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Abstrak   
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar matematika siswa yang 

diketahui dari hasil UN dan hasil ulangan harian siswa SMP Negeri 3 Mataram. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru matematika di sekolah tersebut diperoleh informasi bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru tidak melakukan evaluasi yang berkala terhadap materi-materi 

pelajaran yang telah diajarkan. Hal ini menyebabkan beberapa hal diantaranya guru tidak 

mengetahui secara baik pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, guru 

tidak mengetahui sejauhmana kemajuan belajar yang telah dicapai siswa dan siswa sendiri 

tidak memiliki keterampilan menyelesaikan permasalahan – permasalahan terkait materi yang 

sudah dipelajari. Evaluasi penting untuk dilakukan. Evaluasi yang baik harus dilakukan secara 

terus-menerus/berkelanjutan. Salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran adalah tes. Pemberian tes perlu disertai dengan pemberian corrective 

feedback agar siswa dapat mengetahui hasil pekerjaannya dan dapat mengetahui jawaban 

prosedur pengerjaan soal tes yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian tes pada setiap pertemuan yang 

disertai dengan corrective feedback dalam pembelajaran segiempat dan segitiga siswa kelas 

VII SMPN 3 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen dengan rancangan posttest only control group design. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mataram. Sampel diambil menggunakan 

teknik simple random sampling diperoleh kelas 𝑉𝐼𝐼 − 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

𝑉𝐼𝐼 − 2 sebagai kelas kontrol. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

memberikan posttest berupa soal pilihan ganda kepada kedua kelas sampel. Hasil analisis data 

posttest menunjukkan bahwa rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 64,81 sedangkan kelas 

kontrol sebesar 52,59. Data posttest tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan statistik uji 𝑡 

dengan tujuan untuk mengetahui beda dua nilai rata-rata kelas sampel penelitian. Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,64 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01 dengan db  52 dan taraf 

signifikasi 5%. Ini berarti terdapat perbedaan secara signifikan antara rata-rata prestasi belajar 

siswa pada kelas eksperimen yakni kelas yang mendapat perlakuan dan kelas kontrol yakni 

kelas yang tidak mendapat perlakuan. 

 

Kata kunci: Efektivitas, tes, correctivefeedback  
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Abstract 

 This research is motivated by the low level of students’ mathematics learning 

achievement which is known from the result of the National Examination and the result of the 

daily tests of students of SMP Negeri 3 Mataram. Based on the result of interviews with 

mathematics teachers at the school, it comfirmed that in the implementation of learning the 

teacher did not carry out periodic evaluations of the subject matter that had been taught. This 

causes several things including the teacher does not know the extent of the learning progress 

that has been achieved by students and students do not have the skills to solve problems related 

to the material that has been studied. Evaluation is important to do. A good evaluation must be 

carried out continuously. One of the instrument evaluation that can be used in the 

implementation of the learning process is a test. Tests need to be accompanied by the corrective 

feedback so that students can find out the results of their work and can find out the answers to 

the procedure of the actual test questions. Based on this, the purpose of this study is to know 

the effectiveness in giving test in each meeting accompanied by corrective feedback in 

quadrilateral and triangular‘s learning of 7th grade students SMPN 3 Mataram  period 

2017/2018. The type of this research was experimental research by using posttest only control 

group design. The populations of this research were from the 7th grade students in SMPN 3 

Mataram. The sample taken by using simple random sampling technique and obtained class 

