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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu sarana yang 

mampu menciptakan sumber daya menusia secara kritis dan mandiri serta 

menyeluruh, karena ia merupakan modal dasar untuk mendapatkan manusia  yang 

berkualitas. Siswa adalah perserta didik disetiap jenjang pendidikan yang 

merupakan salah satu sumber daya manusia yang baik, diperlukan usaha dari 

berbagai pihak termasuk bidang pendidikan.  

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

juga menjelaskan bahwa :“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Dengan adanya UU ini, diharapkan berguna 

untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia dan juga untuk mempersiapkan 

anak-anak bangsa pada masa sekarang dan seterusnya (Republika Indonesia, 

2003). 

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, seperti perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, 

kualifikasi guru, perbaikan kurikulum dan peningkatan standar kelulusan bagi 

setiap siswa yang akan menamatkan pendidikannya di setiap jenjang pendidikan. 



 
 

Perbaikan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan persentase kelulusan 

peserta didik dan hasil belajar, salah satu hasil belajar yang perlu ditingkatkan 

yaitu hasil belajar matematika, karena matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang menjadi penentu kelulusan peserta didik dijenjang pendidikan. 

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasioanal, telah 

dilakukan pengkajian ulang terhadap kurikulum. Sehingga terjadi penyempurnaan 

kurikulum dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan KTSP (Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan) yang proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami dunia sekitar. Diberlakukannya KTSP di sekolah menuntut peserta 

didik untuk bersikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran 

(Mulyasa, 2010). Sedangkan kegiatan pembelajaran dalam KTSP menurut 

(Suparlan, 2011) mempunyai karateristik yaitu berpusat pada siswa, 

mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan 

menantang, dan kontekstual. 

Berdasarkan hasil observasi dengan objek guru dan siswa dengan metode 

wawancara yang dilakukan peneliti di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya pada 

tanggal 15 November 2014 bahwa guru mendominasi proses pembelajaran 

matematika di kelas, sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Siswa hanya 

cenderung mendengarkan, mencatat dan mengerjakan soal latihan, serta 

kurangnya berbagai metode yang diterapkan oleh guru terhadap siswa dalam 

proses pembelajaran dikelas. Dominasi guru dalam penyampaian materi membuat 

sebagian siswa tidak mengetahui konsep dasar dalam materi, karena siswa tidak 

terlibat secara langsung dalam memperoleh informasi yang disampaikan oleh 



 
 

guru. Sehingga menyebabkan hasil belajar siswa mempunyai nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) artinya kebanyakan siswa masih didominasi 

oleh siswa-siswa yang kurang dapat menyerap pelajaran dengan maksimal. 

Sedangkan, dari latihan pengerjaan soal-soal siswa kelas VIII pada tahun 

sebelumnya tentang garis singgung lingkaran, kesulitan yang dialami terletak pada 

kesalahan dalam membedakan penggunaan rumus garis singgung persekutuan 

dalam dan luar dua lingkaran. 

Cara-cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi 

masalah kesulitan belajar yang dialami siswa dalam memahami materi bentuk 

aljabar agar hasil belajar siswa meningkatkan adalah dengan menerapkan dan 

mengkombinasikan berbagai model, metode ataupun pendekatan pembelajaran. 

Dari beberapa model pembelajaran, ada model pembelajaran yang menarik dan 

dapat memicu peningkatan hasil belajar peserta didik yaitu dengan penerapan 

model Scramble. Damayanti (2010:3-4), Model pembelajaran scramble adalah 

model pembelajaran yang menggunakan penekanan latihan soal yang dikerjakan 

secara berkelompok yang memerlukan adanya kerjasama antar anggota kelompok 

dengan berfikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian 

soal. Selain itu, menurut Ngalimun (2014:176), model pembelajaran scramble 

merupakan kartu soal sesuai materi bahan ajar, buat kartu jawaban dengan diacak 

nomornya, sajikan materi, membagi kartu jawaban, siswa berkelompok 

mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawaban yang cocok. Dengan 

menggunakan model pembelajaran tersebut siswa dibagikan lembar soal dan 

lembar jawaban yang tersedia, dan siswa diharapkan mampu mencari jawaban dan 

cara penyelesaian dari soal yang ada. Sehingga siswa lebih kondusif dalam belajar 



 
 

dan tidak merasa kesulitan dalam belajar matematika. Sedangkan hasil penelitian 

Putri (2013) dan Sugiharti (2011) menyimpulkan penggunaan model 

pembelajaran scramble dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat menarik minat 

siswa untuk belajar lebih aktif. Jadi, Model pembelajaran scramble merupakan 

model pembelajaran yang memberikan lembar soal dan lembar jawaban yang 

disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Siswa diharapkan mampu 

mencari jawaban dan cara penyelesaian dari soal.  

