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ABSTRAK
Nama

: Wiwin Yuniati

Jurusan

: Pendidikan Matematika

Judul

: Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa Yang
Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share
Dengan The Power Of Two Di Madrasah Tsanawiyah
Jauharul Islam

Skripsi ini membahas tentang perbandingan hasil belajar matematika siswa yang
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share denngan The Power of Two Di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan menggunakan desain penelitian Posttest-Only Control Design, sedangkan
pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes. Subjek penelitian adalah kelas VIII.2
sebagai kelas eksperimen I yang menerapkan model pembelajaran Think Pair Share
berjumlah 22 orang siswa dan kelas VIII.3 sebagai kelas eksperimen II menerapkan
model The Power of Two berjumlah 18 orang siswa. Data hasil penelitian diperoleh
skor tertinggi di kelas eksperimen I adalah 83 dan skor terendah 52 dengan rata-rata
70,5909 sedangkan pada kelas Eksperimen II diperoleh skor tertinggi 82 dan skor
terendah 42 dengan rata-rata 59,7778. Berdasarkan perhitungan menggunakan uji t
diperoleh
pada taraf

dan pada taraf signifikan
diperoleh

ini menunjukkan bahwa

dengan demikian

diperoleh

dan
. Hal

diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara

kelas yang menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan The Power of
Two di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam.
Kata Kunci: Think Pair Share, The Power of Two dan Hasil Belajar Matematika

ABSTRACT
Name

: Wiwin Yuniati

Education Program

: Mathematics Education Program

Tittle

: Comparison of Student Mathematics Learning
Outcomes Using Think Pair Share Learning
Models With The Power of Two at the Madrasah
Tsanawiyah Jauharul Islam

This thesis discusses the comparison of mathematics learning outcomes of
students using Think Pair Share learning models with The Power of Two in the
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam. This research is a quantitative research
using the Posttest-Only Control Design research design, while data collection is
done by test techniques. The research subjects were class VIII.2 as the
experimental class I which applied Think Pair Share learning models totaling 22
students and class VIII.3 as the experimental class II applying the Power of Two
model totaling 18 students. The research data obtained the highest score in the
experimental class I was 83 and the lowest score 52 with an average of 70.5909
while in the Experiment II class the highest score was 82 and the lowest score 42
with an average of 59.7778. Based on the calculation using the t test obtained
and at the 5% significance level obtained
the level of 1% obtained
that

thus

and at
. This indicates

is accepted, meaning that there is a significant difference between the

classes using Think Pair Share learning model and The Power of Two in the
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam.

Keywords: Think Pair Share, The Power of Two and Mathematics Learning
Outcomes
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Matematikasekolah

adalahmatematika

yang

diajarkan

di

satuan

pendidikan dengan materi matematika dan pola pikir matematika terpilih yang
disesuaikan dengan kebutuhan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan
perkembangan ilmu pengetahuan (Ali Hamzah dan Muhlisrarini, 2014:67). Pada
dasarnya, matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan mulai dari satuan
pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Menengah Atas
(SMA/SMK/MA). Matematika perlu diberikan kepada semua siswa untuk
membekali siswa agar memiliki kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis,
kritis dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Selain itu dimaksudkan pula
untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan
masalah dan mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan sehingga membantu siswa
dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari.
Sejauhini, masih banyaksiswa
memahami

materi

matematika

yang mengalami
yang

kesulitan dalam

diajarkan

guru

sehinggaberakibatpadarendahnyahasilbelajarsiswa.Penelititelahmalakukanwawanc
aradengan

guru

bidangstudimatematikadanpengamatanlangsungselamaPraktekKompetensiMengaja
r (PKM) II di Madrasah TsanawiyahJauharul Islam tahunajaran 2017/2018
tentanghasilbelajarmatematikasiswadengannilai KKM adalah 70dandiperoleh data
sebagaiberikut:

Tabel 1.1
Data Hasil Ujian Semester GenapKelas VII Madrasah TsanawiyahJauharul
Islam Tahun Ajaran 2017/2018
No.

Nilai

Kriteria

1

Tidak tuntas

2

Tuntas

Jumlah

Persentase

Jumlah
Berdasarkan

tabel

1.1

persentasehasilbelajarsiswamasihrendah.Hal

Dapatdilihat

bahwa

initerlihatdarihasilbelajar

yang

mencapai KKM hanya 23 orang dari 64 siswa.Dari hasil wawancara yang peneliti
lakukan, diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah yang
disebabkan oleh kurangnya interaksi antar siswa dan kurangnya keberanian siswa
untuk bertanya pada guru.
Padadasarnya,
rendahnyahasilbelajarmatematikasiswadisebabkankarenasiswatidakikutberperanakt
ifsaatpembelajaranberlangsung.Siswaterbiasadenganhanyamenerimapengetahuand
ari

guru

saja,

guru.Pembelajaran

sehinggapembelajaran
yang

yang

berlangsungberpusatpada

berpusatpada

guru

kurangefektifkarenasiswatidakbisamembangunpengetahuanmerekasendiri.Keadaan
tersebutmenyebabkan

sebagian

besar

siswa

mengalami

kesulitan

dalam

menyelesaikan masalah/soal yang diberikan oleh guru.Sehingga hasil belajar yang
siswa dapatkan relatif rendah. Oleh karena itu, dalam mengajarkan matematika
kepada peserta didik, guru hendaknya lebih memilih variasi pendekatan, model,
strategi ataupun metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi
pelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai.
Mengingatperanmatematika
peningkatankualitassumberdayamanusia

yang

sangatpentingdalam

proses
Indonesia,

makaupayauntukmeningkatkankualitaspembelajaranmatematikamemerlukanperhat
ian yang serius. Untukmengatasihaltersebutdiperlukansuatu model pembelajaran
yang sesuaidenganpembelajaranmatematika.Terdapatbeberapa model pembelajaran

yang
digunakandalampembelajaranmatematikauntukmeningkatkankeaktifansiswadanme
mbantusiswa

yang

mengalamikesulitandalammemahamisuatumateripelajaransalahsatunyadenganmen
erapkan model pembelajarankooperatif. Model pembelajarankooperatifadalah
model

pembelajaran

yang

didalamnyamengkondisikanpesertadidikuntukbekerjabersamasamadidalamkelompok-kelompokkeciluntukmembantusatusama lain dalambelajar.
Model

pembelajarankooperatifmemilikibeberapatipeataumetode,

diantaranyaadalah model pembelajarankooperatiftipeThink Pair Share (TPS)
dantipeThe

Power

of

Two

(TPT).Model

pembelajaran

Think

Sharedipiliholehpenulissebabmemiliki

ciri

khasyaitumemberikesempatanuntukbekerjasendirisertabekerjasamadengan
lain

(Lie,

2002:57).

Model

Sharemerupakansalahsatu

Pair

pembelajarankooperatiftipeThink

model

pembelajaran

membentukkelompokdiskusisecaraberpasangan

orang
Pair
yang
yang

dapatmeningkatkanpartisipasidanlebihbanyakmemberikesempatanuntukkontribusi
masing-masinganggotakelompok. Model pembelajarankooperatiftipeThink Pair
Shareinimemilikibeberapakelebihan,
diantaranyamengembangkanpotensisiswadalammengemukakanpendapatdanmencip
takaninteraksi sosial denganmenampilkanhasildiskusi di depankelas.
Model pembelajaran lainnya yang menurut penulis memiliki keunggulan
yang seimbang dengan model pembelajaran Think Pair Share adalah model
pembelajaran The Power of Two.Model pembelajaran The Power ofTwo
merupakanaktivitaspembelajarankooperatif

yang

memperkuatpentingnyahubungansinergiyaitubahwaduakepalalebihbaikdarihanyasa
tukepala. Model pembelajaranThe Power of Twoadalah belajar dalam kelompok
kecil dengan menumbuhkan kerja sama secara maksimal melalui kegiatan
pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di dalamnya untuk
mencapai

kompetensi

dasar

(Mafatih,2007).

Praktik

pembelajarannya

diawalidenganmemberipertanyaankemudiansiswasecaraperoranganuntukmenjawab

.Setelahitusiswamencaripasangandansalingmenjelaskanjawabanmasing-masing.
Beberapa kelebihan yang dimiliki model pembelajaran The Power of Two
diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa mengemukakan ide
tau gagasan.
Kedua

model

tersebutmempunyaikemiripan,

yaitupembelajarandenganbentukkelompokdiskusiberpasangandandalampelaksanaa
npembelajaransama-samabertujuan

agar

siswadapatberinteraksidansalingmempengaruhisatusama

lain,

sehinggasiswaaktifdalam proses pembelajaran. Meskipun kedua model ini
memiliki kemiripan, akan tetapi kedua model ini pasti memiliki keunggulannya
masing-masing. Maka dari itu penelititertarikinginmembandingkankedua model
pembelajarantersebutdenganjudulpenelitian“PerbandinganHasilBelajarMatemat
ikaSiswa yang Menggunakan Model Pembelajaranthink pair share (TPS)
denganthe power of two di Madrasah TsanawiyahJauharul Islam Penyengat
Olak Muaro Jambi”.
B. IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakang

yang

telahdiuraikan

di

atas,

dapatdiidentifikasimasalahsebagaiberikut:
1. Model

pembelajaran

yang

biasadigunakankurang

sesuai

dengan

karakteristik siswa dan materi
2. Pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada guru
3. Interaksi antar siswa dalam pembelajaran masih kurang
4. Rendahnyahasilbelajarsiswa.
C. PembatasanMasalah
Penelitianiniditekankanpadapembelajaranmatematikadenganmenerapkan
model

think

pair

share

(TPS)

danthe

power

of

twountukmengetahuiperbedaanhasilbelajarmatematikasiswakelas VIII di Madrasah
TsanawiyahJauharul

IslamPenyengatOlakKecamatan

KabupatenMuaro Jambi padamaterikoordinatkartesius.

Jambi

Luar

Kota

D. RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakang masalah, identifikasi masalah dan batasan
masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah “Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang
menggunakan model pebelajaran Think Pair Share dengan The Power of Two di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi?”. Dari
rumusan maslah tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
1. Berapa besar skor hasil belajar matematika siswa yang menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi?
2. Berapa besar skor hasil belajar matematika siswa yang menggunakan
model pembelajaran The Power of Two di kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi?
3. Seberapa besar perbedaan hasil belajar matematika siswa yang
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan The Power of
Two di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak
Muaro Jambi?
E. TujuandanKegunaanPenelitian
1. TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalah,

maka

yang

menjaditujuanpenelitianiniadalah untuk:
a. Mencari besar skor hasil belajar matematika siswa yag menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi.
b. Mencari besar skor hasil belajar matematika siswa yang menggunakan
model pembelajaran The Power of Twodi kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi.
c. Ingin mencari bukti dan kepastian bahwa hasil belajar matematika antara
yang menggunakan model pembelajaran Think Pair Sharedengan The

Power of Two di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam
Penyengat Olak Muaro Jambi memang benar-benar terdapat perbedaan
yang signifikan.
2. KegunaanPenelitian
Adapunkegunaanpenelitian yang diharapkanpadapenelitianiniadalah:
a. Menganalisisperbedaanhasilbelajarmatematikasiswaantara

yang

menerapkan model pembelajaranthink pair sharedenganthe power of two.
b. Memberikankontribusipemikiranpenulisbagi
MadrasahTsanawiyahJauharul Islam tentangpermasalahan yang diangkat.
c. Sebagaisalahsatupersyaratanuntukmendapatkangelarsarjana
(S1)

pada

Program

Studi

MatematikaFakultasTarbiyahdanKeguruanUniversitas
NegeriSulthanThahaSaifuddin Jambi.

strata

satu
Tadris
Islam

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS
A. DeskripsiTeoritik
1. Model Pembelajaran Kooperatif TipeThink Pair Share
Model pembelajaran tipe think pair share merupakan model
pembelajaran kooperatif sederhana yang berarti berfikir-berpasangandan
berbagi. Warsono (2012: 202) Model cooperative learning tipe think
pair

share

yang

berarti

berfikir-berpasangan-berbagi

semula

dikembangkan oleh Frank Lyman, juga oleh Spencer Kagan bersama Jack
Hassard. Model ini oleh Johnson dan Johnson menyebutrnya tengoklah
pasanganmu (Turn To Your Partner). Isjoni (2010: 78) menyatakan bahwa
tehnik ini memberikan siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta
bekerja sama dengan orang lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi
partisipasi siswa, yaitu memberi kesempatan delapan kali lebih banyak
kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada
orang lain. Menurut Huda (2013: 206) menyatakan bahwa Strategi think
pairshare memperkenalkan gagasan tentang waktu „tunggu atau berfikir‟
(wait or think time) pada elemen pembelajaran kooperatif yang saat ini
menjadi salah satu faktor ampuh dalam meningkatkan respons siswa
terhadap pertanyaan. Sedangkan Menurut Arends (dalam Husaini. 2012.
http://matheducations.blogsopt.com) menyatakan bahwa:
Model pembelajaran think pair and share merupakan suatu
cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas.
Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan
pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan
prosedur yang digunakan dalam think pair and share dapat memberi
murid lebih banyak waktu berfikir, untuk merespon dan saling
membantu.
Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu tipe
dari pembelajaran kooperatif. Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengingat suatu informasi dan seorang siswa

juga dapat belajar dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk
didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas. Selain itu, Think Pair
Share (TPS) juga dapat memperbaiki rasa percaya diri dansemua siswa
diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kelas.Think Pair Share
(TPS) sebagai salah satu metode pembelajaran kooperatif yang terdiri dari
3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing.
Seperti namanya “Thinking”, pembelajaran ini diawali dengan
guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait dengan pelajaran untuk
dipikirkan peserta didik.Gurumemberikan kesempatan kepada mereka
memikirkan jawabannya.
Selanjutnya, “Pairing”, pada tahap ini guru meminta peserta
didik

berpasang-pasangan.Memberikan

kesempatan

kepada

setiap

pasangan untuk berdiskusi.Diharapkan diskusi ini dapat memperdalam
makna dari jawaban yang telah dipikirkannya melalui intersubjektif
dengan pasangannya.
Hasil diskusi dengan pasangannya kemudian dibicarakan dengan
pasangan seluruh kelas.Tahap ini dikenal dengan “Sharing”. Dalam
kegiatan ini diharapkan terjadi tanya jawab

yang mendorong pada

pengontruksian pengetahuan secara integratif.
Menurut Frank Lyman (1985) dalam (Ali Hamzah dan
Muhlisrarini, 2014:167) langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share adalah sebagai berikut:
a. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai
b. Siswa diminta untuk berpikir tentang materi/permasalahan yang
disampaikan guru
c. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (kelompok 2
orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing
d. Guru memimpin pleno kecil diskusi, tiap kelompok mengemukakan
hasil diskusinya

e. Berawal dari kegiatan tersebut, guru mengarahkan pembicaraan pada
pokok permasalahan dan menambah materi yang belum diungkapkan
para siswa
f. Guru memberi kesimpulan
g. Penutup.
Secara umum, model kooperatif tipe Think Pair Share terdiri atas
lima langkah dengan tiga langkah utama (Think, Pair, Share) sebagai cirri
khas yaitu sebagai berikut:
a. Tahap Pendahuluan, dimulai dengan penggalian apersepsi sekaligus
memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran
b. Tahap

Think,

dimulai

dengan

guru

menyampaikan

materi/permasalahan dan siswa diberi waktu untuk berpikir secara
individual
c. Tahap Pair, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan dengan
teman

sebangkunya

kemudian

siswa

mulai

bekerja

dengan

pasangannya untuk mendiskusikan jawaban atas permasalahan yang
telah diberikan oleh guru
d. Tahap Share, siswa dapat mempresentasikan jawaban dari hasil
diskusinya
e. Tahap Penghargaan, siswa dapat penghargaan berupa nilai, baik secara
individual maupun kelompok.
Adapun karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share antara lain:
a. kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,
sedang dan rendah. Sedangkan pasangan dibentuk dari siswa yang
memiliki kemampuan tinggi dipasangkan dengan rendah, tinggi
dengan sedang, dan sedang dengan rendah berdasarkan informasi yang
diperoleh dari guru dan hasil tes awal.
b. Penghargaan lebih berorientasi perorangan dari pada kelompok atau
pasangan.

Kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share
adalah sebagai berikut:
a. meningkatkan daya pikir siswa, memperoleh kedalaman tingkat
pengetahuan dan menciptakan kemampuan berpikir kritis siswa.
b. meningkatkan kemampuan bekerja dan menyelesaikan masalah secara
bersama.
c. mendorong siswa untuk memperhatikan pendapat orang lain.
d. menyenangkan siswa dalam belajar.
e. mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, dan
f. mengembangkan rasa percaya diri siswa.
Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share ini tentu memiliki kelemahan. Kelemahan yang ada pada
pembelajaran ini tidak lepas dari kelemahan yang ada pada pembelajaran
kooperatif, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa dan
guru sehingga sulit mencapai target kurikulum, membutuhkan kemampuan
khusus guru dalam melakukan atau menerapkan model pembelajaran
kooperatif dan menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka
bekerja sama.
Kelemahan pada pembelajaran ini dapat diatasi dengan guru
menyesuaikan banyak materi dan tugas diskusi (tugas kelompok) dengan
alokasi waktu yang ada pada setiap pertemuan. Dengan kesesuaian
tersebut memungkinkan pembelajaran ini dapat diterapkan dengan baik
dan dapat mencapai target kurikulum. Selain itu, guru juga harus mampu
menumbuhkan sikap saling kerjasama siswa agar diskusi berjalan dengan
baik dan efektif sehingga siswa bisa memahami materi.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tipe
think pair shareadalah pembelajaran yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bekerja sendiri, berpikir sendiri mengenai masalahmasalah yang diberikan oleh guru dan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk bekerja sama dengan teman, memberikan umpan balik untuk
merespon

dan

saling

membantu.

Dalam

tipe

ini

siswa

dapat

mengembangkan kemampuan dalam bekerjasama dan komunikasi antar
siswa. Interaksi yang berlangsung selama proses pembelajaran dapat
meningkatkan daya pikir dan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar.
2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two
Metode belajar kekuatan berdua (the power of two) termasuk
bagian dari belajar kooperatif, yaitu belajar dalam kelaompok kecik
dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan
pembelajaran melalui teman sendiri.Pembelajaran the power of two ini
adalah termasuk bagian dari active learning yang merupakan salah satu
cara terbaik untuk meningkatkan belajar lebih aktif.
Metode the power of two ini dirancang untuk memaksimalkan
belajar kolaboratif (bersama) dengan menempatkan siswa ke dalam
kelompok dan memberinya tugas dimana mereka saling tergantung antara
satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal ini condong
lebih menarik dalam belajar siswa karena mereka melakukannya dengan
teman-teman kelas mereka sendiri.
Metode the power of two merupakan kegiatan yang dilaksanakan
untuk meningkatkan belajar kolaboratif dan mendorong kepentingan serta
keuntungan sinergi itu karenanya dua kepala tentu lebih barik daripada
satu kepala (Siberman,2006:161).
Praktik pengajaran dengan metode the power of two diawali
dengan

mengajukan

dikembangkan

adalah

pertanyaan.Diharapkan
pertanyaan

yang

pertanyaan

membutuhkan

yang

pemikiran

kritis.Peserta didik secara perorangan menjawab pertanyaan, Setelah
semua menyelesaikan jawabannya, peserta didik dikelompokkan secara
berpasang-pasangan.
Individu-individu yang berpasang-pasangan diwajibkan saling
menjelaskan jawaban masing-masing, kemudian menyusun jawaban baru

yang disepakati bersama. Setelah masing-masing pasangan menulis
jawaban mereka, kemudian membandingkan jawaban mereka dengan
pasangan lain.
Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe The
Power of Two adalah sebagai berikut:
a. Guru mengajukan satu atau lebih pertanyaan kepada siswa
b. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secra
individual
c. Setelah semua siswa menjawab dengan lengkap semua pertanyaan,
siswa dikelompokkan oleh guru secara berpasangan kemudian saling
bertukar jawaban dan membahasnya
d. Pengelompokkan siswa dilakukan secara acak oleh guru.
e. Pasangan-pasangan tersebut diminta membuat jawaban baru untuk
setiap pertanyaan.
f. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, setiap
pasangan

diminta

untuk

membandingkan

jawabannya

dengan

pasangan lain.
Kelebihan dari pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two
adalah sebagai berikut:
a. Siswa tidak terlalu tergantung pada guru sehingga dapat menambah
kepercayaan kemampuan berpikir sendiri.
b. Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan
dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide atau
gagasan orang lain.
c. Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain, dan
menyadari

segala

keterbatasannya

serta

menerima

segala

kekurangannya.
d. Membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugasnya.
e. Meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir.

Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe
The Power of Two ini tentu memiliki kelemahan. Kelemahan yang ada
pada model ini hampir sama dengan kelemahan pada model pembelajaran
lainnya yang merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif, yaitu
memerlukan waktu yang lama. Hal ini tentu memerlukan kemampuan
khusus guru dalam menerapkan model pembelajaran ini agar efektif untuk
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan juga bisa mencapai
target kurikulum. Cara mengatasi kelemahan pada penerapan model
pembelajaran ini sama seperti pada penerapan model pembelajaran
kooperatif lainnya, yaitu menyesuaikan materi dan tugas kelompok dengan
alokasi waktu pada setiap pertemuannya serta guru berusaha untuk
menumbuhkan sikap saling kerjasama antar siswa agar diskusi bisa
berjalan dengan baik dan penerapan model pembelajaran ini menjadi
efektif.
Dengan menggunakan model pembelajaran The Power of Two
guru telah menggunakan pendekatan belajar dengan sistem PAIKEM
(Pembelajaran

secara

Aktif,

Inovatif,Kreatif,

Efektif

dan

Menyenangkan).Karena dengan pola ini siswa diberikan keleluasaan
beraktivitas secara aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
3. Analisis Perbedaan antara Model Pembelajaran Think Pair Share
dan The Power of Two
Pembelajaran Think Pair Share dan the power of two merupakan
bagian dari pembelajaraan kooperatif. Kedua model ini merupakan
pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok kecil. Kedua model ini
mempunyai kemiripan karena dalam pelaksanaannya sama-sama bertjuan
agar siswa dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain
sehingga terciptalah pembelajaran yang aktif. Namun, terlepas dari
kemiripan kedua model pembelajaran ini tentunya ada perbedaan antara
model pembelajaran Think Pair Share dan the power of two. Perbedaan

yang sangat mendasar pada kedua model pembelajaran ini adalah langkahlangkah dalam penerapan masing-masing model pembelajaran.
Model pembelajaran Think Pair Share dalam penerapannya lebih
sederhana. Dapat dilihat dari tahapan penerapannya, yaitu guru
menyampaikan materi dan mengajukan pertanyaan kemudian siswa
diminta untuk berfikir mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut
selanjutnya siswa dipasangkan dengan teman sebangkunya dan mulai
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru, lalu setiap
pasangan mempresentasikan jawaban hasil diskusinya di kelas.
Sedangkan pada model pembelajaran the power of two diawali
dengan guru mengajukan pertanyaan, siswa diminta untuk mencari
jawaban atas pertanyaan tersebut secara individu, kemudian siswa
dipasangkan dengan teman sekelasnya secara acak untuk mulai bertukar
jawaban dan berdiskusi untuk mendapatkan jawaban baru, setelah semua
pasangan

memilki

jawaban

baru,

setiap

siswa

diminta

untuk

membandingkan jawabannya dengan pasangan lain.
Pembelajaran the power of two dalam pelaksanaanya tidak
sesederhana model pembelajaran Think Pair Share. Hal ini tentu akan
memberikan hasil yang berbeda pula dalam implementasinya terhadap
hasil belajar matematika yang diperoleh siswa.
4. Hasil Belajar Matematika
Belajar matematikasangat berkaitan dengan apa dan bagaimana
menggunakan matematika dalam membuat keputusan untuk memecahkan
masalah matematika (Hamzah dan Masri,2014:110).
Belajar matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur
matematika

serta

hubungan

antara

konsep

dan

struktur

matematika.Matematika berkenaan dengan ide atau konsep abstrak yang
diberi simbol-simbol dan tersusun secara hirarki.
Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Bloom, hasil

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Agus
Suprijono,2015:5-6).
Hasil belajar merupakan suatu ukuran berhasil atau tidaknya
seseorang siswa dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui
keberhasilan seseorang dalam belajar, diperlukan suatu alat ukur. Dengan
mengukur hasil belajar seseorang dapat diketahui batas kemampuan,
kesanggupan penguasaan seseorang tentang pengetahuan, sikap dan
keterampilan atau nilai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.Dengan kata
lain hasil belajar adalah hasil yang diraih seseorang setelah melaksanakan
kegiatan belajar atau tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa yang
diwujudkan melalui perubahan pada diri siswa yang dapat diukur dengan
alat ukur tertentu.
Menurut Gagne yang dikutip dari Yusniyah (2010: 22)hasil
belajar

matematika

adalah

penguasaan

siswa

terhadap

pelajaran

matematika yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang dinyatakan
dalam bentuk skor.
Hasil belajar matematika adalah prestasi yang dicapai oleh siswa
setelah mengikuti proses belajar mengajar yang berkenaan dengan materi
suatu mata pelajaran. Hasil belajar ini dapat diukur dengan menggunakan
tes hasil belajar. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan kepada
pencapaian suatu tujuan. Sehingga kualitas belajar matematika adalah
mutu atau tingkat prestasi yang dicapai siswa setelah mengikuti proses
belajar matematika.
B. Penelitian yang Relevan
Salah satu penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Ayu Mulyasari (2013), dalam skripsinya yang
berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Matematika Siswa yang Diajar dengan
Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Think Pair Share dengan Think Pair
Square di SMP Negeri 243 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode quasi eksperiment. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan

metode

cluster

random

sampling

dengan

terlebih

dahulu

menguji

kehomogenan populasi terjangkau. Jumlah siswa yang diamati adalah 70
orang, 36 orang sebagi kelas eksperimen I yaitu kelas dengan model
pembelajaran Think Pair Square, dan 34 orang sebagai kelas eksperimen II
yaitu kelas dengan model pembelajaran Think Pair Share. Pegujian validitas
berdasarkan validitas isi yaitu disusun sesuai dengan materi dan tujuan
instruksional khusus. Koefisien reliabilitas dihitung dengan menggunakan
rumus KR-20 dan diperoleh hasil 0,8127 dengan klasifikasi tinggi. Daya
pembeda soal terletak antara 0,22 – 0,56 dengan klasifikasi cukup dan baik.
Taraf kesukaran terletak antara 0,17 dan 0,86 dengan kriteria mudah – sukar.
Berdasarkan pengujian persyaratan analisis, data hasil belajar siswa adalah
normal, homogeny dan kesamaan rata-rata.Uji homogenitas setelah perlakuan
dengan uji F diperoleh

tidak terletak antara dan yang

artinya data mempunyai varians yang berbeda sehingga uji-t yang digunakan
adalah uji-t untuk varians yang berbeda. Setelah dilakukan uji hipotesis
terhadap data hasil penelitian diperoleh
dengan taraf signifikansi
Karena

, sedangkan
dengan derajat kebebasan 68.

maka didapat hasil bahwa hasil belajar matematika

siswa yang diajar menggunakan Think Pair Square lebih tinggi dibandingkan
dengan Think Pair Share.
Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Anita Emi Kurniati (2011),dalam skripsinya
yang berjudul “Perbandingan antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Think Pair Share (TPS) dan Number Head Together (NHT) Terhadap Prestasi
Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa (Penelitian pada
Siswa Kelas VIII Semester II SMP Negeri 26 Surakarta Sub Pokok Bahasan
Lingkaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimental
semu. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa SMP Negeri 26
Surakarta kelas VIII semester II tahun pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari
lima kelas yaitu VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G sebanyak 198 siswa.
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan

data untuk variabel prestasi belajar siswa menggunakan metode tes, sedangkan
untuk variabel kemampuan awal siswa menggunakan metode dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan
sel tak sama. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pembelajaran
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan NHT memberikan
pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok
bahasan lingkaran (

, pada taraf signifikan 5%),

2) Tidak ada pengaruh tingkat kemampuan awal siswa terhadap prestasi
belajar siswa pada sub poko bahasan lingkaran (
pada taraf signifikansi 5%), 3) Tidak ada interaksi antara tipe dari model
pembelajaran kooperatif dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar
matematika siswa pada sub pokok bahasan lingkaran (
pada taraf signifikansi 5%).
Persamaan penelitian-peneliian di atas dengan penelitian ini adalah
sama-sama meneliti tentang model pembelajaran think pair share sedangkan
perbedaanya adalah sebagai berikut: 1) pada penelitian saudari Ayu
Mulyasari, dia membandingkan model pembelajaran think pair share dengan
think pair square. 2) pada penelitian saudari Emi Kurniawati dia
membandingkan model think pair share dengan number head together.

C. Kerangka Pikir
Dalam pembelajaran matematika selama ini masih sering ditemukan
maslah rendahnya hasil belajar matematika siswa. Hal tersebut disebabkan
karena siswa kurang memahami materi dengan baik. Kurangnya pemahaman
siswa terhadap materi dikarenakan siswa tidak ikut berperan aktif saat
pembelajaran berlangsung. Siswa terbiasa hanya menerima pengetahuan dari
guru saja dan pembelajaran yang berlangsung berpusat pada guru, sehingga
siswa tidak mempunyai pengalaman belajar dan tidak dapat membangun
pengatahuan mereka sendiri. Salah satu faktor yang membuat pembelajaran

menjadi monoton adalah karena kurangnya variasi pendekatan, model, strategi
ataupun metode yang sesuai dengan kondisi siswa dan materi pembelajaran.
Upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, salah
satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan
pembelajaran matematika. Model pembelajaran yang diharapkan mampu
menciptakan suasana belajar yang aktif adalah model pembelajaran think pair
share dan the power of two.Kedua model ini memiliki kemiripan yaitu samasama pembelajaran dengan bentuk kelompok diskusi berpasangan dan
bertujuan agar siswa dapat berinteraksi, bekerja sama, dan saling
mempengaruhi satu sama lain.
Ditinjau dari perbedaannya, dalam model pembelajaran think pair
share, siswa dipasangkan dengan teman sebangkunya sedangkan the power of
two, siswa dipasangkan dengan teman yang dipilih oleh guru. Selain itu,
dalam model think pair share, setelah menemukan jawaban secara individu,
kemudian siswa diminta berpasangan, diskusi dan presentasi. Sementara
model the power of two, setelah menemukan jawaban secara individu, siswa
diminta berpasangan kemudian menemukan jawaban yang baru kemudian
membandingkan jawaban sebelum diskusi dan setelah diskusi dan presentasi.
Kedua model ini memberikan penilaian bukan hanya berdasarkan kerja
kelompok,

tapi

juga

kerja

individu,

sehingga

siswa

akan

lebih

bertanggungjawab pada diri mereka sendiri.
Dilihat dari proses penerapan kedua model pembelajaran ini, model
pembelajaran Think Pair Share lebih sederhana dibandingkan dengan model
pembelajaran The Power of Two. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap
hasil belajar matematika siswa dan akan terlihat perbedaannya.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga terdapat perbedaan hasil
belajar matematika siswa yang menggunakan model pembalajaran Think Pair
Share dengan The Power of Two.
Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka alur
kerangka berpikir digambarkan secara praktis mengenai “Perbandingan Hasil

Belajar Matematika Siswa yang Menggunakan Model Pembelajaran think pair
share dengan the power of two di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam”.