𝑉𝐼𝐼 − 3  as the experiment group and class 𝑉𝐼𝐼 − 2 as the control group. The collecting data of 

this research was taken by giving the posttest through multiple choices to the two groups. The 

result of the posttest data analysis showed that the average of the scores of experiment group 

was 64,81 and the control groups was 52,59. The data of posttest was analyzed by using t-

statistic aimed to know the difference of two average of sample. Based on the results obtained 

data analysis 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 2,64 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 2,01 with df 52 and 5% of significance level. It meant 

that there is significant difference between learning achivement mean in experiment group that 

is the class that got treatment and control group that did not get treatment. 
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I. PENDAHULUAN 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan 

pembaharuan dalam bidang pendidikan diantaranya dengan melakukan perubahan 

kurikulum, menerapkan empat standar kompetensi guru profesional dan menetapkan 

standar kualifikasi akademik guru, dimana dalam kebijakan-kebijakan tersebut seorang guru 

dituntut untuk lebih profesional menjalankan tugas sehingga kualitas dan prestasi belajar 

siswa meningkat. Namun, pada kenyataannya prestasi belajar siswa di sekolah-sekolah di 

Indonesia masih rendah khususnya pada mata pelajaran matematika. Hal ini terungkap 

dalam Hasil Konferensi Pers UN tahun 2017 Jenjang SMP oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Indonesia yang menunjukkan bahwa dari 54.771 sekolah dengan 

4.157.035 siswa peserta Ujian Nasional (UN) diperoleh nilai rata-rata untuk mata pelajaran 

matematika yaitu 50,31. Menurut kategori nilai hasil Ujian Nasional (UN) oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2017 nilai 50,31 berada dalam kategori kurang 

baik. 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa juga terjadi di SMPN 3 Mataram. 

Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk mata pelajaran matematika di sekolah tersebut 

cenderung terus mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun pelajaran 

2014/2015 diperoleh nilai rata-rata 75,61; tahun pelajaran 2015/2016 diperoleh 59,72 dan 

pada tahun pelajaran 2016/2017 diperoleh 58,89.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMPN 3 

Mataram diperoleh informasi bahwa salah satu hal yang menyebabkan rendahnya hasil UN 

matematika siswa di sekolah tersebut adalah karena belum maksimalnya guru dalam 

membantu dan membimbing siswa mengevaluasi setiap materi matematika yang telah 

diajarkan. Hal ini mengindikasikan guru tidak mengetahui secara baik pemahaman dan 

penguasaan siswa tentang materi matematika serta kesiapannya mengikuti UN.  

Selanjutnya, rendahnya prestasi belajar matematika siswa di SMPN 3 Mataram, 

secara lebih khusus dapat dilihat dari hasil rata-rata Penilaian Harian (PH) siswa kelas VII 

SMPN 3 Mataram tahun 2016/2017 pada tabel berikut: 

Tabel 1 Data rata-rata hasil penilaian harian (PH) materi semester genap siswa kelas 

VII SMPN 3 Mataram tahun pelajaran 2016/2017 

No Materi Nilai rata-rata 
Ketuntasan 

klasikal 

1. Perbandingan 72,35 61,53% 

2. Aritmatika sosial 75,64 65,37% 

3. Garis dan sudut 68,27 38,45% 

4. Segiempat dan segitiga 61,57 34,62% 

5. Penyajian data 78,62 69,23% 

 

Materi segiempat dan segitiga adalah salah satu materi dalam salah satu cabang ilmu 

matematika yaitu geometri. Geometri penting untuk dipelajari. Adapun alasan pentingnya 

belajar geometri adalah (a) geometri mampu memberikan pengetahuan yang lebih lengkap 

mengenai dunia; (b) eksplorasi  geometri dapat  mengembangkan  kemampuan  pemecahan 
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masalah; (c) geometri  memainkan peranan  penting dalam  mempelajari konsep lain dalam 

pembelajaran matematika; (d) geometri digunakan setiap hari oleh banyak orang; (e) geometri 

adalah pelajaran yang menyenangkan [1]. Oleh karena itu, sebagai salah satu materi dalam 

geometri, pembelajaran materi segiempat dan segitiga di sekolah-sekolah perlu mendapat 

perhatian. Penerapan model pembelajaran dan metode serta strategi yang tepat setidaknya akan 

dapat menunjang tercapainya pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang 

diajarkan, sehingga dampaknya ialah prestasi belajar siswa meningkat dan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. 