Kenyataan-kenyataan diatas itulah yang mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian, yang kemudian dituangkan kedalam skripsi dengan judul: 

“Penerapan Model pembelajaran Scramble untuk Meningkatkan Hasil Belajar  

Matematika  Siswa MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya’’.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan  menggunakan model pembelajaran  

scramble di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran Scramble dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan  menggunakan model 

scramble di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya. 

2. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar matematika siswa 

dengan penerapan model pembelajaran scramble di MTs Manba’ul Ulum 

lempuing jaya. 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi siswa 

Bagi siswa, penerapan model pembelajaran scramble diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

2. Bagi guru 

a. Model pembelajaran scramble dapat dijadikan  alternatif  pembelajaran 

salah satunya pelajaran matematika. 

b. Guru dapat mengetahui dan mengaplikasikan model pembelajaran 

matematika yang bervariasi agar dapat memperbaiki sistem pembelajaran 

yang terbaik untuk siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Model pembelajaran scramble diharapkan dapat digunakan sebagai 

alternatif bagi sekolah untuk menerapkan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti 

a. Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran scramble. 

b. Bahan pertimbangan, masukan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan manusia yang paling 

bermanfaat dalam kehidupan. Hampir setiap bagian dari hidup kita mengandung 

matematika sehingga anak-anak membutuhkan pengalaman yang tepat untuk bisa 

menghargai kenyataan bahwa matematika adalah penting untuk masa depan 

mereka. Oleh karena itu, model pembelajaran matematika yang baik harus bisa 

membentuk logika berfikir bukan sekedar pandai berhitung. Karena berhitung 

dapat dilakukan dengan alat bantu seperti kalkulator, komputer, dan lain-lain 

namun dalam menyelesaikan masalah perlu logika berfikir dan analisis. 

Menurut Bruner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-

konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang 

dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu (Hudoyo, 1990:48). Dalam setiap kesempatan, pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi. Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap 

dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Belajar matematika diharapkan 

dapat memperoleh suatu hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Hasil belajar 

yang diharapkan antara lain kemampuan bernalar, kemampuan berfikir kritis dan 

kreatif, kemampuan pemecahan masalah dan kompetensi lainnya yang ada dalam 

kurikulum. Beberapa alasan perlunya belajar matematika, (1) dapat melatih 

kemampuan berfikir logis, (2) merupakan sarana untuk memecahkan masalah 



 
 

dalam kehidupan sehari-hari, (3) semua bidang studi memerlukan keterampilan 

matematika yang sesuai. 

Pembelajaran matematika merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan dari belajar matematika yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu dalam pembelajaran sebaiknya metode, strategi dan 

pendekatan harus dipilih sesuai dengan situasi kelas yang bersangkutan dan tujuan 

yang diharapkan. 

 

B. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematika dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan  belajar tertentu (Kardi dan Nur, 2003:9).  Model 

pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana 

belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan (PAIKEM). Model 

pembelajaran yang menarik dan variatif akan berimplikasi pada minat maupun 

motivasi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas.  

 Penerapan kurikulum KTSP dan tuntutan untuk mengembangkan model 

pembelajaran kreatif maka guru harus pula mampu mengikuti tuntutan 

perkembangan dunia pendidikan terkini. Guru harus berani berinovasi dan 

beradaptasi dengan metode pembelajaran PAIKEM seperti Talking Stick, Example 

non Example, Think Pair Share dan tidak hanya terpaku pada Metode Ceramah 

saja. 

