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ABSTRAK 

Ashari, Resa Putri. 2019. Pengaruh Penerapan Metode Ekspositori Berbasis Kuis 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Pola Bilangan Di Kelas VIII SMP. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana (S1) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Pembimbing (I). Drs. Sunardi, M.Pd., Pembimbing (II). Amrina Rizta, S.Si., M.Pd. 

 

Kata Kunci: pengaruh, metode ekspositori berbasis kuis, hasil belajar, pola bilangan. 

 

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa adalah kegagalan 

komunikasi karena materi pelajaran yang disampaikan guru tidak dapat diterima oleh 

peserta didik dengan optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimanakah pengaruh penerapan metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil 

belajar matematika siswa materi pola bilangan di kelas VIII SMP?”. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penerapan metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil belajar 

matematika siswa materi pola bilangan di kelas VIII SMP. Penelitian dilakukan di 

SMP Negeri 2 Air Salek dengan populasi penelitian adalah seluruh kelas VIII tahun 

ajaran 2019/2020 yang terbagi menjadi tiga kelas. Kelas VIII.2 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIII.3 sebagai kelas kontrol yang di tentukan dengan teknik 

simple random sampling dengan cara melakukan pengundian yang didampingi oleh 

guru mata pelajaran. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil belajar matematika siswa 

yang menerapkan metode ekspositori berbasis kuis di kelas VIII.2 yang berjumlah 34 

siswa mendapat nilai rata-rata  �̅�1 = 73,29 dan simpangan baku 𝑠1 = 18,98. 

Sedangkan hasil belajar matematika siswa dengan menerapkan metode ekspositori 

tanpa kuis di kelas VIII.3 SMP Negeri 2 Air Salek yang berjumlah 34 siswa 

mendapat nilai rata-rata �̅�2 = 73 dan simpangan baku adalah 𝑠2 = 13,50. 

Berdasarkan analisis hasil perhitungan uji t untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan maka diperoleh harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,074 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,996 dengan 𝑑𝑘 =

66 dan taraf signifikan 𝛼 = 0,05 ini berarti  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 berada dalam daerah penerimaan 

𝐻𝑜, yang artinya 𝐻𝑜 diterima. Dengan hipotesis 𝐻𝑜 yang menyatakan  “tidak ada 

pengaruh yang signifikan penerapan metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil 

belajar matematika siswa materi pola bilangan di kelas VIII SMP Negeri 2 Air 

Salek”, diterima kebenarannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan matematika merupakan upaya untuk meningkatkan daya nalar 

siswa, meningkatkan kecerdasan siswa, dan mengubah sikap positifnya (Hamzah dan 

Muhlisrarini, 2014, p. 57). Penekanan proses pembelajaran matematika tidak 

melupakan pencapaian hasil maka pendidikan matematika sekolah harus 

direncanakan dengan tepat. Tujuannya untuk meningkatkan ketajaman penalaran 

siswa, membantu memperjelas dan menyelesaikan persoalan dalam keseharian.  

 Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Dalam suatu proses 

komunikasi selalu melibatkan tiga komponen pokok, yaitu komponen pengirim pesan 

(guru), komponen penerima pesan (siswa), dan komponen pesan itu sendiri yang 

biasanya berupa materi pelajaran (Sanjaya, 2006, p. 162). Tidak dapat dipungkiri 

dalam proses pembelajaran sering terjadi kegagalan komunikasi dan masalah hasil 

belajar. Hal tersebut diperkuat oleh laporan hasil ujian nasional tahun 2017/2018 

yang di lihat dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Pada materi Bilangan, nilai daya serap untuk satuan pendidikan SMP 

Negeri 2 Air Salek adalah (30,16 %), tingkat Kabupaten Banyuasin adalah (32,96 %), 

dan tingkat Profinsi Sumatera Selatan adalah (35,74 %) pada indikator “Menentukan 

jumlah bilangan merupakan kelipatan n dan m antara p dan q”. Dari data tersebut  

menunjukkan bahwa nilai daya serap kurang dari 55 %. Hal tersebut dikarenakan 
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materi pelajaran yang disampaikan guru tidak dapat diterima oleh siswa dengan 

optimal.  

Untuk meminimalkan kegagalan komunikasi dan masalah hasil belajar 

tersebut, guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaika materi 

pelajaran dengan melakukan pendekatan-pendekatan serta memakai berbagai metode 

pembelajaran matematika. Menurut Daryanto (2013, p. 316) metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai satu cara atau teknik yang digunakan oleh pengajar dalam 

menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Saat ini berkembang bermacam-macam metode pembelajaran. Pemilihan 

metode pembelajaran tentunya tergantung dari kebutuhan pembelajaran di kelas. 

