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Prestasi belajar matemati
Guru di sekolah ini terutama untuk guru mata pelajaran Matematika masih menggunakan metode 
belajar tradisional seperti metode ceramah dan tugas individual dalam melaksanakan pembelajaran 
setiap harinya. Hal ini mengakibatkan kurang aktifnya siswa dalam KBM di kelas. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 
menerapkan metode belajar 
Product and Service Solution
proses pembelajaran matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri dengan menerapkan 
metode belajar Silent Games 
matematika dengan penerapan metode belajar 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui proses pemebelajaran matematika
dengan menerapkan metode belajar 
pokok bahasan statistika  dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 7 Kediri dengan penerapa
SPSS pada pokok bahasan statistika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas dengan 
dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tiap
atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes 
dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data prestasi siswa dan analisis lembar 
observasi guru dan siswa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II. Dari data tes siklus I, ketuntasan belajar siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu 26 
% dan 71 %. Sedangkan dari data siklus II, ketuntasan belajar siswa meningkat
Jadi, hasil belajar pada siklus II sudah memenuhi criteria pengujian hipotesis. Pencapaian 
ketuntasan belajar siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai 
lebih besar atau sama dengan 78,3 (sesuai dengan KKM 
baik dan keaktifan siswa juga aktif.

Simpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran matematika dengan penerapan metode 
belajar Silent Games dengan pendayagunaan program SPSS dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa pokok bahasan statistika kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012.

 
Kata kunci : Silent Games, SPSS (Statistical Program and Service Solution)
 
Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam dunia 

pendidikan. Salah satu karakteristik Matematika adalah mempunyai objek kajian yang bersifat 
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ABSTRAK 

 
Prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri 

Guru di sekolah ini terutama untuk guru mata pelajaran Matematika masih menggunakan metode 
belajar tradisional seperti metode ceramah dan tugas individual dalam melaksanakan pembelajaran 

p harinya. Hal ini mengakibatkan kurang aktifnya siswa dalam KBM di kelas. 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

menerapkan metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS (
Product and Service Solution). Permasalahan yang diungkap oleh peneliti adalah bagaimanakah 
proses pembelajaran matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri dengan menerapkan 

Silent Games melalui pendayagunaan program SPSS, dan apakah 
matematika dengan penerapan metode belajar Silent Games melalui pendayagunaan program SPSS 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui proses pemebelajaran matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri 
dengan menerapkan metode belajar Silent Games melalui pendayagunaan program SPSS pada 
pokok bahasan statistika  dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 7 Kediri dengan penerapan metode Silent Games melalui pendayagunaan program 
SPSS pada pokok bahasan statistika. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas dengan 
dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tiap
atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes 
dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data prestasi siswa dan analisis lembar 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II. Dari data tes siklus I, ketuntasan belajar siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu 26 
% dan 71 %. Sedangkan dari data siklus II, ketuntasan belajar siswa meningkat
Jadi, hasil belajar pada siklus II sudah memenuhi criteria pengujian hipotesis. Pencapaian 
ketuntasan belajar siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai 
lebih besar atau sama dengan 78,3 (sesuai dengan KKM SMA Negeri 7 Kediri). Kemampuan guru 
baik dan keaktifan siswa juga aktif. 

Simpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran matematika dengan penerapan metode 
dengan pendayagunaan program SPSS dapat meningkatkan prestasi belajar 

kok bahasan statistika kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012.

Silent Games, SPSS (Statistical Program and Service Solution)

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam dunia 

pendidikan. Salah satu karakteristik Matematika adalah mempunyai objek kajian yang bersifat 
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ka siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri masih terlalu rendah. 
Guru di sekolah ini terutama untuk guru mata pelajaran Matematika masih menggunakan metode 
belajar tradisional seperti metode ceramah dan tugas individual dalam melaksanakan pembelajaran 

p harinya. Hal ini mengakibatkan kurang aktifnya siswa dalam KBM di kelas.  
Berdasarkan uraian diatas, peneliti berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

dengan mendayagunakan program SPSS (Statistical 
). Permasalahan yang diungkap oleh peneliti adalah bagaimanakah 

proses pembelajaran matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri dengan menerapkan 
melalui pendayagunaan program SPSS, dan apakah pembelajaran 

melalui pendayagunaan program SPSS 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tujuan penelitian ini 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri 
melalui pendayagunaan program SPSS pada 

pokok bahasan statistika  dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 
melalui pendayagunaan program 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas dengan 
dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri. Tiap-tiap siklus terdiri 
atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pengambilan data dilakukan dengan tes 
dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data prestasi siswa dan analisis lembar 

menunjukan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 
siklus II. Dari data tes siklus I, ketuntasan belajar siswa pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 yaitu 26 
% dan 71 %. Sedangkan dari data siklus II, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 91,18 %. 
Jadi, hasil belajar pada siklus II sudah memenuhi criteria pengujian hipotesis. Pencapaian 
ketuntasan belajar siswa sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai 

SMA Negeri 7 Kediri). Kemampuan guru 

Simpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran matematika dengan penerapan metode 
dengan pendayagunaan program SPSS dapat meningkatkan prestasi belajar 

kok bahasan statistika kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012. 