Guru sangat membutuhkan model pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2010/11/pengertian-model-pembelajaran-dari.html
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http://adf.ly/Jl5X
http://adf.ly/K0zs
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http://adf.ly/K10w
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http://adf.ly/K12V


 
 

yang ditetapkan. Namun tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dengan 

model pembelajaran yang sama. Karena itu dalam memilih model pembelajaran, 

guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, bahan pelajaran serta 

sumber-sumber belajar yang yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat 

diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan siswa. Jadi, model 

pembelajaran adalah prosedur sistematika dalam mengoprasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar yang menarik dan variatif. 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Johnson, pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang mengutamakan adanya kerja sama, yakni kerja sama antar 

siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran (Ismail, 2002:12). 

Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk 

mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan, dalam hal ini sebagaian besar 

aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa yakni mempelajari materi pelajaran 

dan berdiskusi untuk memecahkan masalah. Tujuan dibentuknya kelompok 

kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat 

secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar mengajar.  

 Sanjaya (2010:241) Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran dengan menggunakan model pengelompokan/Tim kecil, yaitu 

antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan 

akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). 

Menurut Stahl (Ismail, 2002:12) bahwa ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

adalah :  



 
 

          a)  Belajar dengan teman  

         b)  Tatap muka antar teman  

         c)  Mendengarkan diantara anggota  

         d)  Belajar dari teman sendiri dalam kelompok  

         e)  Belajar dalam kelompok kecil  

         f)  Produktif berbicara atau mengemukakan pendapat  

         g)  Siswa membuat keputusan 

h)  Siswa aktif 

  

D. Model Pembelajaran Konvensional 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1995:523), dinyatakan bahwa 

“konvensional adalah tradisional”, selanjutnya tradisional diartikan sebagai “sikap 

dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan 

adat kebiasaan yang ada secara turun temurun”, oleh karena itu, model 

konvensional dapat juga disebut sebagai model tradisional. Dari pengertian di atas 

disimpulkan bahwa model konvensional adalah suatu pembelajaran yang mana 

dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan cara yang lama, yaitu 

dalam penyampaian pelajaran pengajar masih mengandalkan ceramah. Dalam 

model konvensional, pengajar memegang peranan utama dalam menentukan isi 

dan urutan langkah dalam menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. 

Sementara peserta didik mendengarkan secara teliti serta mencatat pokok-pokok 

penting yang dikemukakan pengajar sehingga pada pembelajaran ini kegiatan 

proses belajar mengajar didominasi oleh pengajar. Hal ini mengakibatkan peserta 

bersifat pasif, karena peserta didik hanya menerima apa yang disampaikan oleh 



 
 

pengajar, akibatnya peserta didik mudah jenuh, kurang inisiatif, dan bergantung 

pada pengajar . Bahan pengajaran konvensional sangat terbatas jumlahnya, karena 

yang menjadi tulang punggung kegiatan instruksional di sini adalah pengajar. 

Pengajar menyajikan isi pelajaran dengan urutan model, media dan waktu yang 

telah ditentukan dalam strategi instruksional. Kegiatan instruksional ini 

berlangsungdengan menggunakan pengajar sebagai satu-satunya sumber belajar 

sekaligus bertindak sebagai penyaji isi pelajaran. Pelajaran ini tidak menggunakan

 bahan ajar yang lengkap, namun berupa garis besar isi dan jadwal yang 

disampaikan diawali pembelajaran, beberapa transparansi dan formulir isian untuk 

dipergunakan sebagai latihan selama proses pembelajaran. Peserta didik 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dengan cara mendengar ceramah 

dari pengajar, mencatat, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar. 

Purwoto (2003:67), kelebihan dan kelemahan model konvensional sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan model pembelajaran konvensional 

a. Dapat menampung kelas yang besar, tiap peserta didik mendapat 

kesempatanyang sama untuk mendengarkan. 

b. Bahan pengajaran atau keterangan dapat diberikan lebih urut. 

c. Pengajar dapat memberikan tekanan terhadap hal-hal yang penting, 

sehinggawaktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. 

d. Kekurangan buku dan alat bantu pelajaran, tidak menghambat 

dilaksanakannya pengajaran dengan model ini. 

2. Kekurangan model pembelajaran konvensional 



 
 

a. Proses pembelajaran berjalan membosankan dan peserta didik menjadi 

pasif,karena tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang 

diajarkan. 

b. Kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat peserta didik 

tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. 

c. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini lebih cepat terlupakan. 

d. Ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi belajar menghafal 

yangtidak mengakibatkan timbulnya pengertian.  

