penelitian diperoleh 
rata-rata  dan  simpangan  baku  pada  tes  formatif  untuk  kelompok 

Perbandingan Prestasi Belajar …. (Reza Oktiana Akbar dan Sri Rahayu) | 161 



eksperimen  dan  kelompok  kontrol  seperti  terlihat  pada  tabel  sebagai 
berikut :

Tabel 1. Rata-rata dan  Simpangan Baku Tes formatif kedua kelompok

Jenis
tes

Metode Penemuan
(Kelompok eksperimen)

Metode Ekspositori
(Kelompok kontrol)

Rata-rata Simpangan Baku (S) Rata-rata Simpangan Baku (S)
Tes awal 54,7 17,04 53,65 14,98

  Tes Akhir 83,64 9,36 64,5 12,54

Berdasarkan  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa  rata-rata  tes  formatif 
antara  kelompok  eksperimen  dengan  kelompok  kontrol  berbeda.  Hal  ini 
menunjukan  bahwa  kemampuan  kedua  kelompok  tidak  sama.  Tetapi 
penafsiran tersebut belum dapat menyimpulkan bahwa kemampuan kedua 
kelompok tersebut tidak sama, karena itu harus dilakukan analisis statistik 
terhadap  data  tes  formatif  dengan  pengujian  hipotesis.  Sedangkan 
berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  menunjukan  harga  x2

hitung seperti 
terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Harga Chi-kuadrat (x2
hitung ) Tes formatif kedua kelompok

Jenis tes Metode Penemuan
(Kelompok eksperimen)

Metode Ekspositori
(Kelompok Kontrol)

Harga x2 hitung Harga x2 tabel Harga x2 hitung Harga x2 
tabel

Tes awal 4,342 11,34 0,7212 11,34
Tes akhir 4,31 11,34 4,13 11,34

Berdasarkan tabel  di  atas dengan taraf  signifikansi  1 % diperoleh 
harga x2 hitung ≤ harga x2 tabel untuk masing - masing sampel. Dari hasil 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa data tes formatif untuk kelompok 
ekspsrimem  (metode  penemuan)  dan  kelompok  kontrol  (  metode 
Ekspositori ) berdistribusi normal.

Uji  Homogenitas.  Dari  hasil  perhitungan  terhadap  data  penelitian 
diperoleh  nilaI  F  pada  tes  formatif  untuk  kelompok  eksperimen  dan 
kelompok kontrol seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Harga-harga untuk uji homogenitas Tes formatif kedua kelompok
Jenis Tes Metode penemuan

( kelompok eksperimen )
Metode Ekspositori
( kelompok kontrol )

Varians Fhitung Ftabel Varians Fhitung Ftabel

Tes awal 290,44 1,30 2,57 224,32 1,30 2,57
Tes akhir 87,69 1,79 2,67 157,14 1,79 2,67

Berdasarkan hasil perhitungan untuk tes awal di peroleh nilai Fhitung 

=1,30 dengan derajat nyata α =0.01, dari  distribusi  Ftabel  di dapat F 0.01 
( 25,28) adalah 2,57, karena Fhitung < Ftabel yaitu 1,30 < 2,57 maka dapat di 
simpulkan  bahwa  pada  tes  awal  kedua  kelompok  variansnya  homogen. 
Berdasarkan perhitungan untuk tes akhir di peroleh Fhitung = 1,79 dan Ftabel = 
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2,67. Jadi Fhitung < Ftabel yaitu 1,79 < 2,67 maka dapat di simpulkan bahwa 
pada tes akhir kedua kelompok variansnya homogen. 

Uji Hipotesis. Harga-harga untuk uji kesamaan dua rata-rata kedua 
kelompok seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Harga-harga Uji Kesamaan dua Rata-rata Kedua Kelompok
Metode Penemuan

(Kelompok eksperimen)
Metode Ekspositori
(Kelompok kontrol)