Silent Games, SPSS (Statistical Program and Service Solution) 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam dunia 

pendidikan. Salah satu karakteristik Matematika adalah mempunyai objek kajian yang bersifat 



 

 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 

abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dala

menghayati konsep – konsep matematika. Indikasi ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan terutama dalam pokok bahasan yang bersifat abstrak sehingga memerlukan 

visualisasi 

Berkaca pada tahun ajaran 2009/2010 

belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Kediri adalah 70 (masih berada di bawah KKM, dengan 

KKM sekolah=78,3) sedangkan tahun ajaran 2010/2011 sedikit meningkat dengan rata

(hasil pengalaman peneliti saat PPL). Dengan adanya metode dan media belajar yang baru bagi 

siswa diharapkan hasil belajar matematika siswa semakin membaik, melebihi KKM yang 

diterapkan oleh sekolah. 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajara

matematika dengan menerapkan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada 

pokok bahasan statistika dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

penerapan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok b

statistika. 

 
Metode Belajar Silent Games

Silent Games merupakan inspirasi bingkai untuk merancang pelatihan proses kolaboratif dan 

praktek desain reflektif dalam tradisi Schon. Berdasarkan pernyataan para ahli pendidikan tentang 

definisi silent games, jelas bahwa silent games merupakan suatu metode pembelajaran yang 

pelaksanaannya didasari dengan suatu permainan diam, dimana siswa harus memahami betul materi 

yang disampaikan oleh guru serta berdiskusi dengan kelompok ketika permainan sudah dimulai da

berusaha untuk tidak membuat kegaduhan ketika KBM berlangsung karena itu akan mengurangi 

point awal dari siswa 

 
Program SPSS (Statistical Product and Service Solution

Menurut Jonathan Sarwono (2006: 171) program SPSS 

Solution)  merupakan suatu program analisis statistik yang dapat dilakukan untuk menggantikan 

analisis secara manual serta pemrosesan dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat dan 

hasilnya akurat, sehingga dapat diguna

skripsi mahasiswa. Program ini merupakan media pembelajaran berbasis TIK yang tepat untuk 

diterapkan pada siswa khususnya siswa SMA kelas XI IPS untuk pokok bahasan statistika karena 

SPSS merupakan software yang dapat membantu siswa untuk mengkaji ataupun mengkoreksi 

kembali hasil pengerjaan hitung secara manual dari setiap soal statistika yang sebagian besar 
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abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dala

konsep matematika. Indikasi ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan terutama dalam pokok bahasan yang bersifat abstrak sehingga memerlukan 

Berkaca pada tahun ajaran 2009/2010 (wawancara dengan guru matematika) rata

belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Kediri adalah 70 (masih berada di bawah KKM, dengan 

KKM sekolah=78,3) sedangkan tahun ajaran 2010/2011 sedikit meningkat dengan rata

saat PPL). Dengan adanya metode dan media belajar yang baru bagi 

siswa diharapkan hasil belajar matematika siswa semakin membaik, melebihi KKM yang 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajara

matematika dengan menerapkan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada 

pokok bahasan statistika dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

penerapan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok b

Silent Games 

merupakan inspirasi bingkai untuk merancang pelatihan proses kolaboratif dan 

praktek desain reflektif dalam tradisi Schon. Berdasarkan pernyataan para ahli pendidikan tentang 

s, jelas bahwa silent games merupakan suatu metode pembelajaran yang 

pelaksanaannya didasari dengan suatu permainan diam, dimana siswa harus memahami betul materi 

yang disampaikan oleh guru serta berdiskusi dengan kelompok ketika permainan sudah dimulai da

berusaha untuk tidak membuat kegaduhan ketika KBM berlangsung karena itu akan mengurangi 

Statistical Product and Service Solution) 

Menurut Jonathan Sarwono (2006: 171) program SPSS (Statistical Product and Service 

merupakan suatu program analisis statistik yang dapat dilakukan untuk menggantikan 

analisis secara manual serta pemrosesan dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat dan 

hasilnya akurat, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam riset bisnis ataupun 

skripsi mahasiswa. Program ini merupakan media pembelajaran berbasis TIK yang tepat untuk 

diterapkan pada siswa khususnya siswa SMA kelas XI IPS untuk pokok bahasan statistika karena 

software yang dapat membantu siswa untuk mengkaji ataupun mengkoreksi 

kembali hasil pengerjaan hitung secara manual dari setiap soal statistika yang sebagian besar 
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abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami dan 

konsep matematika. Indikasi ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan terutama dalam pokok bahasan yang bersifat abstrak sehingga memerlukan 

(wawancara dengan guru matematika) rata-rata hasil 

belajar kelas XI IPS di SMA Negeri 7 Kediri adalah 70 (masih berada di bawah KKM, dengan 

KKM sekolah=78,3) sedangkan tahun ajaran 2010/2011 sedikit meningkat dengan rata-rata 75 

saat PPL). Dengan adanya metode dan media belajar yang baru bagi 

siswa diharapkan hasil belajar matematika siswa semakin membaik, melebihi KKM yang 

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran 

matematika dengan menerapkan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada 

pokok bahasan statistika dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

penerapan metode silent games melalui pendayagunaan program SPSS pada pokok bahasan 

merupakan inspirasi bingkai untuk merancang pelatihan proses kolaboratif dan 

praktek desain reflektif dalam tradisi Schon. Berdasarkan pernyataan para ahli pendidikan tentang 

s, jelas bahwa silent games merupakan suatu metode pembelajaran yang 

pelaksanaannya didasari dengan suatu permainan diam, dimana siswa harus memahami betul materi 

yang disampaikan oleh guru serta berdiskusi dengan kelompok ketika permainan sudah dimulai dan 

berusaha untuk tidak membuat kegaduhan ketika KBM berlangsung karena itu akan mengurangi 

(Statistical Product and Service 

merupakan suatu program analisis statistik yang dapat dilakukan untuk menggantikan 

analisis secara manual serta pemrosesan dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat dan 

kan dalam pengambilan keputusan dalam riset bisnis ataupun 

skripsi mahasiswa. Program ini merupakan media pembelajaran berbasis TIK yang tepat untuk 

diterapkan pada siswa khususnya siswa SMA kelas XI IPS untuk pokok bahasan statistika karena 

software yang dapat membantu siswa untuk mengkaji ataupun mengkoreksi 

kembali hasil pengerjaan hitung secara manual dari setiap soal statistika yang sebagian besar 
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membutuhkan berbagai formula dan kadang cukup menyulitkan siswa. Sehingga SPSS tidak akan 

hanya berada di lingkungan mahasiswa ataupun peneliti 

media belajar untuk siswa SMA pada khususnya.