Selain itu juga, pemilihan metode pembelajaran juga tergantung dari efektifitas dan 

efisiennya selama pengajaran berlangsung. Terdapat beberapa jenis metode yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, antara lain: ceramah, ekspositori, 

latihan hafal (drill), tanya-jawab, diskusi, penemuan, demonstrasi, pemberian tugas, 

pemecahan masalah, dan masih banyak lagi.  

Dalam kenyataannya metode-metode itu tidak dapat berdiri sendiri tetapi 

memerlukan keterlibatan metode lain untuk saling melengkapi agar dapat  mencapai 

tujuan instruksional secara optimal. Pada umumnya metode yang paling sering 

digunakan saat ini adalah metode ekspositori. Menurut Ruseffendi (2006, p. 290) bila 

metode ekspositori dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan situasi 

dan kondisinya maka akan menjadi metode yang paling efektif.  Hal tersebut 

dikarenakan pada metode ekspositori terdapat beberapa metode terpadu terdiri dari 
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metode informasi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode latihan dan pada 

akhir pelajaran diberikan tugas. 

Selain penggunaan metode ekspositori, keaktifan siswa sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, metode ekspositori perlu dikemas 

sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis.  

Penelitian dengan menggunakan metode ekspositori berbasis kuis ini di ambil 

oleh peneliti dengan berlandaskan pada penelitian sebelumnya. 1)  Penelitian 

eksperimen oleh Pebtilisyah (2014, p. 72) menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan metode ekspositori dengan bantuan media pembelajaran kertas karton 

terhadap kemampuan matematika siswa pada materi segitiga di kelas VII SMP Negeri 

19 Palembang. 2) Penelitian PTK yang dilakukan Rohmah (2011, p. 151) 

menunjukkan bahwa pembelajaran melalui metode permainan kuis dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika dan meningkatkan prestasi belajar 

matematika peseta didik di kelas V SDN 1 Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten 

Trenggalek. 3) Penelitian eksperimen oleh Rizal M., et al. (2016, p. 128) 

menunjukkan bahwa metode ekspositori berbasis kuis efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Ma’rang Kabupaten Pangkep yang 

berdasarkan pada hasil analisis inferensial dengan menggunakan rumus efisiensi 

relatif diperoleh nilai R < 1, (0,63) < 1. 

Berdasarkan uraian diatas, yang mendasari dilaksanakannya penelitian 

eksperimen dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode Ekspositori Berbasis 

Kuis Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pola Bilangan Di Kelas 
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VIII SMP”. Tujuan peneliti melakukan penelitian eksperimen ini untuk mengetahui 

pengaruh dari penerapan metode ekspositori berbasis kuis terhadap hasil belajar 

matematika siswa materi pola bilangan di kelas VIII SMP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaruh penerapan metode 

ekspositori berbasis kuis terhadap hasil belajar matematika siswa materi pola 

bilangan di kelas VIII SMP?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode ekspositori berbasis kuis 

terhadap hasil belajar matematika siswa materi pola bilangan di kelas VIII SMP. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah “Penerapan metode ekspositori berbasis kuis 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa materi pola bilangan 

di kelas VIII SMP” 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan yang 

bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran guna meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 

2. Bagi Siswa 

Dapat memotivasi dan meningkatkan daya tarik siswa dalam belajar sehingga 

menjadikan siswa lebih siap dan aktif. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis yang 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. 

 

1.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel O1 : Hasil belajar matematika yang diajarkan dengan menerapkan 

metode ekspositori berbasis kuis 

Variabel O2 : Hasil belajar matematika yang diajarkan dengan menerapkan 

metode ekspositori tanpa kuis 

 

1.7 Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ekspositori berbasis Kuis  

 Metode ekspositori berbasis kuis adalah proses atau kegiatan penyampaian 

materi secara verbal yang menyenangkan (menggembirakan) yang dapat menunjang 
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tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika dengan 

menggabungkan metode ekspositori dan metode permainan dalam bentuk kuis yaitu 

ada soal atau pertanyaan yang harus dijawab.  

2. Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh setelah melakukan belajar. Biasanya 

hasil belajar hanya dilihat dari  pencapaian kognitif seseorang anak saja, padahal 

pencapaian kognitif tanpa dibarengi oleh nilai afektif dan psikomotor yang baik tidak 

cukup. 

3. Pola Bilangan 

Pola bilangan adalah himpunan dari bilangan-bilangan yang diurutkan dengan 

ketentuan tertentu yang membentuk barisan simetris. 
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