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Jauharul Islam Penyengat Olak
Muaro Jambi Rendah yang disebabkan:





Model pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik
siswa dan materi
Pembelajaran yang dilaksanakan masih berpusat pada guru
Interaksi antar siswa dalam pembelajaran masih kurang
Rendahnya hasil belajar siswa
Pembelajaran Matematika Menggunakan Model
Pembelajaran Kooperatif

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Think Pair Share

The Power of Two
Tes Hasil Belajar

Tes Hasil Belajar

Analisis

Analisis

Kelas Eksperimen I Hasil

Kelas Eksperimen II Hasil

Belajarnya Tinggi

Belajarnya Rendah

Terdapat Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa antara yang
Menggunakan Model Pembelajaran Think Pair Share dengan The
Power of Two di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat
Olak Muaro Jambi
Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan studi literatur dan permasalahan yang telah di rumuskan pada
bagian sebelumnya dalam penelitian ini “Diduga terdapat perbedaan hasil belajar
matematika siswa

yang signifikan antara kelas yang menggunakan model

pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran The Power of Two di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi”.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat danWaktuPenelitian
Penelitianinidilaksanakan

di

kelas

VIII

Madrasah

TsanawiyahJauharul Islam Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi.Penelitianinidilakukanpada semester ganjil tahun
ajaran 2018/2019 dimulai pada tanggal 17 Oktober 2018 berakhir tanggal 30
Oktober 2018.
B. DesainPenelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat
possitivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random, pengumpulan
data

menggunakan

instrumen

penelitian,

analisis

data

bersifat

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan (Sugiyono,2015, hal.14)
Desainpenelitian yang digunakanadalah posttest only control
designyaitu terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara
random.
Berikut ini merupakan desain penelitiannya:

Gambar 3.1 Posttest Only Control Design
Keterangan:
= Dua kelas yang masing-masingdipilihsecara random.
= Perlakuan dengan model pembelajaran Think Pair Share.

= Perlakuan dengan model pembelajaran The Power of Two.
=

Hasil

belajar

siswa

setelah

mengikuti

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share.
=

Hasil

belajar

siswa

setelah

mengikuti

pembelajaran

dengan

menggunakan model pembelajaran The Power of Two.
C. PopulasidanTeknikPengambilanSampel
1. Populasi
Populasiadalahkeseluruhansubjek
Arikunto,2013:173).

Pendapatlainnya

penelitian

dikemukakan

(Suharsimi
oleh

Sugiyono

(2017:80) bahwapopulasiadalahwilayahgeneralisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yangmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas
VIII Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam yang terdiri dari tiga kelas,
yakni VIII1, VIII2, dan VIII3. Jumlah siswa dalam populasi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.1
Jumlah Siswa Kelas VIII MTs Jauharul Islam
No.

Kelas

Jumlah Siswa

1

VIII. 1

20

2

VIII. 2

22

3

VIII. 3

18

Jumlah

60

2. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh

populasi

tersebut

(Sugiyono,

2017:81).Suharsimi

Arikunto

(2010:174) mendefinisikan sampel adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan

teknik

Simple

Random

Sampling.Dikatakan

simple

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu
(sugiyono,2017:82).
Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu dilkukan uji
normalitas

dan

homogenitas

untuk

mengetahui

apakah

sampel

berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen atau tidak.
Untuk uji normalitas menggunakan uji liliefors dan uji homogenitas
menggunakan ujiBartlet.Data yang digunakan adalah data nilai ulangan
harian. Nilai tersebut diperoleh dari guru bidang studi matematika di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak.
Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlet karena terdiri
lebih dari dua kelas, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Membuat tabel distribusi frekuensi
b. Menentukan standar deviasi
c. Menghitung varians gabungan dari semua sampel , dengan rumus:

d. Menghitung
∑

e. Menghitung nilai

f. Membuat tabel penolong uji Bartlet
[

g. Menghitung nilai
h. Bandingkan

dengan

∑
, untuk

kebebasan
Jika :

, tidak homogen

]
dan derajat

Jika :

, homogen

Berdasarkan hasil perhitungan, uji normalitas diperoleh data kelas
VIII.1 dengan

dan

. Jadi

, maka dapat disimpulkan databerdistribusi normal. Kelas VIII.2
diperoleh

dan

. Jadi

, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian
untuk kelas VIII.3 diperoleh
Jadi

dan

.

, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.
Uji homgenitas data varians populasi diperoleh
dan

yaitu

yang memenuhi kriteria
maka populasi memiliki varians homogen.

Perhitungan uji normalitas dan homogenitas populasi dapat
disimpulkan bahwa data populasi berdistribusi normal dan memiliki
varians yang homogen. Selanjutnya, dilakukan pengundian dengan cara
memasukkan kertas yang bertuliskan nama kelas ke dalam botol lalu di
undi. Kertas pertama yang keluar kelas VIII.2 dan ditetapkan sebagai kelas
eksperimen I, dan kertas kedua adalah kelas VIII.3 dan ditetapkan sebagai
kelas eksperimen II.
D. Instrumen Penelitian
1. Model PembelajaranThink Pair Share
a. Defenisi Konseptual
Think Pair Share merupakan suatu teknik sederhana dengan
keuntungan besar. TPS dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
mengingat suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar dari
siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk didiskusikan
sebelum disampaikan di depan kelas.
b. Definisi Operasional

Think Pair Share, sesuai dengan namanya, ada tiga tahapan
dalam model pembelajaran ini yaitu Think, Pair, dan Share. Think
(berpikir) yaitu proses siswa mengerjakan persoalan yang diberikan
oleh guru secara individu, selanjutnya Pair (berpasangan) yaitu
kegiatan diskusi siswa bersama pasangannya dan Share (berbagi) yaitu
presentasi siswa tentang hasil diskusi mereka. Dengan berdiskusi
dalam kelompok kecil, siswa lebih aktif dalam pembelajaran.
Penelitian

ini

dilaksanakan

di

kelas

VIII

Madrasah

Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi sebanyak 4
kali pertemuan. Pertemuan pertama guru menyampaikan kompetensi
dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan di capai pada
materi koordinat kartesius. Guru menjelaskan materi secara singkat
dan meminta siswa mengamati permasalahan yang diberikan yang
terdapat pada buku pegangan siswa dan mendorong siswa untuk
bertanya mengenai hal yang telah diamati. Setelah itu, guru memberi
tugas kepada siswa. Siswa diminta untuk memikirkan solusi dari
permasalahan

(tugas)

yang

diberikan

guru

kemudian

guru

memasangkan siswa dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan
tugas yang diberikan.
Guru sebagai fasilitator mengamati dan memantau kegiatan
siswa dan membantu siswa apabila ada yang mengalami kesulitan
dlam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setelah kegiatan diskusi
siswa selesai, guru meminta setiap pasangan untuk mempresentasikan
hasil diskusi mereka dan memberikan kesempatan bagi pasangan lain
untuk memberi tanggapan terhadap hasil pasangan yang sedang
prensentasi.
Pertemuan kedua sampai keempat, sebelum melanjutkan
materi guru terlebih dahulu melakukan apersepsi materi pada
pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru menyampaikan materi
lanjutan (baru) dengan langkah-langkah seperti di pertemuan pertama.
Adapun materi pertemuan kedua yaitu tentang kedudukan titik

terhadap titik asal

dan titik tertentu

. Materi pertemuan

ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu-

dan sumbu-

serta

menggambar garis sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Dan materi
pada pertemuan keempat yaitu, menyelesaikan masalah sehari-hari
yang berkaitan dengan koordinat titik dalam bidang kartesius.
Diakhir pertemuan keempat, guru memberi tes hasil belajar
siswa (post-test) untuk mengetahui berapa skor hasil belajar
matematika siswa setelah menerapkan model pembelajaran Think Pair
Share.

2. The Power of Two
a. Definisi Konseptual
Model pembelajaran The Power of Two adalah belajar dalam
kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja sama secara maksimal
melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua
orang di dalamnya untuk mencapai kompetensi dasar (Mafatih, 2007).
1). Definisi Operasional
Model

pembelajarn

The

Power

of

Two

berarti

menggabungkan kekuatan dua kepala (pemikiran) seperti halnya Think
Pair Share.Model ini juga menerapkan sistem diskusi dengan jumlah
anggota dua orang yang dipilih oleh guru dimulai dengan kegiatan
individu menjawab soal yang diberikan oleh guru, kemudian
berdiskusi dengan pasangan yang telah dipilihkan oleh guru
selanjutnya mempresentasikan jawaban baru hasil diskusinya tersebut.
Penelitian

ini

dilaksanakan

di

kelas

VIII

Madrasah

Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak Muaro Jambi sebanyak 4
kali pertemuan. Pertemuan pertama, guru menyampaikan kompetensi
dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada
materi koordinat kartesius. Guru menjelaskan materi secara singkat
dan meminta siswa mengamati permasalahan yang diberikan yang
terdapat pada buku pegangan siswa dan mendorong siswa untuk

bertanya mengenai hal yang telah diamati. Guru memasangkan siswa
dalam kelas secara acak, kemudian guru memberi tugas kepada siswa
dan meminta siswa mengerjakannya secara individu. Setelah semua
siswa selesai mengerjakan tugas secara individu, guru meminta setiap
pasangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk saling bertukar
jawaban dan membahasnya. Selanjutnya, setiap pasangan diminta
untuk membuat jawaban baru dari hasil diskusinya.
Guru sebagai fasilitator mengamati dan memantau kegiatan
siswa dan membantu siswa apabila ada yang mengalami kesulitan
dlam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setelah kegiatan diskusi
siswa selesai, guru meminta setiap pasangan untuk mempresentasikan
hasil diskusi mereka dan memberikan kesempatan bagi pasangan lain
untuk memberi tanggapan terhadap hasil pasangan yang sedang
prensentasi.
Pertemuan kedua sampai keempat, sebelum melanjutkan
materi guru terlebih dahulu melakukan apersepsi materi pada
pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru menyampaikan materi
lanjutan (baru) dengan langkah-langkah seperti di pertemuan pertama.
Adapun materi pertemuan kedua yaitu tentang kedudukan titik
terhadap titik asal

dan titik tertentu

ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu-

. Materi pertemuan
dan sumbu-

serta

menggambar garis sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Dan materi
pada pertemuan keempat yaitu, menyelesaikan masalah sehari-hari
yang berkaitan dengan koordinat titik dalam bidang kartesius.
Diakhir pertemuan keempat, guru memberi tes hasil belajar
siswa (post-test) untuk mengetahui berapa skor hasil belajar
matematika siswa setelah menerapkan model pembelajaran The Power
of Two.

3. Hasil Belajar Matematika
a. Definisi Konseptual

Menurut Gagne, hasil belajar matematika adalah kemampuankemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajara matematikanya atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar
matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa yang
diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah
laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari matematika.
Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan
pengembangan kearah yang lebih baik dari sebelumnya (Muhammad
Zainal Abidin, 2011:8).

b. Definisi Operasional
Hasil belajar matematika adalah prestasi yang dicapai oleh
siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar yang berkenaan
dengan materi suatu mata pelajaran. Hasil belajar ini dapat diukur
dengan menggunakan tes hasil belajar. Belajar merupakan suatu proses
yang diarahkan kepada pencapaian suatu tujuan. Sehingga kualitas
belajar matematika adalah mutu atau tingkat prestasi yang dicapai
siswa setelah mengikuti proses belajar matematika.
4. Kisi-kisi instrument
Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar matematika
siswa yang berupa tes uraian sebanyak 6 soal. Adapun kisi-kisi hasil
belajar matematika siswa untuk kelas VIII pada pokok bahasan
koordinat kartesius dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.2
kisi-kisi instrumen hasil belajar matematika
Kompetensi

Indikator Hasil

Soal

Dasar

Belajar

No.

3.2 Menjelaskan

3.2.1

Menentukan

1

Aspek Kognitif
C1

C2

C3


Skor
C4
20

kedudukan

kedudukan

titik dalam

titik terhadap

bidang

sumbu- ,

koordinat

sumbu-

kartesius

3.2.2

Menentukan

yang

kedudukan

dihubungkan

titik terhadap

dengan

titik asal

masalah



2

30

dan

kontekstual

titik tertentu

3.2.3

Menjelaskan
posisi garis
terhadap
sumbu

3



30

4



20

dan

sumbu
3.2.4

Menggambar
garis yang
sejajar.
Tegak lurus
dan
berpotongan

5. Kalibrasi Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil
belajar dengan tipe uraian.Tes esai (uraian) adalah jenis tes kemajuan
belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian
kata-kata.
Tes yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sesuai, sehingga

betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Uji validitas yang
digunakan dalam penelitian menggunakan validitas tes secara rasional
yaitu validitas kontruksi.
Validitas kontruksi adalah uji validitas dengan meminta pendapat
para ahli tentang instrumen yang telah disusun. Mungkin para ahli akan
memberikan keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada
perbaikan, dan mungkin dirombak total (Sugiyono, 2017:125)
Sebelum melakukan riset lapangan, soal tes hasil belajar
matematika siswa akan diuji atau dinilai terlebih dahulu oleh para ahli di
bidang matematika.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data diawali dengan pengujian prasayarat analisis, yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas kemudian dilanjutkan dengan pengajuan
hipotesis.
1. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data dari sampel
berdistribusi normal atau tidak.Sampel dalam penelitian ini kurang dari 30
sampel. Uji yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus uji
liliefors, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mengurutkan

data

b. Menghitung

rata-rata

sampel

dari

yang

nilai

skor

sampel

terkecil

ke

secara

terbesar

keseluruhan

menggunakan data tunggal
c. Menghitung standar deviasi nilai skor sampel menggunakan rata-rata
tunggal
d. Menghitung

dengan rumus:

e. Menentukan nilai tabel

̅

, berdasarkan nilai

dengan mengabaikan

nilai negatifnya
f. Menentukan besar peluang masing-masing nialai
( ditulis dengan simbol

berdasarkan tabel

yaitu dengan cara nilai

nilai

tabel

apabila nilai

positif

negatif

, dan

nilai tabel

apabila

.

g. Menghitung frekuensi kumulatif dari masing-masing nilai
setiap baris, dan disebut dengan
number of case

kemudian dibagi dengan jumlah

sampel.
|

h. Menentukan nilai
dengan nilai

untuk

| dan dibandingkan

(tabel nilai kritis uji liliefors) dalam hal ini taraf

signifikan yang digunakan sebesar
i. Apabila

, maka sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal (Sudjana,2005:467).