 
Metode Belajar Silent Games 

Penerapan metode belajar 

mampu memacu siswa untuk lebih aktif, untuk lebih maju dalam perkembangan IPTEK melalui 

program SPSS (yang sebelumnya tidak mengenal program matematika SPSS menjadi tau dan bisa 

mengoperasikan), dan dapat meningkatkan hasil pres

 
METODE PENELITIAN 

1. Jenis Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun metode PTK yang 

digunakan adalah model spriral dari Kemmis dan Taggart (1998). Penelitian kali ini akan 

terbagi menjadi dua siklus yang masing

(planning), tindakan (acting

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri mata pelajaran  mat

pokok bahasan statistika ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal semester ganjil tahun 

ajaran 2011/2012. Sedangkan obyek penelitian adalah penerapan metode belajar silent games 

dengan pendayagunaan program SPSS dalam menyelesaikan soal statist

dengan harapan siswa akan lebih mudah untuk memahami, siswa lebih mudah untuk 

menyelesaikan soal, siswa dapat mengikuti perkembangan dunia IPTEK.

3. Instrumen Penelitian 

Data yang ingin diperoleh adalah kemampuan guru dalam mengelola pe

respon siswa terhadap pembelajaran serta hasil belajar siswa setelah penerapan metode belajar 

silent games dengan pendayagunaan program SPSS. Sesuai data yang ingin diperoleh maka 

jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Instrumen Observasi 

Lembar observasi diisi pada saat KBM berlangsung oleh pengamat. Peneliti membuat dua 

lembar observasi yaitu lembar observasi proses pembelajaran untuk mengetahui aktivitas 

guru dan siswa. 
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membutuhkan berbagai formula dan kadang cukup menyulitkan siswa. Sehingga SPSS tidak akan 

anya berada di lingkungan mahasiswa ataupun peneliti – peneliti lainnya tetapi akan menjadi 

media belajar untuk siswa SMA pada khususnya. 

Silent Games Dengan Pendayagunaan Program SPSS 

Penerapan metode belajar Silent Games dengan pendayagunaan program SPSS diharapkan 

mampu memacu siswa untuk lebih aktif, untuk lebih maju dalam perkembangan IPTEK melalui 

program SPSS (yang sebelumnya tidak mengenal program matematika SPSS menjadi tau dan bisa 

mengoperasikan), dan dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun metode PTK yang 

digunakan adalah model spriral dari Kemmis dan Taggart (1998). Penelitian kali ini akan 

lus yang masing-masing siklus terdiri atas empat langkah: perencanaan 

acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflection

Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri mata pelajaran  mat

pokok bahasan statistika ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal semester ganjil tahun 

ajaran 2011/2012. Sedangkan obyek penelitian adalah penerapan metode belajar silent games 

dengan pendayagunaan program SPSS dalam menyelesaikan soal statist

dengan harapan siswa akan lebih mudah untuk memahami, siswa lebih mudah untuk 

menyelesaikan soal, siswa dapat mengikuti perkembangan dunia IPTEK.

Data yang ingin diperoleh adalah kemampuan guru dalam mengelola pe

respon siswa terhadap pembelajaran serta hasil belajar siswa setelah penerapan metode belajar 

silent games dengan pendayagunaan program SPSS. Sesuai data yang ingin diperoleh maka 

jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

Lembar observasi diisi pada saat KBM berlangsung oleh pengamat. Peneliti membuat dua 

lembar observasi yaitu lembar observasi proses pembelajaran untuk mengetahui aktivitas 
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membutuhkan berbagai formula dan kadang cukup menyulitkan siswa. Sehingga SPSS tidak akan 

peneliti lainnya tetapi akan menjadi 

 

aan program SPSS diharapkan 

mampu memacu siswa untuk lebih aktif, untuk lebih maju dalam perkembangan IPTEK melalui 

program SPSS (yang sebelumnya tidak mengenal program matematika SPSS menjadi tau dan bisa 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun metode PTK yang 

digunakan adalah model spriral dari Kemmis dan Taggart (1998). Penelitian kali ini akan 

masing siklus terdiri atas empat langkah: perencanaan 

reflection). 

Subyek penelitian adalah kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri mata pelajaran  matematika 

pokok bahasan statistika ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal semester ganjil tahun 

ajaran 2011/2012. Sedangkan obyek penelitian adalah penerapan metode belajar silent games 

dengan pendayagunaan program SPSS dalam menyelesaikan soal statistika untuk data tunggal 

dengan harapan siswa akan lebih mudah untuk memahami, siswa lebih mudah untuk 

menyelesaikan soal, siswa dapat mengikuti perkembangan dunia IPTEK. 