Untuk mengetahui sejauhmana tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, maka seorang 

guru perlu melaksanakan evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran 

yang baik harus dilakukan secara terus-menerus/berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan 

berdasarkan prinsip kontinu [2]. 

Salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya tujuan 

pembelajaran adalah tes [3]. Dalam proses pembelajaran, tes yang dilakukan secara periodik 

dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

disebut tes formatif. Tes formatif diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses 

pembelajaran berlangsung Melalui tes formatif seorang guru dapat mengetahui kelemahan-

kelemahan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung baik yang menyangkut metode 

dan teknik penyampaian materi pelajaran maupun dorongan-dorongan yang dianggap perlu 

untuk memacu peningkatan prestasi belajar siswa. 

Di samping itu, tes formatif dapat menjadi sumber informasi bagi guru untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan dan bagian-bagian materi apa saja yang belum dikuasai oleh siswa. Para siswa yang 

mengetahui akan adanya tes cenderung untuk belajar dan mempelajari materi yang 

diperkirakannya akan ditanyakan dalam tes sehingga dalam hal ini tes menjadi faktor yang 

memotivasi dan mengarahkan siswa dalam belajar. 

Dalam pembelajaran materi segiempat dan segitiga siswa dituntut untuk memiliki 

pemahaman, penguasaan serta keterampilan siswa dalam mengidentifikasi sejumlah bangun 

datar yang memiliki jenis, sifat serta rumus keliling dan rumus luas yang berbeda-beda. Untuk 

mencapai hal tersebut maka seorang siswa harus sering diberikan tes berupa soal-soal latihan 

untuk dikerjakan atau diselesaikan sehingga siswa tersebut dapat terus melatih dan 

membiasakan diri serta dapat meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematis yang berkaitan dengan bangun datar segiempat dan 

segitiga. Latihan merupakan suatu cara dalam pembelajaran matematika agar para siswa dapat 

lebih terampil dalam melakukan pekerjaan secara cepat dan tepat [4]. 

Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap tes yang berikan, guru sebaiknya 

memberikan umpan balik kepada siswa. Menurut pengalaman saat PPL di SMPN 3 Mataram 

fakta menunjukkan ketika guru memberikan tes kepada siswa seringkali tidak dikoreksi 

kembali atau tidak ditindaklanjuti. Hal ini menyebabkan siswa yang bersangkutan tidak 

mengetahui hasil tes yang telah ia kerjakan. Demikian pula guru itu sendiri tidak mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan.  

Pemberian koreksi umpan balik terhadap hasil tes siswa perlu dilakukan agar siswa 

dapat mengetahui letak kesalahan yang dilakukan sehingga pada tes berikut siswa dapat 

meminimalisir terjadinya kesalahan. Perlakuan guru dalam upaya meminimalkan kesalahan 
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peserta didik dalam belajar dengan cara menginformasikan tentang fakta dari hasil kinerja 

siswa disebut corrective feedback. Corrective feedback merupakan salah satu strategi yang 

digunakan untuk merespon hasil penilaian formatif. Pemberian corrective feedback dapat 

membantu siswa memperdalam pemahaman atas pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman belajar sehingga kesulitan belajar dapat diatasi dan pada akhirnya hasil belajar 

menjadi lebih baik. Corrective feedback dapat digunakan untuk memperbaiki suasana belajar, 

memotivasi siswa untuk lebih giat belajar dan berusaha memperbaiki setiap kekurangan agar 

membangun pengertian ke arah yang benar [5].  