2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua
kelompok sampel mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji
homogenitas yang peneliti gunakan adalah uji beda varians.
Langkah-langkah yang digunakan yaitu:
a. Mencari nilai varians terbesar dan varians terkecil

b. Membandingkan nilai
pembilang
penyebut
kedua

variabel

signifikansi

dengan

, dengan rumus :

(untuk varians terbesar)
(untuk varians terkecil)
dikatakan

homogen

apabila

dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

jika

, tidak homogeny

jika

, homogen. (Riduwan,2016:186).

3. Uji Hipotesis

pada

taraf

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji “t” test. “t” test
adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau
kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean
sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan. (Anas Sudijono, 2015:313).
Rumus yang digunakanuji “t” testuntuk sampel kecil yang satu sama
lain tidak ada hubungannya yaitu:

Keterangan:
Mean untuk Kelas Eksperimen
Mean untuk Kelas Eksperimen
Standar Error untuk Kelas Eksperimen I
Standar Error untuk Kelas Eksperimen II
Dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut :
a. Mencari mean variabel I dengan rumus:
∑
b. Mencari mean variabel II dengan rumus:
∑
c. Mencari standar deviasi variabel I dengan rumus:
√

∑

d. Mencari standar deviasi variabel II dengan rumus:
√

∑

e. Mencari standar error mean variabel I dengan rumus:
√

f. Mencari standar error mean variabel II dengan rumus:
√
g. Mencari standar error perbedaan mean variabel I dan variabel II
dengan rumus:
√(
h. Mencari

)

(

)

dengan rumus:

Selanjutnya memberi interpretasi terhadap

dengan prosedur kerja

sebagai berikut:
i. Mencari

atau

dengan rumus

j. Berdasarkan besarnya

atau

atau
tersebut, kita cari harga kritik “t”

yang tercantum dalam tabel nilai “t” pada taraf signifikansi
taraf signifikansi
1). Apabila

dan

dengan catatan:
maka hipotesis nihil ditolak, berarti diantara

Kedua variabel yang kita selidiki terdapat perbedaan meanyang
signifikan.
2). Apabila

maka hipotesis nihil diterima atau disetujui,

berarti diantara kedua variabel yang kita selidiki tidak terdapat
perbedaan mean.

F. Hipotesis Statistik
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah.
Hipotesis penelitian ini menggunakan hipotesis statistik, karena peneliti
bekerja dengan sampel. Hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis

kerja yang dinyatakan dalam kalimat positif, sedangkan hipotesis nol
dinyatakan dalam kalimat positif.
Hipotesis statistik dalam pengujian ini adalah uji Tes-t, untuk
menentukan apakah kedua mean berbeda secara signififkan atau tidak. Saat
terdapat perbedaan secara signifikan antara kedua mean tersebut maka
dikatakan bahwa perlakuan yang diberikan juga berpengaruh secara
signifikan.
Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:

Keterangan :
Skor rata-rata kelompok yang belajar dengan menerapkan model Think
Pair Share.
= Skor rata-rata kelompok yang belajar dengan menerapkan model The
Power of Two.
Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yangmenggunakan
model pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran The
Power of Two di Madrasah Tsanawiyah JauharulIslam.
Terdapat perbedaan hasil belajar matematikasiswayangmenggunakan model
pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran The Power of
Twodi Madrasah Tsanawiyah JauharulIslam.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penenlitian ini dilakukan dalam 4 (empat) kali pertemuan pada pokok
bahasan Koordinat Kartesius.Penelitian dilaksanakan pada dua kelas yaitu
kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II.Kelas eksperimen I yaitu kelas
VIII.2 (22 orang) yang menerapkan model pembelajaran Think Pair
Share.Sedangkan kelas eksperimen II adalah kelas VIII.3 (18 orang) yang
menerapkan model pembelajaran The Power of Two. Adapun jadwal
pembelajaran yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Jadwal Pembelajaran
Pertemuan

Kelas Eksperimen I

Kelas Eksperimen II

Pertama

17 oktober 2018

17 oktober 2018

Kedua

23 oktober 2018

23 oktober 2018

Ketiga

24 oktober 2018

24 oktober 2018

Keempat

30 oktober 2018

30 oktober 2018

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes.Tes yang
digunakan berupa tes uraian.Tes yang dipersiapkan peneliti berjumlah 6 soal.
Setelah materi selesai peneliti mengadakan tes untuk mengetahui seberapa
besar skor yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran.
Data yang diperoleh tersebut digunakan untuk mengetahui dan
membuktikan perbandingan hasil belajar matematika yang menggunakan
model pembelajaran Think Pair Share dan The Power of Two kelas VIII di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak kecamatan Jambi Luar
Kota Kabupaten Muaro Jambi pada pokok bahasan Koordinat Kartesius.
Sebelum perlakuan diberikan maka peneliti terlebih dahulu
melakukan uji normalitas dan homogenitas populasi dengan menggunakan

data nilai ulangan harian siswa, hal ini untuk melihat distribusi data normal
dan data yang diteliti homogen. Ada pun hasil uji normalitas dan homogenitas
keseluruhan populasi siswakelas VIII dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Uji Normalitas Populasi
Data

Keterangan

Kesimpulan

Kelas VIII.1

Normal

Kelas VIII.2

Normal

Kelas VIII.3

Normal

Hasil uji normalitas menunjukkan jika ketiga data yaitu kelas VIII.1,
VIII.2 dan VIII.3 memiliki distribusi normal yaitu

.

Setelah uji normalitas maka data yang berdistribusi normal
selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitas data
diperoleh

atau

berarti

data

bersifat

homogen.
Setelah uji normalitas dan homogenitas dilakukan selanjutnya
melakukan pengundian secara random untuk menentukan kelas eksperimen I
dan eksperimen II. Pada proses pengundian terpilihlah kelas VIII.2 sebagai
kelas eksperimen I dan kelas VIII.3 sebagai eksperimen II.
Peneliti melakukan perhitungan atau pengolahan data setelah data tes
hasil belajar diperoleh, dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan maka
nilai

akan dibandingkan dengan nilai

besar dari nilai

. Jika nilai

lebih

maka hipotesis alternatif yang diajukan dalam skripsi ini

diterima.Jika sebaliknya

lebih kecil dari

maka hipotesis

alternatif ditolak dan hipotesis nol yang diterima.Berikut ini data tes hasil
belajar matematika siswa

1. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika Siswa yang Menggunakan
Model Pembelajaran Think Pair Share
Setelah peneliti menerapkan model pembelajaran Think Pair Share
dan diadakan evaluasi dalam aspek kognitif kepada siswa dalam materi
Koordinat Kartesius maka diperoleh Skor sebagai berikut:
Tabel 4.3
Skor Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Eksperimen I yang Menerapkan
Model Pembelajaran Think Pair Share
No. Nama Siswa

Nilai

1.

Adi Saputra

68

2.

Adriano

83

3.

Ahmad Alfaridza

55

4.

Bayu Setiawan

70

5.

Dimas Adi Putra

81

6.

Elfin Harse Saputra

65

7.

Gibran Alfarizi

68

8.

Gusti Amanda Riski

52

9.

M. Aldiansyah

72

10.

M. Arif

78

11.

M. Dhani Firmansyah

75

12.

M. Fadilah

78

13.

M. Iksan

78

14.

M. Noval Pratama Putra

80

15.

M. Ragil Saputra

72

16.

Muhammad Ilham

65

17.

Paisal

75

18.

Rahmad Indri

65

19.

Rd. Alam Saputra

72

20.

Rd. Muhlisin Salahudin

55

21.

Sahrul

60

22.

Yuda Pratama

83

Dari tabel di atas diperoleh sebaran data sebagai berikut:
52

55

55

60

65

65

65

68

68

70

72

72

72

75

75

78

78

78

80

81

83

83

Berdasarkan sebaran data di atas:
a. Menentukan Skor Tertinggi

dan Skor Terendah

Skor Tertinggi
Skor Terendah
b. Menentukan Rentang

c. Menentukan Banyak Kelas

(dibulatkan)
d. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

e. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi
Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa yang Menerapkan
Model Pembelajaran Think Pair Share
Interval
52-57

3

54,5

2970,25

163,5

8910,75

22

3

58-63

1

60,5

3660,25

60,5

3660,25

19

4

64-69

5

66,5

4422,25

332,5

22111,25

18

9

70-75

6

72,5

5256,25

435

31537,5

13

15

76-81

5

78,5

6162,25

392,5

30811,25

7

20

82-87

2

84,5

7140,25

169

14280,5

2

22

1553

111311,5

f. Membuat Grafik Poligon

Grafik Skor Kelas Eksperimen I
7

Frekuensi

6
5
4
3
2
1
0
54.5

60.5

66.5

72.5

Mid Point
g. Mencari Mean

78.5

84.5

∑

h. Mencari Median
Letak median

, maka
(

)

(

)

(

)

i. Mencari Modus

j. Mencari Standar Deviasi
√

√

√

∑

(

(

∑

)

)

√
√

k. Mencari Standar Error
√

√

√

1. DeskripsiData Hasil Belajar Matematika Siswa yang Menggunakan
Model Pembelajaran The Power of Two
Setelah peneliti melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan
model pembelajaran The Power of Two kepada siswa dalam materi Koordinat
Kartesius maka diperoleh skor sebagai berikut:
Tabel 4.5
Skor Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas Eksperimen II yang Menerapkan
Model Pembelajaran The Power of Two
No.

Nama Siswa

Nilai

1.

Afrilia

68

2.

Ahmad Alfaridzi

53

3.

Alfarindo

48

4.

Azhari Saputra

70

5.

Delvi Wulandari

55

6.

Dwi Andini

75

7.

Farras Latifah

68

8.

Irham M. Arifin

60

9.

Jati Alhatta

42

10.

Jubana Saputra

45

11.

M. Iqbal

55

12.

M. Pikri

60

13.

Mario Aksa

42

14.

Ratu Nur Aisyah

65

15.

Rd. M. Andika Husaini

65

16.

Rts. Fitri Nabila R

67

17.

Sahara

65

18.

Sindi Amarsa

82

Dari tabel di atas diperoleh sebaran data sebagai berikut:
42

42

45

48

53

55

55

60

65

65

67

68

68

70

75

82

Berdasarkan sebaran data di atas:
a. Menentukan Skor Tertinggi

dan Skor Terendah

Skor Tertinggi
Skor Terendah
b. Menentukan Rentang

c. Menentukan Banyak Kelas

0057442
(dibulatkan)
d. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

60

65

e. Membuat Tabel Distribusi Frekuensi
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika Siswa yang Menerapkan
Model Pembelajaran The Power of Two
Interval
42-48

4

45

2025

180

8100

18

4

49-55

3

52

2704

156

8112

14

7

56-62

2

59

3481

118

6962

11

9

63-69

6

66

4356

396

26136

9

15

70-76

2

73

5329

146

10658

3

17

77-83

1

80

6400

80

6400

1

18

1076

66368

N=18

f. Membuat Grafik Poligon

Grafik Skor Kelas Eksperimen II
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6

Frekuensi

5
4
3
2
1
0
45

52

59

66

Mid Point
g. Mencari Mean
∑

h. Mencari Median
Letak median

, maka
(

(

)

)

73

80

(

)

i. Mencari Modus

j. Mencari Standar Deviasi
√

√

∑

∑
(

(

)

√
√
√
k. Mencari Standar Error
√

B. Analisis Data

√

)

√

Uji hipotesis yang dimaksud adalah untuk menjawab hipotesis yang
sudah diajukan dalam rumusan masalah, namun sebelum dilkukan analisis
lebih lanjut, maka data perlu diuji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu
setelah itu dilanjutkan dengan analisis data yaitu uji hipotesis.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
liliefors.Tujuan uji normalitas adalah untuk melihat berdistribusi normal atau
tidak data tes hasil belajar matematika siswa. Dengan kriteria sebagai berikut:
Jika

artinya distribusi data tidak normal

Jika

artinya distribusi data normal
Hasil perhitungan uji normalitas sampel diperoleh:

kelas eksperimen I diperoleh
kelas eksperimen II diperoleh
dengan melakukan interpolasi berdasarkan tabel kritis uji liliefors dengan taraf
signifikan

dengan

pada kelas eksperimen I diperoleh

dan untuk kelas eksperimen II dengan

diperoleh

.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kelas Eksperimen I dan Eksperimen II
Data

Eksperimen I

Eksperimen II

N

22

18

0,0955

0,1284

0,1832

0,200

Kesimpulan

Berdistribusi Normal

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dapat disimpulkan
bahwa data pada kelas eksperimen I dan eksperimen II berdistribusi normal
karena memenuhi kriteria

.

2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk menguji varians dari variabel
adalah homogen. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
uji beda varians terbesar dan terkecil, berdasarkan hasil perhitungan beda
varians diperoleh:

Membandingkan nilai

dengan

:
(untuk varians terbesar)
(untuk varians terkecil)

Kriteria pengujian
Jika

, maka

diterima yang berarti varians kedua sampel

, maka

ditolak yang berarti varians kedua sampel

homogen
Jika
tidak homogen
Dengan melakukan interpolasi karena Dkpembilang =17 tidak ada pada tabel
diperoleh

.

(

maka

maka dapat

disimpulkan bahwa kedua data hasil belajar matematika siswa memiliki varians
homogen.
Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Kelas Eksperimen I dan Kelas eksperimen II
Statistik
Varians

Kelas Eksperimen 1

Kelas Eksperimen 2

80,1818

120,4183
1,50182

2,135

Kesimpulan

Varians Homogen

Berdasarkan hasil dari varians kedua kelompok yaitu kelas
eksperimen I dan kelas eksperimen II memenuhi kriteria

,

maka dari pengujian kedua kelompok sampel berasal dari kelompok yang
homogen.
3. Uji Hipotesis
Signifikan atau tidaknya penggunaan model pembelajaran Think Pair
Share dapat diukur dengan menggunakan analisis parametrik dengan rumus
test “t”. Hal ini peneliti lakukan untuk membandingkan hasil belajar
matematika siswa di kelas eksperimen I dengan hasil belajar matematika siswa
di kelas eksperimen II. Dalam hal ini yang diuji adalah perbedaan rata-rata
hasil belajar di kelas eksperimen I (menerapkan model pembelajaran Think
Pair Share) dengan kelas eksperimen II (menerapkan model pembelajaran The
Power of Two).
Berikut ini tabel perhitungan untuk uji “t” dengan menggunakan
rumus tes “t” untuk sampel kecil yang satu sama lain tidak ada hubungannya.
Tabel 4.9
Skor Nilai Hasil Belajar Matematika Untuk Kelas Eksperimen I dan Eksperimen II
Skor Hasil Belajar Matematika
Kelas Eksperimen I