Data yang ingin diperoleh adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan 

respon siswa terhadap pembelajaran serta hasil belajar siswa setelah penerapan metode belajar 

silent games dengan pendayagunaan program SPSS. Sesuai data yang ingin diperoleh maka 

Lembar observasi diisi pada saat KBM berlangsung oleh pengamat. Peneliti membuat dua 

lembar observasi yaitu lembar observasi proses pembelajaran untuk mengetahui aktivitas 
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b. Instrument Tes 

Tes yang digunakan adalah tes 

dan Siklus II satu kali tes. Tiap bobot soal sudah disesuaikan dengan indikator keberhasilan 

dan kompetensi dasar yang ditetapkan.

4. Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data melalui metode pengumpu

pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama 

menggunakan metode test. Dalam metode test meliputi LKS, kuis dan Post Test. Metode kedua 

dari metode pengumpulan data adalah metode observas

kepada siswa yang dilakukan oleh guru dan observasi terhadap peneliti yang dilakukan oleh 

rekan sejawat serta interaksi antara siswa dengan peneliti. Sedangkan untuk analisis data 

peneliti menggunakan tiga analisis data,

diperoleh dari data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan 

metode belajar Silent Games

belajar siswa. 

Jika siswa memperoleh nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan nilai KKM SMA 

Negeri 7 Kediri yaitu 78,3 dan secara klasikal mencapai daya serap 85% maka pembelajaran 

dapat dikatakan  tuntas dan siklus dapat dihentikan dan begitu pula sebaliknya. Hipotesis 

tindakan diterima jika banyaknya siswa yang tuntas pada siklus II lebih besar dibandingkan 

dengan banyaknya siswa yang tuntas pada siklus I.

5. Kriteria Pengujian Hipotesis

a. Penerapan metode belajar 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri pada 

materi pokok Statistika jika siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 78.3 

berdasarkan KKM SMA Negeri 7 Kediri dan secara klasikal mencapai lebih dari atau sama 

dengan 85 %. 

b. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dalam kategori baik dan keaktifan belajar siswa 

dalam proses pembelajaran >75% siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

c. Hipotesis ini diterima jika nilai rata

dari hasil nilai rata-rata siswa secara klasikal pada siklus pertama.
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Tes yang digunakan adalah tes prestasi berbentuk uraian. Siklus I diadakan  dua kali test 

dan Siklus II satu kali tes. Tiap bobot soal sudah disesuaikan dengan indikator keberhasilan 

dan kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Tehnik analisis data melalui metode pengumpulan data dan analisis data. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama 

menggunakan metode test. Dalam metode test meliputi LKS, kuis dan Post Test. Metode kedua 

dari metode pengumpulan data adalah metode observasi dengan pengamatan secara langsung 

kepada siswa yang dilakukan oleh guru dan observasi terhadap peneliti yang dilakukan oleh 

rekan sejawat serta interaksi antara siswa dengan peneliti. Sedangkan untuk analisis data 

peneliti menggunakan tiga analisis data, diantaranya: Analisis data lembar observasi guru, yang 

diperoleh dari data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan 

Silent Games. Analisis data lembar observasi siswa dan Analisis data hasil 

emperoleh nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan nilai KKM SMA 

Negeri 7 Kediri yaitu 78,3 dan secara klasikal mencapai daya serap 85% maka pembelajaran 

dapat dikatakan  tuntas dan siklus dapat dihentikan dan begitu pula sebaliknya. Hipotesis 

kan diterima jika banyaknya siswa yang tuntas pada siklus II lebih besar dibandingkan 

dengan banyaknya siswa yang tuntas pada siklus I. 

Kriteria Pengujian Hipotesis 

Penerapan metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS dapat 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri pada 

materi pokok Statistika jika siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 78.3 

berdasarkan KKM SMA Negeri 7 Kediri dan secara klasikal mencapai lebih dari atau sama 

Kemampuan guru dalam mengelola kelas dalam kategori baik dan keaktifan belajar siswa 

dalam proses pembelajaran >75% siswa berperan aktif dalam pembelajaran.

Hipotesis ini diterima jika nilai rata-rata siswa secara klasikal pada siklus kedua lebih besar 

rata siswa secara klasikal pada siklus pertama. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

prestasi berbentuk uraian. Siklus I diadakan  dua kali test 

dan Siklus II satu kali tes. Tiap bobot soal sudah disesuaikan dengan indikator keberhasilan 

lan data dan analisis data. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan dua metode. Yang pertama 

menggunakan metode test. Dalam metode test meliputi LKS, kuis dan Post Test. Metode kedua 

i dengan pengamatan secara langsung 

kepada siswa yang dilakukan oleh guru dan observasi terhadap peneliti yang dilakukan oleh 

rekan sejawat serta interaksi antara siswa dengan peneliti. Sedangkan untuk analisis data 

diantaranya: Analisis data lembar observasi guru, yang 

diperoleh dari data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan 

. Analisis data lembar observasi siswa dan Analisis data hasil 

emperoleh nilai hasil belajar lebih dari atau sama dengan nilai KKM SMA 

Negeri 7 Kediri yaitu 78,3 dan secara klasikal mencapai daya serap 85% maka pembelajaran 

dapat dikatakan  tuntas dan siklus dapat dihentikan dan begitu pula sebaliknya. Hipotesis 

kan diterima jika banyaknya siswa yang tuntas pada siklus II lebih besar dibandingkan 

dengan mendayagunakan program SPSS dapat 

prestasi belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri pada 

materi pokok Statistika jika siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 78.3 

berdasarkan KKM SMA Negeri 7 Kediri dan secara klasikal mencapai lebih dari atau sama 

Kemampuan guru dalam mengelola kelas dalam kategori baik dan keaktifan belajar siswa 

dalam proses pembelajaran >75% siswa berperan aktif dalam pembelajaran. 

rata siswa secara klasikal pada siklus kedua lebih besar 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 

masing-masing pertemuan  2 jam pelajaran dan

jam pelajaran. 