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas pemberian tes pada setiap pertemuan yang disertai dengan corrective 

feedback pada materi segiempat dan segitiga dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan posttest only 

control group design  yang dianalisis dengan analisis statistik uji 𝑡. Perlakuan untuk kelas 

eksperimen adalah pemberian tes yang disertai dengan corrective feedback sedangkan kelas 

kontrol pemberian tes pada akhir pembelajaran kompetensi dasar tanpa corrective feedback. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu pemberian tes disertai corrective feedback dan 

variabel terikat (Y) yaitu prestasi belajar matematika siswa pada materi segiempat dan segitiga.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Mataram 

berjumlah 224 siswa yang tersebar kedalam 8 kelas, sampel diambil dengan teknik simple 

random sampling. Dari hasil uji homogenitas pengambilan sampel diketahui bahwa populasi 

bersifat homogen oleh karena itu maka secara random terambil dua kelas sebagai sampel 

penelitian yaitu kelas VII-3 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-2 sebagai kelas kontrol. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Instrumen yang 

digunakan yaitu instrumen tes prestasi belajar siswa pada materi segiempat dan segitiga berupa 

soal pilihan ganda yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 responden.   

Selanjutnya, data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

analisis statistik. Penggunaan analisis statistik membawa kepada kesimpulan untuk diterima 

atau ditolaknya hipotesis. Adapun hipotesis yang diuji adalah: 

Ha : Pemberian tes pada setiap pertemuan yang disertai dengan corrective ...feedback ..dalam 

pembelajaran segiempat dan segitiga efektif bagi ...siswa kelas VII.SMPN 3 ..Mataram 

tahun pelajaran 2017/2018. 

Ho : Pemberian tes pada setiap pertemuan yang disertai dengan corrective ...feedback ..dalam 

pembelajaran segiempat dan segitiga tidak efektif bagi ...siswa kelas ..VII.SMPN 3 

Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 

Rumus analisis yang digunakan adalah uji 𝑡 separated varian, yaitu: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

Adapun penggunaan rumus ini dikarenakan oleh jumlah anggota sampel dalam 

penelitian ini sama (𝑛1 = 𝑛2) yaitu masing-masing 27 siswa dan melalui uji homogenitas 
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diketahui variannya bersifat homogen (𝜎1 = 𝜎2). Analisis statistik uji 𝑡 mempersyaratkan uji 

normalitas dan uji homogenitas data. Oleh sebab itu, sebelum menggunakan analisis statistik 

uji 𝑡 terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas.  

Uji normalitas dilakukan dengan rumus uji Chi-kuadrat yaitu: 

𝒳2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘

𝑖=𝑘

 

Uji Homogenitas dilakukan dengan rumus uji F yaitu sebagai berikut:  

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

III.  HASIL PENELITIAN 

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data prestasi belajar matematika siswa 

pada materi segiempat dan segitiga yang diambil melalui pemberian posttest pada akhir 

penelitian dan data hasil pengamatan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran pada 

setiap pertemuan. Adapun dari hasil analisis data prestasi belajar siswa diketahui bahwa data 

berdistribusi normal karena diperoleh nilai 2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

 kelas eksperimen 6,05 dan kelas kontrol 

2,44 sedangkan  2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

 diperoleh 11,07. Ini berarti  2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

>  2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. Hasil analisis juga 

menunjukkan bahwa data prestasi belajar siswa bersifat homogen karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =1,47 dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,93. Ini berarti 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan rumus uji t seperated varian dan diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,64 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01. 

Ini berarti bahwa terdapat perbedaan pencapaian prestasi belajar matematika yang signifikan 

antara siswa pada kelas eksperimen dan siswa pada kelas kontrol dalam pembelajaran materi 

segiempat dan segitiga. 

 Selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan 

yang berhubungan dengan aspek motivasi belajar siswa meliputi tiga komponen yaitu 

perhatian, perasaan senang, dan ketertarikan siswa baik pada kelas ekperimen maupun pada 

kelas kontrol. Adapun hasil pengamatan yang dimaksud ditunjukkan pada grafik-grafik 

berikut. 