Skor Hasil Belajar Matematika Kelas
Eksperimen II

52

42

55

42

55

45

60

48

65

53

65

55

65

55

68

60

68

60

70

65

72

65

72

65

72

67

75

68

75

68

78

70

78

75

78

82

80
81
83
83

Tabel 4.10
Perhitungan Untuk Uji “t” Test
Skor
̅

̅

52

42

-18.455

-18.278

340.570

334.077

55

42

-15.455

-18.278

238.843

334.077

55

45

-15.455

-15.278

238.843

233.410

60

48

-10.455

-12.278

109.298

150.744

65

53

-5.455

-7.278

29.752

52.966

65

55

-5.455

-5.278

29.752

27.855

65

55

-5.455

-5.278

29.752

27.855

68

60

-2.455

-0.278

6.025

0.077

68

60

-2.455

-0.278

6.025

0.077

70

65

-0.455

4.722

0.207

22.299

72

65

1.545

4.722

2.388

22.299

72

65

1.545

4.722

2.388

22.299

72

67

1.545

6.722

2.388

45.188

75

68

4.545

7.722

20.661

59.633

75

68

4.545

7.722

20.661

59.633

78

70

7.545

9.722

56.934

94.522

78

75

7.545

14.722

56.934

216.744

78

82

7.545

21.722

56.934

471.855

80

9.545

91.116

81

10.545

111.207

83

12.545

157.388

83

12.545

157.388

∑

∑

̅

̅

0.000

0.000

Dari tabel di atas, maka dapat dihitung:
a. Mean variabel X (Kelas Eksperimen I):
∑

b. Mean Variabel Y (Kelas Eksperimen II)
∑

c. Standar Deviasi Kelas Eksperimen I
√

∑

√

d. Standar Deviasi Kelas Eksperimen II

√

∑

1765.455

∑

2175.611

√

∑

√

√

e. Standar Error Kelas Eksperimen I

√

√

√

f. Standar Error Kelas Eksperimen II

√

√

√

g. Perbedaan Mean Kelas Eksperimen I dan mean Eksperimen II
√
√
√
√

(dibulatkan)

h. Mencari

dengan rumus:

(dibulatkan)
i. Selanjutnya memberikan interpretasi terhadap
mengetahui nilai

Karena

. Sebelumya harus

terlebih dahulu dengan rumus

=38 tidak didapati pada tabel

=40 sehingga diperoleh:
pada taraf signifikan
pada taraf signifikan

maka dipakai

terdekat yaitu

Karena

yang diperoleh dalam perhitungan

adalah lebih besar dari pada

(baik pada taraf signifikansi

maupun pada taraf signifikansi
dengan demikian berarti

,

) yaitu

ditolak dan

diterima. Hal ini berarti terdapat

perbedaan hasil analisis tes antara hasil belajar matematika siswa yang
menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan hasil belajar
matematika siswa yang menggunkan model pembelajaran The Power of Two
Hasil

belajar

yang

diperoleh

siswa

yang

dalam

proses

pembelajarannya menggunakanan model pembelajaran Think Pair Share lebih
baik dari pada yang menggunkan model pembelajaran The Power of Two.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam
Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Peneliian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar
matematika siswa antara yang diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share dengan model pembelajaran The Power of
Two pada siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat
Olak.
Pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen I menggunakan model
pembelajaran Think Pair share sedangkan pada kelas eksperimen II
menggunakan model pembelajaran The Power of Two. Proses pembelajaran
dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Pada pertemuan terakhir siswa diberi tes
hasil belajar matematika (Posttest) di kelas eksperimen I dan kelas eksperimen
II. Pada kelas eksperimen I berjumlah 22 siswa diperoleh hasil Posttest
terendah 52, tertinggi 83 dengan rata-rata hitung 70,455, standar deviasi
8,958dan standar error sebesar 1,955.
Sedangkan pada kelas eksperimen II yang berjumlah 18 siswa
diperoleh hasil Posttest terendah 42, tertinggi 82 dengan rata-rata hitung
60,278, standar deviasi 10,994 dan standar error 2,666.

Dari skor hasil belajar matematika yang diperoleh terlihat bahwa nilai
rata-rata siswa yang menerapkan model pembelajaran Think Pair Share labih
besar dibandingkan dengan nialai rata-rata siswa yang menerapkan model
pembelajaran The Power of Two yaitu

dan standar deviasi

yang diperoleh juga lebih kecil menerapkan model Think Pair Share
dibanding dengan model The Power of Two yaitu
Selain itu, nilai median siswa yang menerapkan model Think Pair
Share juga lebih besar dibandingkan dengan yang menerapkan model The
Power of Two, yaitu

.

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil
belajar matematika siswa yang menerapkan model Think Pair Share dengan
yang menerapkan model The Power of Two dilakukan analisis data dengan
menggunakan uji
besar dari pada nilai

. Dari hasil perhitungan diperoleh

lebih

(baik pada taraf signifikan 5% ataupun 1%) yaitu
. Dengan demikian hipotesis

yang menyatakan

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menerapakan
model Think Pair Share dengan yang menerapkan model The Power of Two
yang disebutkan di bab III, diterima.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian yang telah peneliti
uraikan

terkait

perbandingan

hasil

belajar

matematika

siswa

yang

menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dengan The Power of
Two di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil belajar matematika siswa yang menerapkan model pembelajaran
Think Pair Share pada pokok bahasan koordinat kartesius di kelas
eksperimen I lebih tinggi dari hasil belajar kelas eksperimen II. Dari hasil
tes kelas eksperimen I diperoleh nilai tertinggi 83 dan terendah 52. Dari
data tersebut diperoleh rata-rata 70,455 dan standar deviasinya 8,958.
2. Hasil belajar matematika siswa yang menerapkan model pembelajaran The
Power of Two pada pokok bahasan koordinat kartesius di kelas eksperimen
II lebih rendah dari hasil belajar kelas eksperimen I. Dari hasil tes kelas
Eksperimen II diperoleh nilai tertinggi 82 dan terendah 42. Dari data
tersebut diperoleh rata-rata 60,278 dan standar deviasinya 10,994.
3. Hasil pencarian “t” pada taraf signifikan 5% =2,02 dan 1% =2,71. Karena
“t” yang diperoleh dalam perhitungan
dari pada

adalah lebih besar

(baik pada taraf 5% maupun 1%) yaitu

. Sehingga Ha yang menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar
matematika siswa yang signifikan antara kelas yang menggunakan model
pembelajaran Think Pair Share dengan kelas yang menggunakan model
pembelajarn The Power of Two diterima.

B. Saran

Setelah peneliti menyimpulkan hasil penelitian maka peneliti ingin
manyampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi guru matematika diharapkan dapat menggunakan berbagai upaya
untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, salah satu alternatif
tersebut yaitu menggunakan model pembelajaran Think Pair Share dan
The Power of Two .
2. Bagi kepala sekolah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah
satu rujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika.
3. Bagi siswa diharapkan dapat lebih berani dalam mengemukakan gagasan
atau ide yang dimiliki dalam menyelesaikan soal matematika.
4. Kepada pembaca diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada
perbandingan model pembelajaran Think Pair Share dan The Power of
Two di sekolah yang berbeda dan pada mata pelajaran yang berbeda pula
untuk melihat keefektifan model pembelajaran ini
5. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan
menambah wawasan serta pengetahuan bagi yang membacanya.
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Uji Normalitas Populasi
Uji normalitas populasi dilakukan dengan menggunakan data nilai
ulangan harian matematika siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Jauharul
Islam Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.
Langkah-langkah uji normalitas populasi adalah sebagi berikut:
1. Kelas VIII.1
a. Sebaran data
43

44

44

46

50

50

50

53

53

55

57

60

61

61

65

65

65

67

68

68

b. Menentukan Skor Tertinggi (H) dan Skor Terendah (L)
Skor Tertinggi (H) = 68
Skor Terendah (L) = 43
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas

(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.1
Interval
43-47

4

45

2025

180

8100

48-52

3

50

2500

150

7500

53-57

4

55

3025

220

12100

58-62

3

60

3600

180

10800

63-67

4

65

4225

260

16900

68-72

2

70

4900

140

9800

1130

65200

N=20

f. Mencari Mean atau Nilai Rata-Rata
̅

∑

g. Mencari Simpangan Baku
√

∑

∑

√
√
√

√

2. Kelas VIII.2
a. Sebaran Data
38

40

42

45

45

45

46

48

48

50

50

50

52

55

55

55

58

58

60

62

63

63

b. Menentukan skor Tertinggi (H) dan Terendah (L)
Skor Tertinggi = 63
Skor Terendah = 38
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas

(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)
Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.2
Interval
38-42

3

40

1600

120

4800

43-47

4

45

2025

180

8100

48-52

6

50

2500

300

15000

53-57

3

55

3025

165

9075

58-62

4

60

3600

240

14400

63-67

2

65

4225

130

8450

1135

59825

N=22

f. Mencari Mean atau Nilai Rata-Rata

̅

∑

g. Mencari Simpangan Baku
√

∑

∑

√
√
√

√

3. Kelas VIII.3
a. Sebaran Data
40

43

43

43

45

48

48

50

50

54

55

55

55

56

57

60

62

62

b. Mencari Skor Tertinggi (H) dan Skor Terendah (L)
Skor Tertinggi (H) = 62
Skor Terendah (L) = 40
c. Mencari Nilai Rentang (R)

d. Mencari Banyak Kelas (K)

0057442
(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.3
Interval
40-43

4

41,5

1722,25

166

6889

44-47

1

45,5

2070,25

45,5

2070,25

48-51

4

49,5

2450,25

198

9801

52-55

4

53,5

2862,25

214

11449

56-59

2

57,5

3306,25

115

6612,5

60-63

3

61,5

3782,25

184,5

11346,75

923

48168,5

N=18

f. Mencari Mean atau Nilai Rata-Rata
̅

∑

g. Mencari Simpangan Baku (S)
√

∑

∑

√
√
√

√

Perhitungan Uji Normalitas Populasi
Kelas VIII.1
Rata-Rata ̅ = 56,5
Simpangan Baku (S) = 8,4449
|

No.

|

1.

43

-1,69

0,4452

0,0548

0,05

0,0048

2.

44

-1,48

0,4306

0,0694

0,1

0,0306

3.

44

-1,48

0,4306

0,0694

0,15

0,0806

4.

46

-1,24

0,3925

0,1075

0,2

0,0925

5.

50

-0,77

0,2794

0,2206

0,25

0,0294

6.

50

-0,77

0,2794

0,2206

0,3

0,0794

7.

50

-0,77

0,2794

0,2206

0,35

0,1294

8.

53

-0,41

0,1591

0,3409

0,4

0,0591

9.

53

-0,41

0,1591

0,3409

0,45

0,1091

10.

55

-0,18

0,0714

0,4286

0,5

0,0714

11.

57

0,06

0,0239

0,5239

0,55

0,0261

12.

60

0,41

0,1591

0,6591

0,6

0,0591

13.

61

0,53

0,2019

0,7019

0,65

0,0519

14.

61

0,53

0,2019

0,7019

0,7

0,0019

15.

65

1,01

0,3438

0,8438

0,75

0,0938

16.

65

1,01

0,3438

0,8438

0,8

0,0438

17.

65

1,01

0,3438

0,8438

0,85

0,0062

18.

67

1,24

0,3925

0,8925

0,9

0,0075

19.

68

1,36

0,4131

0,9131

0,95

0,0369

20

68

1,36

0,4131

0,9131

1

0,0869

1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar
2. Menentukan nilai

dari tiap-tiap data dengan rumus:

̅

3. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

. kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif, maka
pada tabel nilai kritis distribusi normal diperoleh
Untuk mencari nilai

dari

yaitu 0,4452

dan seterusnya, maka mengikuti cara

yang telah dipaparkan
4. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka
karena nilai pada

adalah negatif, msks untuk mencari

adalah
Untuk mencari nilai

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan
5. Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya, mengikuti cara yang telah

dipaparkan
6. Mencari nilai
|
Untuk mencari nilai
dipaparkan

yang merupakan selisih dari |
|

|

|

|

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang telah

7. Nilai

untuk

dengan

Kriteria yang telah ditentukan
data berdistribusi normal. Apabila

adalah
, maka
, maka

.
diterima atau
ditolak atau

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, didapat harga terbesar dari mutlak selisih yaitu
dan

. Jadi

berdistribusi normal.

, maka dapat disimpulkan data

Kelas VIII.2
Rata-Rata ̅
Simpangan Baku
|

No.

|

1.

38

-1,75

0,4599

0,0401

0,0455

0,0054

2.

40

-1,49

0,4319

0,0681

0,0909

0,0228

3.

42

-1,23

0,3907

0,1093

0,1364

0,0271

4.

45

-0,85

0,3023

0,1977

0,1818

0,0159

5.

45

-0,85

0,3023

0,1977

0,2273

0,0296

6.

45

-0,85

0,3023

0,1977

0,2727

0,075

7.

46

-0,72

0,2642

0,2358

0,3182

0,0824

8.

48

-0,46

0,1772

0,3228

0,3636

0,0408

9.

48

-0,46

0,1772

0,3228

0,4091

0,0863

10.

50

-0,20

0,0793

0,4207

0,4545

0,0338

11.

50

-0,20

0,0793

0,4207

0,4999

0,0792

12.

50

-0,20

0,0793

0,4207

0,5454

0,1247

13.

52

0,05

0,0199

0,5199

0,5909

0,071

14.

55

0,44

0,1700

0,67

0,6363

0,0337

15.

55

0,44

0,1700

0,67

0,6818

0,0188

16.

55

0,44

0,1700

0,67

0,7272

0,0572

17.

58

0,82

0,2939

0,7939

0,7727

0,0212

18.

58

0,82

0,2939

0,7939

0,8181

0,0242

19.

60

1,08

0,3599

0,8599

0,8636

0,0037

20.

62

1,34

0,4099

0,9099

0,909

0,0009

21.

63

1,47

0,4292

0,9292

0,9545

0,0253

22.

63

1,47

0,4292

0,9292

0,9999

0,0707

1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar
2. Menentukan nilai
̅

dari tiap-tiap data dengan rumus:

3. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

. kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif, maka
pada tabel nilai kritis distribusi normal diperoleh
Untuk mencari nilai

dari

yaitu 0,4599

dan seterusnya, maka mengikuti cara

yang telah dipaparkan
4. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka
karena nilai pada

adalah negatif, msks untuk mencari

adalah
Untuk mencari nilai

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan
5. Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya, mengikuti cara yang telah

dipaparkan
yang merupakan selisih dari |

6. Mencari nilai
|

|

Untuk mencari nilai

|

|

|

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang telah

dipaparkan
7. Nilai

untuk

tidak ada nilai dengan
Diketahui:

dengan

, tetapi karena pada tabel

maka digunakan interpolasi sebagai berikut:

Jadi, diperoleh nilai

dengan

. Kriteria yang telah ditentukan
atau data berdistribusi normal. Apabila

untuk
, maka
, maka

diterima
ditolak

atau data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, didapat harga terbesar dari mutlak selisih yaitu
dan
berdistribusi normal.

. Jadi

, maka dapat disimpulkan data

Kelas VIII.3
Rata-Rata ̅
Simpangan Baku
|

No.

|

1.

40

-1,61

0,4463

0,0537

0,0556

0,0019

2.

43

-1,18

0,3810

0,119

0,1112

0,0078

3.

43

-1,18

0,3810

0,119

0,1668

0,0478

4.

43

-1,18

0,3810

0,119

0,2224

0,1034

5.

45

-0,89

0,3133

0,1867

0,278

0,0913

6.

48

-0,47

0,1808

0,3192

0,3336

0,0144

7.

48

-0,47

0,1808

0,3192

0,3892

0,07

8.

50

-0,18

0,0714

0,4286

0,4448

0,0162

9.

50

-0,18

0,0714

0,4286

0,5004

0,0718

10.

54

0,39

0,1517

0,6517

0,5560

0,0957

11.

55

0,53

0,2019

0,7019

0,6116

0,0903

12.

55

0,53

0,2019

0,7019

0,6672

0,0347

13.

55

0,53

0,2019

0,7019

0,7228

0,0209

14.

56

0,67

0,2486

0,7486

0,7784

0,0298

15.