1. Pelaksanaan Siklus I

a. Tahap Perencanaan

Menyusun RPP, membentuk kelompok belajar, menyediakan media belajar SPSS, 

mempersiapkan LKS, kisi

aktivitas siswa dan guru serta merencanakan games matematika yang berhubungan 

dengan materi. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan

1) Pertemuan Pertama

a) Pembukaan

� Memberikan apersepsi, motivasi dan menyampaikan manfaat dari materi yang 

akan dipelajari serta menyampai

b) Kegiatan Inti

� Membagikan dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS 

kemudian menjelaskan materi (Mean, Median, Modus) dan memberikan 

kesempatan bertanyajawab

� Peneliti mulai mengenalkan SPSS dan menjalankan alur dari metode 

Games dengan membentuk kelompok

kepada setiap kelompok diskusi untuk membuat kartu soal berdasarkan materi

c) Penutup 

� Memberikan post test di akhir p

peserta didik

� Peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang dapat 

mengerjakan soal diskusi dengan benar, yang dapat menjawab pertanyaan dari 

peneliti dengan benar, yang berani bertanya kepada peneliti. Ses

aturan main metode belajar ini, peneliti berhak mengurangi point penghargaan 

dari setiap kelompok jika kelompok tersebut tidak mematuhi aturan yang ada.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 

masing pertemuan  2 jam pelajaran dan siklus II terdiri atas 1 kali pertemuan dalam 2 

Pelaksanaan Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Menyusun RPP, membentuk kelompok belajar, menyediakan media belajar SPSS, 

mempersiapkan LKS, kisi-kisi kuis I beserta kunci jawabannya dan lembar pengama

aktivitas siswa dan guru serta merencanakan games matematika yang berhubungan 

Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

Pembukaan 

Memberikan apersepsi, motivasi dan menyampaikan manfaat dari materi yang 

akan dipelajari serta menyampaikan jalannya proses pembelajaran

Kegiatan Inti 

Membagikan dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS 

kemudian menjelaskan materi (Mean, Median, Modus) dan memberikan 

kesempatan bertanyajawab 

Peneliti mulai mengenalkan SPSS dan menjalankan alur dari metode 

dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi dan memberikan tugas 

kepada setiap kelompok diskusi untuk membuat kartu soal berdasarkan materi

Memberikan post test di akhir pembelajaran dan memberikan PR kepada 

peserta didik 

Peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang dapat 

mengerjakan soal diskusi dengan benar, yang dapat menjawab pertanyaan dari 

peneliti dengan benar, yang berani bertanya kepada peneliti. Ses

aturan main metode belajar ini, peneliti berhak mengurangi point penghargaan 

dari setiap kelompok jika kelompok tersebut tidak mematuhi aturan yang ada.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dengan 

siklus II terdiri atas 1 kali pertemuan dalam 2 

Menyusun RPP, membentuk kelompok belajar, menyediakan media belajar SPSS, 

kisi kuis I beserta kunci jawabannya dan lembar pengamatan 

aktivitas siswa dan guru serta merencanakan games matematika yang berhubungan 

Memberikan apersepsi, motivasi dan menyampaikan manfaat dari materi yang 

kan jalannya proses pembelajaran 

Membagikan dan mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS 

kemudian menjelaskan materi (Mean, Median, Modus) dan memberikan 

Peneliti mulai mengenalkan SPSS dan menjalankan alur dari metode Silent 

kelompok diskusi dan memberikan tugas 

kepada setiap kelompok diskusi untuk membuat kartu soal berdasarkan materi 

embelajaran dan memberikan PR kepada 

Peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang dapat 

mengerjakan soal diskusi dengan benar, yang dapat menjawab pertanyaan dari 

peneliti dengan benar, yang berani bertanya kepada peneliti. Sesuai dengan 

aturan main metode belajar ini, peneliti berhak mengurangi point penghargaan 

dari setiap kelompok jika kelompok tersebut tidak mematuhi aturan yang ada. 
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2) Pertemuan Kedua

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini hampir sama dengan 

pertama. Yang berbeda terletak pada materi yang akan disampaikan. Untuk 

pertemuan pertama akan membahas materi mean, median, modus data tunggal. 

Sedangkan pada pertemuan kedua yang dibahas adalah materi quartil data tunggal.

c. Observasi 

Hasil observasi dari siklus I terangkum dalam tabel berikut ini : 

Siklus
Variabel

1. Kemampuan guru
2. Penilaian psikomotor siswa
3. Penilaian afektif siswa
4. Prestasi belajar siswa

Hasil observasi menunjukan bahwa ada peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan II, 

tetapi hasil belajar siswa belum melebihi target yang ditetapkan yaitu 

d. Refleksi 

� Waktu yang digunakan guru dalam menyajikan materi, kerja kelompok, 

penyelesaian soal, pembahasan soal, post test dan lain

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana.

� Dari data observasi siswa menunjukan bahwa sebagian siswa masih belum berperan 

dalam kegiatan kelompok. Suasana dis

hidup. Artinya, masih banyak siswa yang kurang aktif terlibat dalam diskusi 

kelompok maupun kelas.