Harga t hitung Harga t tabel Harga t hitung Harga t tabel

15,18 2,76 7,98 2,78

Berdasarkan tabel di atas, dengan α untuk uji dua pihak 0,01 dan 
derajat kebebasan (dk) masing-masing yaitu dk1 = (n1 – 1)  = (29 – 1)  = 28 
dan dk2   = (n2 –  1)   = (26  -  1)   =25,  pada tes kelompok eksperimen 
diperoleh t hitung pada metode penemuan adalah 15,18  dan harga t tabel 2,76. 
Jadi, t  hitung > t  tabel, hal ini berarti adanya perbedaan yang signifikan pada 
metode penemuan.Pada kelompok kontrol diperoleh harga t hitung 7,98 dan t 
tabel 2,78. Jadi t hitung > t tabel, hal ini berarti adanya perbedaan yang signifikan 
pada  metode  Ekspositori.  Berdasarkan  daftar  dustribusi  t  dengan  taraf 
signifikasi α = 0,01 dan db = n1+n2 – 2 = 29 +26 -2 = 53 untuk uji dua 
pihak di peroleh harga t tabel adalah 2,68 dengan kriteria pengujiannya yaitu 
Ha  di  tolak,  jika  t  hitung <  t  tabel dalam  hal  lain  Ho  diterima.  Dari  hasil 
perhitungan di peroleh t  hitung  > t  tabel, sehingga Ha diterima. Hal ini berarti 
adanya  perbedaan  antara  pembelajaran  matematika  siswa  yang 
menggunakan metode penemuan dengan metode Ekspositori.

PEMBAHASAN

Penelitian di lakukan pada dua kelas yaitu kelas VIII A dan VIII B. Kelas 
VIII  A  sebagai  kelas  eksperimen (metode penemuan)  dan kelas VIII  B di 
jadikan sebagai kelas kontrol (metode Ekspositori). Dari hasil perhitungan 
analisis  data untuk kelompok eksperimen diperoleh thitung = 15,18 dan 
ttabel  =  2,76,  sehingga  thitung  >  ttabel  atau  15,18  >  2,76.  Hasil  ini 
menunjukan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan untuk Pretest dan 
posttest  pada  kelompok  eksperimen.  Demikian  pula  untuk  kelompok 
kontrol,  berdasarkan hasil  perhitungan analisis data diperoleh thitung  = 
7,98 dan ttabel 2,78, sehingga thitung > ttabel atau 2,78 > 2,78. Hasil ini 
menunjukan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan untuk Pretest dan 
posttest pada kelompok kontrol.  

Dari  hasil  perhitungan  analisis  data  dua  kelompok  selanjutnya  di 
lakukan uji hipotesis kepada dua kelompok untuk membuktikan kebenaran 
hipotesis yang di ajukan, berdasarkan perhitungan uji hipotesis pada kedua 
kelompok di peroleh t hitung = 7,62 dan t tabel = 2,68, sehingga t hitung > t tabel 

atau 7,62 > 2,68. Hasil ini menunjukan  terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika  siswa  antara  yang  pembelajarannya  menggunakan  metode 
penemuan  dengan  metode  Ekspositori.  Dalam  hal  ini,  hasil  belajar 
matematika siswa yang menggunakan metode penemuan lebih baik dari 
pada siswa yang menggunakan metode Ekspositori. 
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Berdasarkan hasil  penelitian, analisis data dan pembahasan selama 
pembelajaran  matematika  dengan  menggunakan metode  penemuan dan 
metode  Ekspositori  yang  berlangsung  di  SMP  Plus  NU  Juntinyuat  di 
simpulkan : peningkatan prestasi  belajar yang telah dicapai  siswa dalam 
mata  pelajaran  matamatika  yang  menggunakan  metode  penemuan 
termasuk dalam kategori tinggi dan lebih baik dari pada metode ekspositori, 
berdasarkan  uji  kesamaan  dua  rata-rata  peningkatannya  adalah  15,8  ; 
Peningkatan prestasi belajar yang telah dicapai siswa dalam mata pelajaran 
matamatika  yang  menggunakan  metode  ekspositori  termasuk  dalam 
kategori  baik,  akan  tetapi  tidak  lebih  baik  dari  metode  penemuan, 
berdasarkan  uji  kesamaan  dua  rata-rata  peningkatannya  adalah  7,98. 
Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa antara 
yang menggunakan metode penemuan denagan metode ekspositori, dalam 
hal ini Ha di terima, karena diperoleh t hitung > t tabel yaitu 7,62 > 2,68.
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