57

0,81

0,2910

0,791

0,8340

0,043

16.

60

1,24

0,3925

0,8925

0,8896

0,0029

17.

62

1,53

0,4370

0,937

0,9452

0,0082

18.

62

1,53

0,4370

0,937

1,0008

0,0638

1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar
2. Menentukan nilai

dari tiap-tiap data dengan rumus:

̅

3. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

. kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif, maka
pada tabel nilai kritis distribusi normal diperoleh

yaitu 0,4463

Untuk mencari nilai

dari

dan seterusnya, maka mengikuti cara

yang telah dipaparkan
4. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka
karena nilai pada

adalah negatif, msks untuk mencari

adalah
Untuk mencari nilai

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan
5. Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya, mengikuti cara yang telah

dipaparkan
yang merupakan selisih dari |

6. Mencari nilai
|

|

Untuk mencari nilai

|

|

|

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang telah

dipaparkan
7. Nilai

untuk

dengan

kriteria yang telah ditentukan
data berdistribusi normal. Apabila

adalah
, maka
, maka

.
diterima atau
ditolak atau

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, didapat harga terbesar dari mutlak selisih yaitu
dan

. Jadi

berdistribusi normal.

, maka dapat disimpulkan data

Uji Homogenitas Populasi
Uji homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan data nilai
ulangan harian siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam
Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Langkahlangkah uji homogenitas populasi adalah sebagi berikut:
1. Kelas VIII.1
a. Sebaran data
43

44

44

46

50

50

50

53

53

55

57

60

61

61

65

65

65

67

68

68

b. Menentukan Skor Tertinggi (H) dan Skor Terendah (L)
Skor Tertinggi (H) = 68
Skor Terendah (L) = 43
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas

(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.1

Interval
43-47

4

45

2025

180

8100

48-52

3

50

2500

150

7500

53-57

4

55

3025

220

12100

58-62

3

60

3600

180

10800

63-67

4

65

4225

260

16900

68-72

2

70

4900

140

9800

1130

65200

N=20

2. Kelas VIII.2
a. Sebaran Data
50

40

42

45

45

45

46

48

48

50

50

50

52

55

55

55

58

58

60

62

63

63

b. Menentukan skor Tertinggi (H) dan Terendah (L)
Skor Tertinggi = 63
Skor Terendah = 38
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas

(dibulatkan)

e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)
Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.2
Interval
38-42

3

40

1600

120

4800

43-47

4

45

2025

180

8100

48-52

6

50

2500

300

15000

53-57

3

55

3025

165

9075

58-62

4

60

3600

240

14400

63-67

2

65

4225

130

8450

1135

59825

N=22

3. Kelas VIII.3
a. Sebaran Data
40

43

43

43

45

48

48

50

50

54

55

55

55

56

57

60

62

62

b. Mencari Skor Tertinggi (H) dan Skor Terendah (L)
Skor Tertinggi (H) = 62
Skor Terendah (L) = 40
c. Mencari Nilai Rentang (R)

d. Mencari Banyak Kelas (K)

0057442
(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)
Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.3
Interval
40-43

4

41,5

1722,25

166

6889

44-47

1

45,5

2070,25

45,5

2070,25

48-51

4

49,5

2450,25

198

9801

52-55

4

53,5

2862,25

214

11449

56-59

2

57,5

3306,25

115

6612,5

60-63

3

61,5

3782,25

184,5

11346,75

923

48168,5

N=18

4. Mencari Standar Deviasi masing-masing Kelas
∑

∑

√

(

)

√

(

)

√
√

∑

√

∑

√

(

√

(

√
√

)
)

√

∑

√
√

∑

(

(

)
)

√
√
√
5. Mencari Nilai Varians

6. Menghitung

7. Memasukkan angka-angka Statistik Uji Homogenitas pada Tabel Uji
Bartlet
Tabel Uji Bartlet
(dk)

Sampel

dk= n-1

Kelas VIII.1

19

67,750

1,831

34,789

Kelas VIII.2

21

57.696

1,761

36,981

Kelas VIII.3

17

46,617

1,669

28,373

Jumlah

57

100,143

8. Menghitung Varians Gabungan
(

) (

) (

)

9. Menghitung Nilai
10. Menghitung Nilai

∑
∑

11. Menghitung

12. Membandingkan

dengan
maka dicari pada tabel Chi Kuadrat didapat

. Dengan kriteria sebagai berikut:
Jika

tidak homogen

Jika

homogen

Ternyata
homogen.

atau

berarti data bersifat

Uji Normalitas Sampel
uji normalitas sampel dilakukan dengan menggunakan tes hasil
belajar matematika siswa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II di
Madrasah Tsanawiyah Jauharul Islam Penyengat Olak. Langkah-langkah uji
normalitas sampel adalah sebagai berikut:
1. Kelas VIII.2 (eksperimen I)
a. Sebaran Data
52

55

55

60

65

65

65

68

68

70

72

72

72

75

75

78

78

78

80

81

83

83

b. Menentukan Skor Tertinggi (H) dan Terendah (L)
Skor Tertinggi
Skor Terendah
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas (K)

(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)

Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.2
No.

Interval

1.

52-57

3

54,5

2970,25

163,5

8910,75

2.

58-63

1

60,5

3660,25

60,5

3660,25

3.

64-69

5

66,5

4422,25

332,5

2211,25

4.

70-75

6

72,5

5256,25

435

31537,5

5.

76-81

5

78,5

6162,25

392,5

30811,25

6.

82-87

2

84,5

7140,5

169

14280,5

1553

111311,5

Jumlah

f. Mencari Mean atau Nilai Rata-Rata
∑

̅

(dibulatkan)
g. Mencari Simpangan Baku
√

∑

∑

√
√
√
√
(dibulatkan)

2. Kelas VIII.3 (eksperimen II)
a. Sebaran Data
42

42

45

48

53

55

55

60

60

65

65

65

67

68

68

70

75

82

b. Menentukan Skor Tertinggi (H) dan Skor Terendah (L)
Skor Tertinggi
Skor Terendah
c. Menentukan Rentang (R)

d. Menentukan Banyak Kelas (K)

0057442
(dibulatkan)
e. Mencari Nilai Panjang Kelas
(dibulatkan)
Tabel Distribusi Frekuensi Kelas VIII.2
No.

Interval

1.

42-48

4

45

2025

180

8100

2.

49-55

3

52

2704

156

8112

3.

56-62

2

59

3481

118

6962

4.

63-69

6

66

4356

396

26136

5.

70-76

2

73

5329

146

10658

6.

77-83

1

80

6400

80

6400

1076

66368

Jumlah

f. Mencari Mean atau Nilai Rata-Rata
∑

̅

(dibulatkan)
g. Mencari Simpangan Baku
√

∑

∑

√
√
√
√
(dibulatkan)

Perhitungan Uji Normalitas Sampel
Kelas VIII.2 (eksperimen I)
Rata-rata ̅
Simpangan Baku
|

No.

|

1.

52

-2,08

0,4812

0,0188

0,0455

0,0267

2.

55

-1,74

0,4591

0,0409

0,0909

0,05

3.

55

-1,74

0,4591

0,0409

0,1364

0,0955

4.

60

-1,18

0,3810

0,119

0,1818

0,0628

5.

65

-0,62

0,2324

0,2676

0,2273

0,0403

6.

65

-0,62

0,2324

0,2676

0,2727

0,0051

7.

65

-0,62

0,2324

0,2676

0,3182

0,0506

8.

68

-0,29

0,1141

0,3859

0,3636

0,0223

9.

68

-0,29

0,1141

0,3859

0,4091

0,0232

10.

70

-0,07

0,0279

0,4721

0,4545

0,0176

11.

72

0,16

0,0636

0,5636

0,4999

0,0637

12.

72

0,16

0,0636

0,5636

0,5454

0,0182

13.

72

0,16

0,0636

0,5636

0,5909

0,0273

14.

75

0,49

0,1879

0,6879

0,6363

0,0516

15.

75

0,49

0,1879

0,6879

0,6818

0,0061

16.

78

0,83

0,2927

0,7967

0,7272

0,0695

17.

78

0,83

0,2927

0,7967

0,7727

0,024

18.

78

0,83

0,2927

0,7967

0,8181

0,0214

19.

80

1,05

0,3531

0,8531

0,8636

0,0105

20.

81

1,16

0,3770

0,887

0,909

0,032

21.

83

1,39

0,4177

0,9177

0,9545

0,0315

22.

83

1,39

0,4177

0,9177

0,9999

0,0822

1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar
2. Menentukan nilai

dari tiap-tiap data dengan rumus:

̅

3. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

. kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif, maka
pada tabel nilai kritis distribusi normal diperoleh
Untuk mencari nilai

dari

yaitu 0,4812

dan seterusnya, maka mengikuti cara

yang telah dipaparkan
4. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka
karena nilai pada

adalah negatif, msks untuk mencari

adalah
Untuk mencari nilai

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan
5. Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya, mengikuti cara yang telah

dipaparkan
yang merupakan selisih dari |

6. Mencari nilai
|

|

Untuk mencari nilai

|

|

|

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang telah

dipaparkan
7. Nilai

untuk

tidak ada nilai dengan
Diketahui:

dengan

, tetapi karena pada tabel

maka digunakan interpolasi sebagai berikut:

Jadi, diperoleh nilai

dengan

. Kriteria yang telah ditentukan
atau data berdistribusi normal. Apabila

untuk
, maka
, maka

diterima
ditolak

atau data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, didapat harga terbesar dari mutlak selisih yaitu
dan
berdistribusi normal.

. Jadi

, maka dapat disimpulkan data

Kelas VIII.3 (eksperimen II)
Rata-rata ̅
Simpangan Baku

=10,974
|

No.

|

1.

42

-1,62

0,4474

0,0526

0,0556

0,003

2.

42

-1,62

0,4474

0,0526

0,1112

0,0586

3.

45

-1,35

0,4115

0,0885

0,1668

0,0783

4.

48

-1,07

0,3577

0,1423

0,2224

0,0801

5.

53

-0,62

0,2324

0,2676

0,278

0,0104

6.

55

-0,44

0,1700

0,33

0,3336

0,0036

7.

55

-0,44

0,1700

0,33

0,3892

0,0592

8.

60

0,02

0,0080

0,508

0,4448

0,0632

9.

60

0,02

0,0080

0,508

0,5004

0,0076

10.

65

0,48

0,1844

0,6844

0,5560

0,1284

11.

65

0,48

0,1844

0,6844

0,6116

0,0728

12.

65

0,48

0,1844

0,6844

0,6672

0,0172

13.

67

0,66

0,2454

0,7454

0,7228

0,0226

14.

68

0,75

0,2734

0,7734

0,7784

0,005

15.

68

0,75

0,2734

0,7734

0,8340

0,0606

16.

70

0,93

0,3238

0,8238

0,8896

0,0658

17.

75

1,39

0,4177

0,9177

0,9452

0,0275

18.

82

2,02

0,4783

0,9783

1,0008

0,0225

1. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar
2. Menentukan nilai

dari tiap-tiap data dengan rumus:

̅

3. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

. kemudian nilai minus dimutlakkan menjadi positif, maka
pada tabel nilai kritis distribusi normal diperoleh

yaitu 0,4474

Untuk mencari nilai

dari

dan seterusnya, maka mengikuti cara

yang telah dipaparkan
4. Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka
karena nilai pada

adalah negatif, maka untuk mencari

adalah
Untuk mencari nilai

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan
5. Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya, mengikuti cara yang telah

dipaparkan
yang merupakan selisih dari |

6. Mencari nilai
|

|

Untuk mencari nilai

|

|

|

dan seterusnya, maka mengikuti cara yang telah

dipaparkan
7. Nilai

untuk

dengan

kriteria yang telah ditentukan
data berdistribusi normal. Apabila

adalah
, maka
, maka

.
diterima atau
ditolak atau

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan, didapat harga terbesar dari mutlak selisih yaitu
dan

. Jadi

berdistribusi normal.

, maka dapat disimpulkan data

Uji Homogenitas Sampel

Statistik
Varians

Kelas Eksperimen 1

Kelas Eksperimen 2

80,1818

120,4183
1,50182
2,135

Kesimpulan

Varians Homogen

Kelas Eksperimen 1
∑

∑

Kelas Eksperimen 2
∑

∑

Untuk melihat besar

maka diketahui pembilang adalah

Karena besar pembilang 17 tidak ada pada tabel maka digunakan interpolasi sebagi
berikut:

Diketahui:

Jadi diperoleh nilai
. karena

dengan pembilang 17 dan penyebut 21 adalah
, maka dapat disimpulkan

bahwa kedua data hasil belajar matematika siswa memiliki varians homogen.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KELAS THINK PAIR SHARE

Nama Sekolah

: MTs.S Jauharul Islam

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/ 1

Materi Pokok

: Koordinat Kartesius

Alokasi Waktu

: 10x 40 Menit ( 4 Kali Pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran
Dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi, dan mengomunikasikan pada kegiatan diskusi diharapkan siswa
dapat:
1. Menentukan kedudukan titik terhadap sumbu

dan sumbu

2. Menentukan kedudukan titik terhadap titik asal

3. Menjelaskan posisi garis terhadap sumbu

dan titik tertentu

dan sumbu

4. Menggambar garis yang sejajar, tegak lurus dan berpotongan
5. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan koordinat titik
dalam bidang kartesius
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.2 Menjelaskan kedudukan titik

3.2.2 Menentukan kedudukan titik

dalam

bidang

koordinat

kartesius yang dihubungkan
dengan masalah kontekstual

terhadap

sumbu

dan

sumbu
3.2.3 Menentukan kedudukan titik
terhadap titik asal

, dan

titik tertentu
3.2.3 Menjelaskan

posisi

garis

terhadap

sumbu

dan

sumbu
3.2.4 Menggambar
sejajar,

tegak

garis

yang

lurus

dan

berpotongan
4.2 Menyelesaikan masalah yang

4.2.1 Menyelesaikan

masalah

berkaitan dengan kedudukan

sehari-hari yang berkaiatan

titik dalam bidang korrdinat

dengan koordinat titik dalam

kartesius

bidang kartesius

C. Materi pembelajaran
 Posisi titik terhadap sumbu

dan sumbu

 Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu
 Posisi garis terhadap sumbu

dan sumbu

D. Metode, Model dan Pendekatan Pembelajaran
Metode

: ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan

Model

: Think Pair Share

Pendekatan

: Scientific (Saintifik)

E. Media dan Alat Pembelajaran
Media

: Papan Tulis dan Buku Paket Matematika Siswa Kelas VIII
SMP/MTs Semester 1 Revisi 2017

Alat

: Spidol dan Penghapus

F. Sumber Belajar
Sumber Belajar

: As’ari, Abdur Rahman, dkk. 2017. Matematika SMP/MTs
Kelas VIII Semester 1.Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan,
Balitbang, Kemendikbud.