 

E. Model Pembelajaran Scramble 

Model Pembelajaran Scramble adalah suatu model pembelajaran dengan 

membagikan kartu soal dan kartu jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban 

yang tersedia namun dengan susunan yang acak dan siswa bertugas mengkoreksi 

(membolak-balik huruf) jawaban. Siswa diharapkan mampu mencari jawaban 

yang tepat/benar (Widodo, 2009).  

Menurut rober B. Taylor (dalam Huda,2013) scramble merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi dan kecepatan 

berfikir siswa. Model ini mengharuskan siswa untuk menggabungkan otak kanan 

dan otak kiri. Dalam metode ini, mereka tidak hanya diminta untuk menjawab 

soal, tetapi mereka juga dengan cepat menjawab soal yang sudah tersedia namun 

masih dalam kondisi acak. Ketetapan dan kecepatan berfikir dalam menjawab soal 

menjadi salah satu kunci permainan metode pembelajaran. Skor siswa ditentukan 

oleh seberapa banyak soal yang benar dah seberapa cepat soal soal tersebut 

dikerjakan. 



 
 

Menurut Huda (2013:304) langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

model pembelajaran scramble sebagai berikut: 

1. Guru menyajikan materi sesuai topik. 

2. Guru membagikan lembar kerja dengan jawaban yang diacak 

susunannya. 

3. Guru memberi durasi tertentu untuk pengerjaan soal. 

4. Siswa mengerjakan soal berdasarkan waktu yang telah ditentukan 

guru. 

5. Guru mengecek durasi waktu sambil memeriksa pekerjaan siswa. 

6. Jika waktu pengerjaan soal sudah habis, siswa wajib mengumpulkan 

lembar pekerjaannya atau lembar jawaban kepada guru. 

7. Guru melakukan penilaian, baik dikelas maupun dirumah. 

8. Guru memberikan apresiasi dan rekognisi kepada siswa siswa yang 

berhasil, dan memberi semangat kepada siswa yang belum cukup 

berhasil menjawab dengan cepat dan benar. 

Menurut Sani (2013:248) model pembelajaran scramble membutuhkan 

media dengan pertanyaan dan jawaban yang ditulis pada sebuah kertas. 

Pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan bahan ajar yang harus dikuasai siswa. 

Jawaban atas pertanyaan yang diberikan pada lembar yang sama dengan 

mengacak hurufnya. Prosedur yang dikalukan untuk menerapkan model 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyajikan meteri sesuai topik yang dikaji 

b. Guru membagikan lembar kerja yang telah dipersiapkan. 



 
 

c. Siswa menulis urutan kata sehingga menjadi jawaban yang tepat dan 

mencocokannya pada pertanyaan yang sesuai. 

Menurut Sukardi (2013: 171) sebelum menerapkan model pembelajaran 

ini siapkan pertanyaan yang sesuai dengan materi beserta jawabanya. Jawaban 

kemudian hurufnya diacak. Selanjutnya lakukan prosedur berikut: 

1. Sajikan materi sesuai indikator 

2. Bagikan lembar kerja sesuai contoh. 

3. Instruksikan siswa menjawab pertanyaan dari jawaban yang hurufnya 

sudah di acak tadi. 

Menurut Suyatno (2009:72), Scramble merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang disajikan dalam bentuk kartu. tahapannya adalah 

sebagai berikut. 

a. Membuat kartu soal sesuai materi ajar. Guru membuat soal sesuai dengan 

materi yang akan disajikan kepada siswa. 

b. Membuat kartu jawaban dengan diacak. Guru membuat pilihan jawaban 

yang susunannya diacak sesuai jawaban soal-soal pada kartu soal. 

c. Sajikan materi. Guru menyajikan materi ajar kepada siswa. 

d. Bagikan kartu soal dan kartu jawaban pada kelompok. Guru membagikan 

kartu soal dan membagikan kartu jawaban sebagai pilihan jawaban soal-

soal pada kartu soal. 

e. Siswa berkelompok mengerjakan kartu soal. Siswa berkelompok dan 

saling membantu  mengerjakan soal-soal yang ada pada kartu soal. 