1. Hasil pengamatan motivasi belajar siswa pada komponen perhatian siswa 
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(i) Hasil pengamatan motivasi belajar siswa komponen perhatian siswa 

2. Hasil pengamatan motivasi belajar siswa komponen perasaan senang siswa 

 
(ii) Hasil pengamatan motivasi siswa komponen perasaan senang siswa 

3. Hasil pengamatan motivasi belajar siswa pada komponen ketertarikan siswa 

 
(iii) Hasil pengamatan motivasi siswa komponen ketertarikan siswa 

 

IV. PEMBAHASAN 

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemberian tes pada setiap pertemuan 

yang disertai dengan corrective feedback dalam pembelajaran segiempat dan segitiga efektif 

bagi siswa kelas VII.SMPN 3 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini didasari oleh 

beberapa analisis statistik yang telah dilakukan dimana terlihat adanya perbedaan pencapaian 

prestasi belajar matematika siswa kelas sampel. Siswa kelas eksperimen memperoleh nilai rata-

rata 64,81 sedangkan siswa kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 52,59. Dari hasil 

perhitungan statistik diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,64 ≥  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01 pada taraf signifikansi 5%. 

Adanya perbedaan kedua rata-rata tersebut, menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada 

kelas eksperimen lebih baik daripada prestasi belajar siswa pada kelas kontrol. Perbedaan 

tersebut semata-mata disebabkan oleh perlakuan pemberian tes pada setiap pertemuan yang 

disertai dengan corrective feedback. 

 Adapun proses kegiatan belajar mengajar kedua kelas masing-masing dilakukan 

sebanyak 4 kali pertemuan dengan model pembelajaran. Pada kelas eksperimen diterapkan 
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perlakuan pemberian tes berisi 2 soal uraian singkat pada setiap akhir pembelajaran disertai 

dengan corrective feedback yang dilakukan dengan cara membagikan lembaran yang berisi 

kunci jawaban kepada setiap siswa lalu guru mengarahkan siswa untuk bersama-sama kembali 

membahas soal yang telah dikerjakan melalui kegiatan tanya jawab sehingga setiap siswa 

melihat dapat jawaban dan prosedur pengerjaan soal yang sebenarnya. Pada kelas kontrol 

diterapkan pemberian tes pada akhir pembelajaran suatu kompetensi dasar tanpa corrective 

feedback. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran pada kedua kelas hampir sama namun yang 

berbeda pada kelas eksperimen ada tahap pemberian tes disertai corrective feedback yaitu pada 

fase verification sedangkan pada kelas kontrol tidak ada.  

 Pemberian tes pada setiap pertemuan menjadikan motivasi belajar pada siswa kelas 

eksperimen lebih baik dan cenderung meningkat daripada siswa kelas kontrol. Ini didasari oleh 

hasil pengamatan yang dilakukan pada setiap pertemuan baik pada kelas eksperimen maupun 

pada kelas kontrol. Hasil pengamatan dapat dilihat pada lampiran 9 dimana sesuai dengan 

setiap komponen motivasi belajar yang diamati dan ciri yang ditunjukkan oleh siswa diketahui 

bahwa pada kelas eksperimen siswa lebih banyak yang perhatian, lebih senang dan tertarik 

pada proses pembelajaran. Adapun hal yang terjadi sejalan dengan yang dikatakan oleh 

Arikunto yaitu bahwa tes menjadi bahan penguatan (reinforcement) bagi siswa yang 

memperbesar motivasinya untuk belajar giat sehingga dapat mempertahankan nilai yang telah 

didapat atau agar dapat memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Hal ini juga sesuai dengan 

Azwar yang menyatakan bahwa para siswa yang mengetahui akan adanya tes cenderung untuk 

belajar dan mempelajari materi yang diperkirakannya akan ditanyakan dalam tes sehingga 

dalam hal ini tes menjadi faktor yang memotivasi siswa dalam belajar. 

 Corrective feedback yang diberikan sebagai tindak lanjut terhadap tes membuat siswa 

dapat menyadari tentang kesalahan yang dilakukan dalam hasil pekerjaannya. Pemberian 

corrective feedback memberikan suatu informasi bagi siswa tentang fakta dari kesalahan 

tersebut sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dalam mengerjakan soal-soal selanjutnya. 