G. Langkah-Langkah Kagiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (2x40 menit)
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan
Pendahuluan

Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai

15
menit

berdo’a
 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran
siswa

 Siswa mendengarkan
guru mengecek
kehadiran

 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

kedudukan titik terhadap
sumbu

dan sumbu

 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran Think Pair

tentang model yang

Share

akan diterapkan

Inti
Fase 1

55
 Guru menjelaskan materi

 Siswa memperhatikan

secara singkat dan

penjelasan guru

meminta siswa mengamati

kemudian mengamati

gambar 2.1, 2.2, dan 2.3

gambar 2.1, 2.2, dan

pada buku siswa

2.3 pada buku

 Guru mendorong siswa
untuk bertanya terkait hal-

 Siswa bertanya
terkait hal-hal yang

menit

hal yang telah diamati,

belum dimengerti

misalnya: bagaimana cara
menentukan letak/posisi
suatu objek?
 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencatat hal-hal

pertanyaan siswa

penting untuk
mengumpulkan
informasi

Fase 2

 Guru memberi tugas

 Siswa mempelajari

kepada siswa untuk

dan memikirkan

menyelesaikan tabel

(Think) penyelesaian

halaman 48, 50, 51 pada

dari tabel-tabel

buku siswa dan

tersebut secara

memikirkan (Think)

individu

penyelesaiannya secara
individu terlebih dahulu
Fase 3

 Guru meminta siswa

 Siswa berdiskusi

berpasangan (Pair) dengan

(mengolah

teman sebangkunya untuk

informasi) dengan

mendiskusikan hasil

pasangannya

pemikiran mereka
Fase 4

 Guru meminta sebagian

 Siswa menampilkan

dari pasangan untuk

(mengkomunikasika

berbagi (Share) mengenai

n) hasil dari diskusi

hasil diskusi mereka ke

mereka

depan kelas
 Guru memberi kesempatan  Siswa lain memberi
kepada pasangan lain

tanggapan kepada

untuk memberikan

kelompok yang

tanggapan

menampilkan hasil
diskusi mereka

Penutup

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

10
menit

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-2 (3x40 menit)
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan
Pendahuluan

Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran
siswa

 Siswa mendengarkan
guru mengecek
kehadiran

 Guru menanyakan materi

 Siswa menjawab

pada pertemuan

tentang materi yang

sebelumnya untuk

mereka ingat

mengingatkan kembali
siswa pada materi
koordinat

15
menit

 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

kedudukan titik terhadap
titik asal

dan titik

tertentu
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran Think Pair

tentang model yang

Share

akan diterapkan

Inti
Fase 1

95
 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati

mengamati masalah 2.1

soal dan mulai

pada hal 53

mengerjakannya

 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait

terkait masalah yang

masalah 2.1. misalnya:

telah diamati

bagaimana posisi
perumahan terhadap
pasar?
 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencatat hal-hal

pertanyaan siswa

penting serta mencari
tahu tentang posisi
beberapa objek
terhadap objek lain
untukmengumpulkan
informasi

Fase 2

 Guru memberi tugas
kepada siswa untuk

 Siswa mempelajari
dan memikirkan

menit

menyelesaikan table 2.4

(Think) penyelesaian

halaman 55 pada buku

dari table 2.4 tersebut

siswa dan memikirkan

secara individu

(Think) penyelesaiannya
secara individu terlebih
dahulu
Fase 3

 Guru meminta siswa

 Siswa berdiskusi

berpasangan (Pair) dengan

(mengolah

teman sebangkunya untuk

informasi) dengan

mendiskusikan hasil

pasangannya

pemikiran mereka
Fase 4

 Guru meminta sebagian

 Siswa menampilkan

dari pasangan untuk

(mengkomunikasika

berbagi (Share) mengenai

n) hasil dari diskusi

hasil diskusi mereka ke

mereka

depan kelas
 Guru memberi kesempatan  Siswa lain memberi
kepada pasangan lain

tanggapan kepada

untuk memberikan

kelompok yang

tanggapan

menampilkan hasil
diskusi mereka

Penutup

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan

dan mencatat PR yang

dipelajari pada pertemuan

diberikan guru

selanjutnya dan memberi
siswa PR yaitu
mengejakan soal halaman

10
menit

56 no. 1 dan 4
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-3 (2x40 menit)
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan
Pendahuluan

Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran

 Siswa mendengarkan

siswa dan meminta siswa

guru mengecek

mengumpulkan PR yang

kehadiran dan

diberikan pada pertemuan

mengumpulkan PR

sebelumnya
 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

posisi garis terhadap
sumbu

dan sumbu

serta menggambar garis
yang sejajar, tegak lurus
dan berpotongan
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran Think Pair

tentang model yang

Share

akan diterapkan

15
menit

Inti
Fase 1

55
 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati

mengamati gambar 2.8 dan

gambar 2.8 an

mencermati bacaan

mencermati bacaan

halaman 58-62 pada buku

dengan seksama pada

siswa

buku

 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait hal-

terkait hal-hal yang

hal yang telah diamati,

belum dimengerti

misalnya: bagaimana
membedakan posisi garis?
 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencermati

pertanyaan siswa dan

contoh-contoh pada

meminta siswa

buku untuk menggali

mencermati contoh 2.1,

informasi

2.2, dan 2.3 pada buku
Fase 2

 Guru memberi tugas

 Siswa mempelajari

kepada siswa untuk

dan memikirkan

menyelesaikan soal “ayo

(Think) penyelesaian

menalar” halaman 62 pada

dari soal tersebut

buku siswa dan

secara individu

memikirkan (Think)
penyelesaiannya secara
individu terlebih dahulu
Fase 3

 Guru meminta siswa

 Siswa berdiskusi

berpasangan (Pair) dengan

(mengolah

teman sebangkunya untuk

informasi) dengan

mendiskusikan hasil

pasangannya

pemikiran mereka

menit

Fase 4

 Guru meminta sebagian

 Siswa menampilkan

dari pasangan untuk

(mengkomunikasika

berbagi (Share) mengenai

n) hasil dari diskusi

hasil diskusi mereka ke

mereka

depan kelas
 Guru memberi kesempatan  Siswa lain memberi
kepada pasangan lain

tanggapan kepada

untuk memberikan

kelompok yang

tanggapan

menampilkan hasil
diskusi mereka

Penutup

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

10
menit

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-4 (3x40 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran

 Siswa mendengarkan

15
menit

siswa

guru mengecek
kehadiran

 Guru menanyakan materi

 Siswa menjawab

pada pertemuan

tentang materi yang

sebelumnya untuk

mereka ingat

mengingatkan kembali
siswa pada materi
koordinat
 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu

tujuan pembelajaran

menyelesaikan masalah
sehari-hari yang berkaitan
dengan koordinat titik
dalam bidang kartesius.
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran Think Pair

tentang model yang

Share

akan diterapkan

Inti
Fase 1

95
 Guru menjelaskan sekilas
materi-materi pada

 Siswa mencermati
penjelasan guru

beberapa pertemuan
sebelumnya secara ringkas
 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait

terkait materi yang

materi-materi yang belum

kurang/belum mereka

dimengerti

pahami

 Guru memberikan
jawaban/penjelasan dari

 Siswa mendengarkan
dan mencatat hal-hal

menit

pertanyaan siswa

penting untuk
mengumpulkan
informasi

Fase 2

 Guru meminta siswa

 Siswa mempelajari

untuk menyelesaikan

dan memikirkan

latihan halaman 66 pada

(Think)

buku siswa dan

penyelesaiannya

memikirkan (Think)
penyelesaiannya
Fase 3

 Guru meminta siswa

 Siswa berdiskusi

berpasangan (Pair) dengan

(mengolah

teman sebangkunya untuk

informasi) dengan

mendiskusikan hasil

pasangannya

pemikiran mereka
Fase 4

 Guru meminta sebagian

 Siswa menampilkan

dari pasangan untuk

(mengkomunikasika

berbagi (Share) mengenai

n) hasil dari diskusi

hasil diskusi mereka ke

mereka

depan kelas
 Guru memberi kesempatan  Siswa lain memberi
kepada pasangan lain

tanggapan kepada

untuk memberikan

kelompok yang

tanggapan

menampilkan hasil
diskusi mereka

Penutup

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan

dan mencatat PR yang

dipelajari pada pertemuan

diberikan guru

10
menit

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
KELAS THE POWER OF TWO

Nama Sekolah

: MTs.S Jauharul Islam

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VIII/ 1

Materi Pokok

: Koordinat Kartesius

Alokasi Waktu

: 10x 40 Menit ( 4 Kali Pertemuan )

A. Tujuan Pembelajaran
Dengan

proses

mengamati,

menanya,

mengumpulkan

informasi,

mengasosiasi, dan mengomunikasikan pada kegiatan diskusi diharapkan siswa
dapat:
1. Menentukan kedudukan titik terhadap sumbu

dan sumbu

2. Menentukan kedudukan titik terhadap titik asal

3. Menjelaskan posisi garis terhadap sumbu

dan titik tertentu

dan sumbu

4. Menggambar garis yang sejajar dan tegak lurus
5. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan koordinat titik
dalam bidang kartesius
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

5.2 Menjelaskan kedudukan titik

4.2.2 Menentukan kedudukan titik

dalam

bidang

koordinat

kartesius yang dihubungkan
dengan masalah kontekstual

terhadap

sumbu

dan

sumbu
4.2.3 Menentukan kedudukan titik
terhadap titik asal

, dan

titik tertentu
4.2.3 Menjelaskan

posisi

garis

terhadap

sumbu

dan

sumbu
4.2.4 Menggambar

garis

yang

sejajar dan tegak lurus
6.2 Menyelesaikan masalah yang

5.2.1 Menyelesaikan

masalah

berkaitan dengan kedudukan

sehari-hari yang berkaiatan

titik dalam bidang korrdinat

dengan koordinat titik dalam

kartesius

bidang kartesius

C. Materi Pembelajaran
 Posisi titik terhadap sumbu

dan sumbu

 Posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu
 Posisi garis terhadap sumbu

dan sumbu

D. Metode Pembelajaran, Model dan Pendekatan Pembelajaran
Metode

: ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan

Model

: The Power of Two

Pendekatan

: Scientific (Saintifik)

E. Media dan Alat Pembelajaran
Media

: Papan Tulis dan Buku Paket Matematika Siswa Kelas VIII
SMP/MTs Semester 1 Revisi 2017

Alat

: Spidol dan Penghapus

F. Sumber Belajar
Sumber Belajar

: As’ari, Abdur Rahman, dkk. 2017. Matematika SMP/MTs
Kelas VIII Semester 1.Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan,
Balitbang, Kemendikbud.

G. Langkah-Langkah Kagiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (2x40 menit)
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan
Pendahuluan

Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai

15
menit

berdo’a
 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran
siswa

 Siswa mendengarkan
guru mengecek
kehadiran

 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

kedudukan titik terhadap
sumbu

dan sumbu

 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran The Power

tentang model yang

of Two

akan diterapkan

Inti
Fase 1

55
 Guru menjelaskan materi

 Siswa memperhatikan

secara singkat dan

penjelasan guru

meminta siswa mengamati

kemudian mengamati

gambar 2.1, 2.2, dan 2.3

gambar 2.1, 2.2, dan

pada buku siswa

2.3 pada buku

 Guru mendorong siswa
untuk bertanya terkait hal-

 Siswa bertanya
terkait hal-hal yang

menit

hal yang telah diamati,

belum dimengerti

misalnya: bagaimana cara
menentukan letak/posisi
suatu objek?
 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencatat hal-hal

pertanyaan siswa

penting untuk
mengumpulkan
informasi

 Guru memasangkan setiap
siswa dalam kelas secara

 siswa duduk dengan
pasangannya

acak
 Guru memberi tugas

 Siswa mempelajari

kepada siswa untuk

dan mulai

menyelesaikan tabel

mengerjakan tugas

halaman 48, 50, 51 pada

secara individu

buku siswa dan meminta
siswa mengerjakannya
secara individu
Fase 2

 Setelah semua siswa

 Siswa berdiskusi

selesai mengerjakan tugas

(mengolah

secara individu, guru

informasi) dengan

meminta setiap pasangan

pasangannya

siswa yang telah
ditentukan sebelumnya
untuk saling bertukar
jawaban dan
membahasnya
Fase 3

 Guru meminta setiap
pasangan membuat

 Siswa secara
berpasangan membuat

jawaban baru untuk setiap

jawaban baru dari

pertanyaan sekaligus

hasil diskusi mereka

memperbaiki jawaban
Fase 4

individual mereka
 Guru meminta setiap

 Siswa menampilkan
(mengkomunikasika

pasangan

n) hasil dari diskusi

mempresentasikan hasil

mereka dan siswa

diskusi mereka dan

lainnya memberi

pasangan lainnya memberi

tanggapan

tanggapan
Penutup

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

10
menit

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-2 (3x40 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran

 Siswa mendengarkan

15
menit

siswa

guru mengecek
kehadiran

 Guru menanyakan materi

 Siswa menjawab

pada pertemuan

tentang materi yang

sebelumnya untuk

mereka ingat

mengingatkan kembali
siswa pada materi
koordinat
 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

kedudukan titik terhadap
titik asal

dan titik

tertentu
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran The Power

tentang model yang

of Two

akan diterapkan

Inti
Fase 1

95
 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati

mengamati masalah 2.1

soal dan mulai

pada hal 53

mengerjakannya

 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait

terkait masalah yang

masalah 2.1. misalnya:

telah diamati

bagaimana posisi
perumahan terhadap
pasar?
 Guru memberikan
jawaban/penjelasan dari

 Siswa mendengarkan
dan mencatat hal-hal

menit

pertanyaan siswa

penting serta mencari
tahu tentang posisi
beberapa objek
terhadap objek lain
untukmengumpulkan
informasi

 Guru memasangkan setiap
siswa dalam kelas secara

 Siswa duduk dengan
pasangannya

acak
 Guru memberi tugas

 Siswa mempelajari

kepada siswa untuk

dan mulai

menyelesaikan table 2.4

mengerjakan tugas

halaman 55 pada buku

secara individu

siswa dan meminta siswa
mengerjakannya secara
individu
Fase 2

 Setelah semua siswa

 Siswa berdiskusi

selesai mengerjakan tugas

(mengolah

secara individu, guru

informasi) dengan

meminta setiap pasangan

pasangannya

siswa yang telah
ditentukan sebelumnya
untuk saling bertukar
jawaban dan
membahasnya
Fase 3

 Guru meminta pasangan

 Siswa secara

membuat jawaban baru

berpasangan membuat

untuk setiap pertanyaan

jawaban baru dari

sekaligus memperbaiki

hasil diskusi mereka

jawaban individual mereka

Fase 4

Penutup

 Guru meminta setiap

 Siswa menampilkan

pasangan

(mengkomunikasika

mempresentasikan hasil

n) hasil dari diskusi

diskusi mereka dan

mereka dan siswa

pasangan lainnya memberi

lainnya memberi

tanggapan

tanggapan

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

10
menit

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan

dan mencatat PR yang

dipelajari pada pertemuan

diberikan guru

selanjutnya dan memberi
siswa PR yaitu
mengejakan soal halaman
56 no. 1 dan 4
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-3 (2x40 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan
Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran
siswa dan meminta siswa