� Sebagian siswa belum berani untuk menyajikan hasil kerjanya jika tidak ditunjuk 

oleh guru 

� Ketuntasan belajar siswa s

belum berhentinya siklus pada penelitian ini

 
2. Pelaksanaan Siklus II

Pelaksanaan siklus II ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pada siklus I. mulai 

dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tinda

membedakan terletak pada banyaknya pertemuan, materi yang disampaikan, dan hasil 

penilaian. Pada siklus II hanya ada satu kali pertemuan dan materi yang disampaikan 

mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Sedangkan hasil 

terangkum dalam tabel berikut ini :
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Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini hampir sama dengan 

pertama. Yang berbeda terletak pada materi yang akan disampaikan. Untuk 

pertemuan pertama akan membahas materi mean, median, modus data tunggal. 

Sedangkan pada pertemuan kedua yang dibahas adalah materi quartil data tunggal.

vasi dari siklus I terangkum dalam tabel berikut ini : 

Siklus Siklus I Ket.
Variabel Pert.I Pert.II 

Kemampuan guru 80 % 86 % Baik
Penilaian psikomotor siswa 60,98 % 63,41 % Baik
Penilaian afektif siswa 58,54 % 80,49 % Aktif
Prestasi belajar siswa 26 % 71 % Tuntas

Hasil observasi menunjukan bahwa ada peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan II, 

tetapi hasil belajar siswa belum melebihi target yang ditetapkan yaitu 

Waktu yang digunakan guru dalam menyajikan materi, kerja kelompok, 

penyelesaian soal, pembahasan soal, post test dan lain-lain cukup memadai sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai rencana. 

Dari data observasi siswa menunjukan bahwa sebagian siswa masih belum berperan 

dalam kegiatan kelompok. Suasana diskusi kelompok maupun diskusi kelas belum 

hidup. Artinya, masih banyak siswa yang kurang aktif terlibat dalam diskusi 

kelompok maupun kelas. 

Sebagian siswa belum berani untuk menyajikan hasil kerjanya jika tidak ditunjuk 

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum terpenuhi. Ini merupakan indicator 

belum berhentinya siklus pada penelitian ini 

Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pada siklus I. mulai 

dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Yang 

membedakan terletak pada banyaknya pertemuan, materi yang disampaikan, dan hasil 

penilaian. Pada siklus II hanya ada satu kali pertemuan dan materi yang disampaikan 

mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Sedangkan hasil penilaian pada siklus II ini 

terangkum dalam tabel berikut ini : 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua ini hampir sama dengan pertemuan 

pertama. Yang berbeda terletak pada materi yang akan disampaikan. Untuk 

pertemuan pertama akan membahas materi mean, median, modus data tunggal. 

Sedangkan pada pertemuan kedua yang dibahas adalah materi quartil data tunggal. 

vasi dari siklus I terangkum dalam tabel berikut ini :  

Ket. 

Baik 
Baik 
Aktif  

Tuntas 

Hasil observasi menunjukan bahwa ada peningkatan dari pertemuan I ke pertemuan II, 

tetapi hasil belajar siswa belum melebihi target yang ditetapkan yaitu � 85%. 

Waktu yang digunakan guru dalam menyajikan materi, kerja kelompok, games, 

lain cukup memadai sehingga 

Dari data observasi siswa menunjukan bahwa sebagian siswa masih belum berperan 

kusi kelompok maupun diskusi kelas belum 

hidup. Artinya, masih banyak siswa yang kurang aktif terlibat dalam diskusi 

Sebagian siswa belum berani untuk menyajikan hasil kerjanya jika tidak ditunjuk 

ecara klasikal belum terpenuhi. Ini merupakan indicator 

Pelaksanaan siklus II ini pada dasarnya sama dengan pelaksanaan pada siklus I. mulai 

kan, observasi dan refleksi. Yang 

membedakan terletak pada banyaknya pertemuan, materi yang disampaikan, dan hasil 

penilaian. Pada siklus II hanya ada satu kali pertemuan dan materi yang disampaikan 

penilaian pada siklus II ini 
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Siklus 
Variabel

1. Kemampuan guru 
2. Penilaian psikomotor siswa
3. Penilaian afektif siswa
4. Prestasi belajar siswa

Berdasarkan tabel diatas yang akan disoroti adalah hasil dari belajar siswa yang 

mencapai 91,18% melebihi ketuntasan klasikal yang ditargetkan. Sehingga dalam siklus II 

berhenti pada pertemuan I karena indikator keberhasilan sudah terpenuhi melebihi 85% 

jumlah siswa yang ada.

Hasil refleksi pun juga sudah berbeda pula dari siklus I. Refleksi di siklus II bahwa 

siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajaran, hal ini terindikasi dengan 

persentase penilaian siswa yang dikategorikan aktif.

 
B. PEMBAHASAN 

Proses pembelajaran lebih difokuskan pada siswa (

menggunakan metode belajar 

data tes siklus I pada pertemuan pertama diperoleh rata

nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 44. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa. Pada 

pertemuan kedua diperoleh rata

terendah 65. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa. Da

dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM sehingga 

secara klasikal ketuntasan belajar siswa belum memenuhi indikator berhentinya siklus. Hal ini 

karena masih banyak siswa yang belum berperan

I ini metode belajar Silent Games 

berhasil. Berdasarkan hasil observasi di atas kemudian dianalisis dan direfleksi.

Siklus II dilaksanakan berdasarkan pada renca

perbaikan dari siklus I. Dalam pembelajaran siklus II keaktifan siswa semakin meningkat. Nilai 

rata-rata siswa mencapai 86,03, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 91,18%. 