Hal ini sesuai dengan teori corrective feedback yang diungkap oleh Zhang, et al., yaitu 

corrective feedback merupakan perlakuan guru dalam upaya meminimalkan kesalahan peserta 

didik dalam belajar dengan menginformasikan fakta dari kesalahan tersebut. Dari hal tersebut 

diketahui bahwa setelah siswa mengetahui jawaban atau prosedur pengerjaan soal yang 

sebenarnya maka pada tes berikutnya atau saat mengerjakan soal lainnya maka siswa tersebut 

tentu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengerjaan. 

 Pemberian tes pada setiap pertemuan disertai corrective feedback menjadikan 

pembelajaran siswa lebih fokus dan terarah. Adapun pembelajaran matematika di SMP 

tersusun berdasarkan materi-materi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, artinya 

penguasaan siswa terhadap materi yang satu akan mempengaruhi penguasaan terhadap materi 

berikutnya. Mengingat banyaknya cakupan materi yang perlu dibahas dalam mata pelajaran 

matematika, maka untuk mendapatkan hasil terbaik setiap siswa harus belajar secara teratur 

dan sistematis. Sering melatih diri menyelesaikan soal-soal matematis sesuai dengan pokok 

bahasan yang sedang dipelajari dapat menjadi langkah terbaik dalam mencapai hasil belajar 

yang optimal serta dalam meningkatkkan kemampuan dan keterampilan matematis. Seperti 

yang dikatakan Bahri yaitu bahwa latihan merupakan suatu cara dalam pembelajaran 

matematika agar para siswa dapat lebih terampil dalam melakukan pekerjaan secara cepat dan 

tepat. 
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 Adapun hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa 

prestasi belajar siswa yang sering diberikan tes disertai corrective feedback pada setiap 

pertemuan lebih tinggi daripada prestasi belajar siswa yang hanya diberikan tes pada akhir 

suatu kompetensi dasar tanpa corrective feedback.  Hal ini berarti bahwa prestasi belajar siswa 

akan semakin baik apabila siswa sering diberikan tes dan tes yang diberikan harus 

ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian corrective feedback. Berdasarkan fakta tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa sebenarnya untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa 

maka terlebih dahulu perlu ditingkatkan frekuensi pemberian tes dan pemberian corrective 

feedback. Hal ini pun sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Nunung Fariah dan Leornard (2017) dan juga Yulianto Warsiran (2017) yaitu bahwa 

pemberian tes dan corrective feedback secara rutin dapat berpengaruh positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.   

 Berdasarkan pembahasan yang sejalan dengan teori yang diuraikan di atas maka hasil 

penelitian ini menunjukkan pemberian tes pada setiap pertemuan yang disertai dengan 

corrective feedback dalam pembelajaran segiempat dan segitiga efektif bagi siswa kelas 

VII.SMPN 3 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 

 

V. PENUTUP 

Dari uraian seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian tes pada setiap 

pertemuan yang disertai dengan corrective feedback pada materi segiempat dan segitiga efektif 

bagi siswa kelas VII SMP Negeri 3 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini dilihat dari 

nilai rata-rata pada kelas eksperimen sebesar 64,81 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 52,59. 

Pada taraf signifikansi 5% perbedaan ini signifikan karena diperoleh harga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,64 ≥

 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01. 

 Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagi sekolah, 

hendaknya merekomendasikan penerapan strategi pembelajaran inovatif yang dapat terus 

meningkatkan kemampuan matematika siswa sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih 

baik. (2) Bagi guru, sebaiknya corrective feedback diberikan secara individual dan tertulis pada 

lembar jawaban tes siswa agar lebih mudah diingat dan dipelajari kembali ketika akan 

mengerjakan tugas-tugas berikutnya. (3) Bagi siswa, pemberian tes disertai corrective feedback 

hendaknya memacu siswa untuk mempelajari dan memahami matematika dengan lebih baik. 

(4) Bagi peneliti selanjutnya, pemberian tes pada setiap pertemuan disertai corrective feedback 

perlu dicobakan pada materi matematika yang lain. 
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