 Siswa mendengarkan
guru mengecek

15
menit

mengumpulkan PR yang

kehadiran dan

diberikan pada pertemuan

mengumpulkan PR

sebelumnya
 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu tentang

tujuan pembelajaran

posisi garis terhadap
sumbu

dan sumbu

serta menggambar garis
yang sejajar, tegak lurus
dan berpotongan
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran The Power

tentang model yang

of Two

akan diterapkan

Inti
Fase 1

55
 Guru meminta siswa

 Siswa mengamati

mengamati gambar 2.8 dan

gambar 2.8 an

mencermati bacaan

mencermati bacaan

halaman 58-62 pada buku

dengan seksama pada

siswa

buku

 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait hal-

terkait hal-hal yang

hal yang telah diamati,

belum dimengerti

misalnya: bagaimana
membedakan posisi garis?
 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencermati

pertanyaan siswa dan

contoh-contoh pada

meminta siswa

buku untuk menggali

menit

mencermati contoh 2.1,

informasi

2.2, dan 2.3 pada buku
 Guru memasangkan setiap
siswa dalam kelas secara

 Siswa duduk dengan
pasangannya

acak
 Guru memberi tugas

 Siswa mempelajari

kepada siswa untuk

dan mulai

menyelesaikan soal “ayo

mengerjakan tugas

menalar” halaman 62 pada

secara individu

buku siswa dan meminta
siswa mengerjakannya
secara individu
Fase 2

 Setelah semua siswa
selesai mengerjakan tugas
secara individu, guru
meminta setiap pasangan
siswa yang telah

 Siswa berdiskusi
(mengolah
informasi) dengan
pasangannya

ditentukan sebelumnya
untuk saling bertukar
jawaban dan
membahasnya
Fase 3

 Guru meminta pasangan
membuat jawaban baru
untuk setiap pertanyaan
sekaligus memperbaiki
jawaban individual mereka

Fase 4

 Guru meminta setiap
pasangan
mempresentasikan hasil
diskusi mereka dan

 Siswa secara
berpasangan membuat
jawaban baru dari
hasil diskusi mereka
 Siswa menampilkan
(mengkomunikasika
n) hasil dari diskusi
mereka dan siswa

Penutup

pasangan lainnya memberi

lainnya memberi

tanggapan

tanggapan

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

10
menit

rangkuman
 Guru memberitahukan

 Siswa memperhatikan

materi yang akan
dipelajari pada pertemuan
selanjutnya
 Guru menutup pelajaran

 Siswa berdo’a

dan berd’a

Pertemuan ke-4 (3x40 menit)
Deskripsi Kegiatan

Kegiatan
Pendahuluan

Guru
 Guru memberi salam dan
mengajak siswa berdo’a

Waktu
Siswa

 Siswa menjawab
salam dan mulai
berdo’a

 Guru memastikan kesiapan  Siswa mempersiapkan
siswa untuk mengikuti

diri untuk mengikuti

pembelajaran

pembelajaran

 Guru mengecek kehadiran
siswa

 Siswa mendengarkan
guru mengecek
kehadiran

 Guru menanyakan materi

 Siswa menjawab

pada pertemuan

tentang materi yang

sebelumnya untuk

mereka ingat

mengingatkan kembali
siswa pada materi
koordinat

15
menit

 Guru menyampaikan

 Siswa mendengarkan

tujuan pembelajaran yang

guru menyampaikan

akan dicapai yaitu

tujuan pembelajaran

menyelesaikan masalah
sehari-hari yang berkaitan
dengan koordinat titik
dalam bidang kartesius
 Guru menginformasikan

 Siswa mendengarkan

tentang model

guru menjelaskan

pembelajaran The Power

tentang model yang

of Two

akan diterapkan

Inti
Fase 1

95
 Guru menjelaskan sekilas
materi-materi pada

 Siswa mencermati
penjelasan guru

beberapa pertemuan
sebelumnya secara ringkas
 Guru mendorong siswa

 Siswa bertanya

untuk bertanya terkait

terkait materi yang

materi-materi yang belum

kurang/belum mereka

dimengerti

pahami

 Guru memberikan

 Siswa mendengarkan

jawaban/penjelasan dari

dan mencatat hal-hal

pertanyaan siswa

penting untuk
mengumpulkan
informasi

 Guru memasangkan setiap
siswa dalam kelas secara

 Siswa duduk dengan
pasangannya

acak
 Guru meminta siswa
untuk menyelesaikan

 Siswa mempelajari
dan mulai

menit

latihan halaman 66 pada

mengerjakan secara

buku siswa dan meminta

individu

siswa mengerjakannya
secara individu
Fase 2

 Setelah semua siswa

 Siswa berdiskusi

selesai mengerjakan tugas

(mengolah

secara individu, guru

informasi) dengan

meminta setiap pasangan

pasangannya

siswa yang telah
ditentukan sebelumnya
untuk saling bertukar
jawaban dan
membahasnya
Fase 3

 Guru meminta pasangan

 Siswa secara

membuat jawaban baru

berpasangan membuat

untuk setiap pertanyaan

jawaban baru dari

sekaligus memperbaiki

hasil diskusi mereka

jawaban individual mereka
Fase 4

Penutup

 Guru meminta setiap

 Siswa menampilkan

pasangan

(mengkomunikasika

mempresentasikan hasil

n) hasil dari diskusi

diskusi mereka dan

mereka dan siswa

pasangan lainnya memberi

lainnya memberi

tanggapan

tanggapan

 Guru membimbing siswa
untuk membuat

 Siswa membuat
rangkuman

rangkuman
 Guru memberitahukan
materi yang akan
dipelajari pada pertemuan

 Siswa memperhatikan

10
menit

RUBRIK PENSKORAN SOAL POST-TEST
Indikator

Soal

Jawaban

Skor

 Titik berjarak 6 satuan dari

Menentuk
ankeduduk

sumbu

dan berada di bawah

antitikterh

sumbu

dan berjarak 3 satuan

adapsumb

dari sumbu

u dan

sebelah kanan sumbu . Maka

sumbu

koordinat titik

dan berada di

 Titik berjarak 1 satuan dari

1.

sumbu

dan berada di atas

sumbu

dan berjarak 4 satuan

dari sumbu

dab berada di

20

sebelahkanansumbu di
Dari gambar di atas, tentukankoordinattitik

sebelahkanansumbu . Maka

A, B, dan C!

koordinat titik
 Titik berjarak 4 satuan dari
sumbu

dan berada di atas

sumbu

dan berjarak 4 satuan

dari sumbu

dan berada di

sebelah kiri sumbu . Maka
koordinat titik
Menentuk
ankeduduk
antitikterh
adaptitikas

 Langkah 1:

2. Jikadiketahuititik
d
an

. Tentukan koordinat titik
dan

terhadap titik

gambarbidangkoordinatdengan
4 kuadran

30

 Langkah 2:

al

gambarlahtitik

dan

pada bidang koordinat

dan

 Langkah 3:
gunakantitik

sebagai

titik acuan (sebagai titik
 Langkah 4:
tentukankoordinat
dengan sumbu

dan

dan sumbu

yang barusebagaiberikut:

 Langkah 5:
sehinggadidapatkoordinattitik
dan
adalah
dan

terhadap titik

Menjelask

3. Diketahuititik

anposisiga
risterhada

.
a. Jikadibuatgarismelaluititik dan .

psumbu

Bagaimana kedudukan garis tersebut

dan sumbu

terhadap sumbu

dan sumbu

b. Jikadibuatgarismelaluititik dan .
Bagaimana kedudukan garis tersebut
terhadap sumbu dan sumbu
c. Jikadibuatgarismelaluititik dan .
Bagaimana kedudukan garis tersebut
terhadap sumbu

dan sumbu

Dari gambartersebuttampakbahwa:
a. Garis yang melaluititik
dan

tegak lurus terhadap

sumbu

dan sejajar dengan

sumbu
b. Garis yang melaluititik
dan

sejajar dengan sumbu

dan tegak lurus terhadap
sumbu
c. Garis yang melaluititik
dan

tidak sejajar dan tidak

tegak lurus dengan sumbu
dan sumbu

30

Menggam

4. Gambarlahgaris yang tegak lurus pada

bargaris

sumbu , berada di kiri dan berjarak 3

yang

satuan dari sumbu

sejajardant
20

egaklurus

Total seluruh Skor

100

SOAL TES HASIL BELAJAR
1.

Dari gambar di atas, tentukankoordinattitik A, B, dan C!
2. Jikadiketahuititik
Tentukan koordinat titik

dan
dan

terhadap titik

3. Diketahuititik

.

d. Jikadibuatgarismelaluititik dan
tersebut terhadap sumbu

. Bagaimana kedudukan garis

dan sumbu

f. Jikadibuatgarismelaluititik dan
tersebut terhadap sumbu

. Bagaimana kedudukan garis

dan sumbu

e. Jikadibuatgarismelaluititik dan
tersebut terhadap sumbu

. Bagaimana kedudukan garis

dan sumbu

4. Gambarlahgaris yang tegak lurus pada sumbu
berjarak 3 satuan dari sumbu

.

, berada di kiri dan

JAWABAN
1.


Titik berjarak 6 satuan dari sumbu
dan berjarak 3 satuan dari sumbu

dan berada di bawah sumbu

dan berada di sebelah kanan sumbu

. Maka koordinat titik


Titik berjarak 1 satuan dari sumbu
berjarak 4 satuan dari sumbu

dan berada di atas sumbu

dan

dab berada di sebelah kanan sumbu di

sebelah kanan sumbu . Maka koordinat titik


Titik berjarak 4 satuan dari sumbu
berjarak 4 satuan dari sumbu

dan berada di atas sumbu

dan

dan berada di sebelah kiri sumbu .

Maka koordinat titik
2.


Langkah 1: gambarbidangkoordinatdengan 4 kuadran



Langkah 2: gambarlahtitik



dan

Langkah 3: gunakantitik

pada bidang koordinat

sebagai titik acuan (sebagai

titik


Langkah 4: tentukankoordinat
sumbu

yang baru sebagai berikut:

dan

dengan sumbu

dan



Langkah 5: sehinggadidapatkoordinattitik
titik

adalah

dan

terhadap

dan

3.

Dari gambartersebuttampakbahwa:


Garis yang melaluititik dan

tegak lurus terhadap sumbu

dan

sejajar dengan sumbu


Garis yang melaluititik dan
lurus terhadap sumbu

sejajar dengan sumbu

dan tegak



Garis yang melaluititik dan
dengan sumbu

tidak sejajar dan tidak tegak lurus

dan sumbu

4. Gambargaris yang tegak lurus pada sumbu , berada di kiri dan berjarak 3
satuan dari sumbu

sebagai berikut:

KISI-KISI INSTRUMEN HASIL BELAJAR

Kompetensi Dasar

3.2 menjelaskan

Kompetensi

Nomor

Jumlah

Soal

Soal

√

1

1

√

2

1

Kognitif
C1

C2

C3

1. menentukan

kedudukan titik

keduduka titik

dalam bidang

terhadap sumbu

koordinat yang

dan sumbu

dihubungkan

Aspek

Indikator Pencapaian

2. menentukan

dengan masalah

kedudukan titik

kontekstual

terhadap titik asal
dan titik
tertentu
3. menjelaskan posisi
√

garis terhadap sumbu

3

dan sumbu

3
(a,b,c)

4. menggambar garis
yang sejajar, tegak
lurus dan

√

4

1

berpotongan
Jumlah

6

LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrument adalah untuk mendapatkan tes hasil belajar
matematika yang valid.
B. Petunjuk
1. Saya mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari
beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi soal
yang saya susun.
2. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu.
3. Untuk revisi-revisi, Bapaak/Ibu dapat menuliskan langsung pada naskah
yang perlu di revisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami
sediakan.
C. Skala Penilaian
1 = sangat kurang

3 = cukup

2 = kurang

4 = baik

5 = sangat baik

D. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek
Skala Penilaian
No.

Aspek yang diamati

A. Perumusan Tujuan Pembelajaran
1.

Kejelasan perumusan

2.

Kelengkapan cakupan perumusan

1

2

3

4

5

3.

Kesesuaian dengan kompetensi dasar

B. Pengorganisasian Materi Ajar
4.

Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

5.

Kesesuaian dengan karakteristik siswa

6.

Keruntutan dan sistematika materi

7.

Kesesuaian materi dengan alokasi waktu

C. Pemilihan Sumber Belajar/Media Pembelajaran
8.

Kesesuaian

sumber

belajar/media

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran
9.

Kesesuaian

sumber

belajar/media

pembelajaran dengan materi pembelajaran
10.

Kesesuaian

sumber

belajar/media

pembelajaran dengan karakteristik siswa
D. Kegiatan Pembelajaran
11.

Kesesuaian metode, model dan pendekatan
pembelajaran dengan tujuan pembelajaran

12.

Kesesuaian metode, model dan pendekatan
pembelajaran dengan materi pembelajaran

13.

Kesesuaian metode, model dan pendekatan
pembelajaran dengan karakteristik siswa

14.

Kelengkapan langkah-langkah dalam setiap
tahapan pembelajaran dan kesesuaian alokasi
waktu

E. Penilaian Hasil Belajar
15.

Kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan
pembelajaran

16.

Kejelasan prosedur penilaian

LEMBAR VALIDASI
SOAL TES HASIL BELAJAR

Satuan Pendidikan

: MTs. S Jauharul Islam Penyengat Olak

Mata Pelajaran

: Matematika

Pokok Bahasan

: Koordinat Kartesius

A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrumen adalah untuk mendapatkan tes hasil belajar
matematika yang valid.
B. Petunjuk
4. Saya mohon, kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian ditinjau dari
beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi soal
yang saya susun.
5. Untuk penilaian ditinjau dari beberapa aspek, dimohon Bapak/Ibu
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu.
6. Untuk revisi-revisi, Bapak/Ibu dapat menuliskan langsung pada naskah
yang perlu di revisi, atau menuliskannya pada kolom saran yang kami
sediakan.
C. Skala Penilaian
1 = sangat kurang

3 = cukup

2 = kurang

4 = baik

5 = sangat baik

D. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek
No.

Aspek yang diamati

Skala Penilaian
1

F. Aspek Isi
1.

Ketepatan penilaian teknik yang
bertujuan mengukur hasil belajar

2

3

4

5

2.

matematika siswa
Kesesuaian soal dan pernyataan
dengan

indikator

yang

dapat

mengukur hasil belajar matematika
siswa
3.

Keterwakilan soal yang merupakan
sampel representatif dari populasi
indicator

Kelengkapan Instrumen
4.

Keberadaan dan kesesuaian kunci
jawaban soal

5.

Keberadaan pedoman penskoran/
penilaian

6.

Ketepatan

pedoman

penskoran/

dalam

menilai

penilaian

kemampuan yang akan diukur
yaitu hasil belajar matematika
Konstruksi soal
7.

Kejelasan petunjuk mengerjakan
soal

8.

Kebenaran materi

9.

Kejelasan soal dalam mengukur
hasil belajar yang sesuai dengan
tujuan

10.

Keberagaman/ variasi soal

G. Aspek Bahasa
11.

Kejelasan bahasa yang digunakan
sehingga

tidak

penafsiran ganda

menimbulkan

Kelas Ekperimen I
Guru menjelaskan materi secara singkat

Guru memberikan pertanyaan (soal) kepada siswa

Siswa mulai berpasangan untuk berdiskusi

Guru memantau kegiatan siswa

Siswa mempresentasikan jawaban hasil diskusi mereka

Kelas Ekperimen II
Guru menjelaskan materi secara ringkas

Siswa mulai menjawab soal secara individu

Siswa Berpasangan untuk mendiskusikan jawaban mereka

Guru memantau kegiatan diskusi siswa

Siswa membuat jawaban baru dari hasil diskusi mereka
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(Curriculum Vitae)

Nama

: Wiwin Yuniati

NIM

: TM.140774

Tempat/ Tgl Lahir

: Terusan, 04 Agustus 1995
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No. Hp

: 085267060754

Nama Ayah

: Syaprudin

Nama Ibu

: Jumiah

Anak ke
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Motto Hidup: Usaha dan do’a tidak akan pernah membohongi hasil, maka selalu
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