Peningkatan hasil belajar siswa karen

berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi bahwa siswa yang 

memperoleh nilai afektif dan psikomotorik dengan kriteria aktif dan cukup aktif meningkat 

menjadi 91,18% untuk afektif dan untuk psikomotor siswa mencapai 79,41%. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa sudah sesuai yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai lebih 

besar atau sama dengan 78,3 sesuai dengan KKM yang diterapkan di sekolah tersebut. Selain 
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Siklus II Ket. 
Variabel Pert.I 

88,1 % Baik 
Penilaian psikomotor siswa 79,41 % Baik 
Penilaian afektif siswa 91,18 % Aktif 
Prestasi belajar siswa 91,18 % Tuntas 

Berdasarkan tabel diatas yang akan disoroti adalah hasil dari belajar siswa yang 

mencapai 91,18% melebihi ketuntasan klasikal yang ditargetkan. Sehingga dalam siklus II 

berhenti pada pertemuan I karena indikator keberhasilan sudah terpenuhi melebihi 85% 

mlah siswa yang ada. 

Hasil refleksi pun juga sudah berbeda pula dari siklus I. Refleksi di siklus II bahwa 

siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajaran, hal ini terindikasi dengan 

persentase penilaian siswa yang dikategorikan aktif. 

Proses pembelajaran lebih difokuskan pada siswa (student center

menggunakan metode belajar silent games dengan dikombinasikan pemberian tugas. Untuk 

data tes siklus I pada pertemuan pertama diperoleh rata-rata hasil belajar siswa 69

nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 44. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa. Pada 

pertemuan kedua diperoleh rata-rata hasil belajar siswa   81 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai 

terendah 65. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa. Dari hasil belajar siswa tersebut 

dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM sehingga 

secara klasikal ketuntasan belajar siswa belum memenuhi indikator berhentinya siklus. Hal ini 

karena masih banyak siswa yang belum berperan aktif dalam proses pembelajaran. Pada siklus 

Silent Games dengan menggunakan program SPSS kelihatan kurang 

berhasil. Berdasarkan hasil observasi di atas kemudian dianalisis dan direfleksi.

Siklus II dilaksanakan berdasarkan pada rencana pembelajaran siklus II yang merupakan 

perbaikan dari siklus I. Dalam pembelajaran siklus II keaktifan siswa semakin meningkat. Nilai 

rata siswa mencapai 86,03, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 91,18%. 

Peningkatan hasil belajar siswa karena siswa sudah terbiasa bekerjasama dalam kelompok dan 

berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi bahwa siswa yang 

memperoleh nilai afektif dan psikomotorik dengan kriteria aktif dan cukup aktif meningkat 

afektif dan untuk psikomotor siswa mencapai 79,41%. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa sudah sesuai yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai lebih 

besar atau sama dengan 78,3 sesuai dengan KKM yang diterapkan di sekolah tersebut. Selain 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan tabel diatas yang akan disoroti adalah hasil dari belajar siswa yang 

mencapai 91,18% melebihi ketuntasan klasikal yang ditargetkan. Sehingga dalam siklus II 

berhenti pada pertemuan I karena indikator keberhasilan sudah terpenuhi melebihi 85% 

Hasil refleksi pun juga sudah berbeda pula dari siklus I. Refleksi di siklus II bahwa 

siswa sudah berperan aktif dalam proses pembelajaran, hal ini terindikasi dengan 

student center). Pembelajaran siklus I 

dengan dikombinasikan pemberian tugas. Untuk 

rata hasil belajar siswa 69,5 dengan 

nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 44. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 9 siswa. Pada 

81 dengan nilai tertinggi 95 dan nilai 

ri hasil belajar siswa tersebut 

dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM sehingga 

secara klasikal ketuntasan belajar siswa belum memenuhi indikator berhentinya siklus. Hal ini 

aktif dalam proses pembelajaran. Pada siklus 

dengan menggunakan program SPSS kelihatan kurang 

berhasil. Berdasarkan hasil observasi di atas kemudian dianalisis dan direfleksi. 

na pembelajaran siklus II yang merupakan 

perbaikan dari siklus I. Dalam pembelajaran siklus II keaktifan siswa semakin meningkat. Nilai 

rata siswa mencapai 86,03, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 91,18%. 

a siswa sudah terbiasa bekerjasama dalam kelompok dan 

berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi bahwa siswa yang 

memperoleh nilai afektif dan psikomotorik dengan kriteria aktif dan cukup aktif meningkat 

afektif dan untuk psikomotor siswa mencapai 79,41%. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa sudah sesuai yang diharapkan yaitu 85% siswa memperoleh nilai lebih 

besar atau sama dengan 78,3 sesuai dengan KKM yang diterapkan di sekolah tersebut. Selain 
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itu, hasil belajar siswa mengalami peningkatan secara bertahap dari siklus I hingga siklus II. 

Keaktifan siswa juga meningkat setiap pertemuannya.

Dengan demikian metode belajar 

yang diterapkan oleh peneliti dapat men

7 Kediri. 

 
KESIMPULAN 

1. Ketuntasan belajar siswa dalam metode belajar 

SPSS pada materi pokok Statistika secara klasikal dapat tercapai atau dengan kata lain pres

belajar siswa dapat dikatakan meningkat dengan rata

KKM yaitu >74) dengan ketuntasan belajar klasikal 91,18%.

2. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan metode belajar 

Games dapat dikatakan dalam kategori baik dengan prosentase perolehan nilai 88.1% (lebih 

dari atau sama dengan 75%).

3. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaraan saat guru menerapkan metode belajar 

Games dapat dikatakan aktif (data penilaian afektif) dengan prosent

aktif 8.8% dan prosentase perolehan nilai aktif hamper mencapai 100% atau lebih rincinya 

mencapai 91,18%. Begitu pula dalam penilaian psikomotorik siswa dalam kategori baik dengan 

prosentase perolehan nilai 79.41% dan dalam katego

4. Kesimpulan tersebut untuk sementara berlaku pada mata pelajaran matematika khususnya 

pokok bahasan Statistika (Ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data 

tunggal) kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun

 

Arifin, Zaenal. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan
 
Arikunto, Suharsimi. 2010. Penelitian Tindakan Kelas.
 
Ginnis, Paul. 2008. Trik dan Taktik Mengajar Strategi 

Kelas. Jakarta : Indeks
 
Ismail, dkk. 2006. Kapita Selekta Pembelajaran Matematika.

Terbuka 
 
Johanes, dkk. Matematika Program IPA Kelas XI SMA Smester Pertama. 
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l belajar siswa mengalami peningkatan secara bertahap dari siklus I hingga siklus II. 

Keaktifan siswa juga meningkat setiap pertemuannya. 

Dengan demikian metode belajar Silent Games dengan mendayagunakan program SPSS 

yang diterapkan oleh peneliti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Ketuntasan belajar siswa dalam metode belajar Silent Games  dengan pendayagunaan program 

SPSS pada materi pokok Statistika secara klasikal dapat tercapai atau dengan kata lain pres

belajar siswa dapat dikatakan meningkat dengan rata-rata perolehan nilai siswa 86 ( lebih dari 

KKM yaitu >74) dengan ketuntasan belajar klasikal 91,18%. 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan metode belajar 

katakan dalam kategori baik dengan prosentase perolehan nilai 88.1% (lebih 

dari atau sama dengan 75%). 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaraan saat guru menerapkan metode belajar 

dapat dikatakan aktif (data penilaian afektif) dengan prosentase perolehan nilai cukup 

aktif 8.8% dan prosentase perolehan nilai aktif hamper mencapai 100% atau lebih rincinya 

mencapai 91,18%. Begitu pula dalam penilaian psikomotorik siswa dalam kategori baik dengan 

prosentase perolehan nilai 79.41% dan dalam kategori cukup baik dengan prosentase 20,59 %

Kesimpulan tersebut untuk sementara berlaku pada mata pelajaran matematika khususnya 

pokok bahasan Statistika (Ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran data 

tunggal) kelas XI IPS SMA Negeri 7 Kediri tahun ajaran 2011/2012. 
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NO SOAL 

1 1) 5    5    6     6     8     
5     6     6     7

2) 7    5    5     4     4     
6     5     4     5

Tentukan nilai dari 
Mean, Median, 
Modus,Q1,Varians/
Ragam,dan 
Simpangan Baku 
(Standar Deviasi) 
dari data diatas

 

N
o 

Nama A

1 Adinda 
Mahardika 

4

… … …
41 Amelia 

Chandra 
4

Jumlah 156
 

LEMBAR 

N
o 

Nama Soal 1 
(50)

1 Adinda 
Mahardika 

40

… … …
41 Amelia 

Chandra 
40

Jumlah skor 
yang dicapai 

1535

Jumlah skor 
maksimum 

2050
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psma.org/content/blog/pengertian-pendekatan-strategi-metode-teknik
, Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, d

Pembelajaran, tanggal 29 maret 2011 

LAMPIRAN 

RUBRIK SOAL TEST 1 SIKLUS 1 

ASPEK 
YANG 

MUNCUL 

RUBRIK

5    5    6     6     8     
5     6     6     7 
7    5    5     4     4     
6     5     4     5 

Tentukan nilai dari 
Mean, Median, 

,Varians/

Simpangan Baku 
(Standar Deviasi) 
dari data diatas 

Menentukan 
nilai dari 
ukuran 
pemusatan 
data tunggal 
dan ukuran 
penyebaran 
data tunggal 

� Siswa dapat menjawab dengan benar 
dan lengkap (100) 

� Siswa dapat menyelesaikan soal tetapi 
dengan hasil akhir yang kurang tepat 
(90) 

� Siswa dapat menyelesaikan soal hanya 
sampai varians (78) 

� Siswa dapat mengerjakan soal hanya 
sampai ukuran pemusatan data (42)

� Siswa hanya menuliskan yang 
diketahui saja (5) 

� Siswa tidak menjawab sama sekali (0)     
JUMLAH SKOR = 100

LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 

A B C D E Ni 
lai 

Pencapaian

4 3 3 4 3 17 (17:20)x100% = 85%

… … … … … … …
4 3 3 3 4 17 85%

156 140 126 141 134 679 (679:820)x100%= 82.8%

LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF 

Soal 1 
(50) 

Soal 2 
(50) 

Nilai Ketercapaian Ket. 

40 30 70 70% TT 

… … … … … 
40 45 85 85% T 

1535 1240 Ketercapaian soal 1 = 74.88% 
soal 2 = 60.49% 

2050 2050 
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teknik-taktik-dan-model-
, Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model 

RUBRIK 

Siswa dapat menjawab dengan benar 

Siswa dapat menyelesaikan soal tetapi 
hasil akhir yang kurang tepat 

Siswa dapat menyelesaikan soal hanya 
 

Siswa dapat mengerjakan soal hanya 
sampai ukuran pemusatan data (42) 
Siswa hanya menuliskan yang 

Siswa tidak menjawab sama sekali (0)     
SKOR = 100 

Pencapaian Ket 

(17:20)x100% = 85% B 

… … 
85% B 

(679:820)x100%= 82.8% B 

 Jml.siswa = 41 
Jml. Siswa yang 
tuntas = 37 
Ketercapaian = 
(37:41)x100% = 
91.18 % 
� 85% , 
dinyatakan 
tuntas 

 

Ketercapaian soal 1 = 74.88% 