 
 

f. Siswa mencari jawaban untuk setiap soal-soal dalam kartu soal. Siswa 

mencari jawaban yang cocok untuk setiap soal yang mereka kerjakan dan 

memasangkannya pada kartu soal.  

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran scramble 

adalah model pembelajaran dengan membagikan kartu soal dan kartu jawaban 

yang tersedia namun dengan susunan yang acak dan siswa harus mencari jawaban 

yang benar serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya untuk menyelesaikan 

kartu soal. Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran scramble: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberi 

motivasi kepada siswa. 

2. Guru menyampaikan materi. 

3. Guru menyiapakan lembar  soal dan jawaban yang sudah diacak, dan 

membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar soal tersebut. Lembar 

jawaban lebih banyak dari pada lembar soal dan pada lembar soal belum 

tentu semua ada jawaban pada lembar jawaban. 

4. Guru membagikan lembar soal tersebut dan memberikan kesempatan 

siswa untuk mengerjakannya. 

5. Guru menyuruh salah satu siswa maju kedepan untuk mempresentasikan 

pekerjaannya. 

6. Guru memberikan point bagi siswa yang menjawab benar dan bagi siswa 

yang menjawab salah guru memberi motivasi agar tidak putus asa 

 

 

 



 
 

1. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Scramble 

a. Kelebihan model pembelajaran scramble 

Model pembelajaran scramble memiliki beberapa kelebihan sebagai 

berikut (Huda,2013:303): 

1. melatih siswa untuk berpikir cepat dan tepat 

2. mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal dengan jawaban acak 

3. melatih kedisiplinan siswa. 

b. Kelemahan model pembelajaran scramble 

Disamping kelebihan tersebut, model pembelajara scramble juga memiliki 

beberapa kelemahan antara lain (Huda, 2013:303): 

1. siswa bisa mencontek jawaban temanya. 

2. Siswa tidak dilatih untuk berpikir kreatif 

3. Siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik. 

c. Cara mengatasi kelemahan model pembelajaran scramble (Huda, 2013:305): 

1. Siswa bisa mencontek jawaban temanya, hal ini dapat diatasi dengan cara 

guru harus mengatur tempat duduk dengan jarak tertentu, sehingga siswa 

tidak bisa mencontek. 

2. Guru selalu  menyajikan berbagai tipe soal  dari yang termudah sampai 

yang tersulit agar siswa termotivasi untuk berfikir kreatif. 

3.  Guru harus kreatif  menyajikan bahan-bahan materi sehingga menjadi 

bahan materi yang menarik. 

 

 

 



 
 

F. Hasil Belajar Siswa 

1. Pengertian Belajar   

Belajar merupakan proses penting yang terjadi dalam kehidupan setiap 

orang. Karenanya pemahaman yang benar tentang konsep belajar sangat 

diperlukan, terutama bagi kalangan pendidik yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran. Menurut Slameto (2002:2) Belajar adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Syah (2006:68) Belajar adalah tahapan perubahan tingkah 

laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungannya yang melibatkan proses kognitif . Sedangkan  Menurut Sardiman 

(2003:20) Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan sebagainya. 

Berdasarkan para pendapat ahli di atas, maka disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat interaksi 

individu dengan lingkungannya. Perubahan yang dimaksud dapat berupa 

pengetahuan, pemahaman keterampilan, kecakapan, kebiasaan, sikap dan tingkah 

laku serta perubahan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu yang belajar. 

2. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah  

ia menerima pengalaman belajarnya. Sudjana (2010:21), mengatakan hasil belajar 

ialah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai 



 
 

hasil belajar. Djamarah (1996:23) mengungkapkan hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu 

sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.  

 Hamalik (1995:48) mengatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku subyek yang meliputi kemampuan koginitif, afektif, dan 

psikomotorik dalam situasi tertentu berkat kemampuannya berulang-ulang. 

Sependapat dengan Hamalik, Benjamin S. Bloom (Sudjana, 2010:22) mengatakan 

bahwa hasil belajar ialah  perubahan tingkah laku yang dibagi menjadi tiga ranah 

sebagai berikut : 

a) Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. 

b) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan  

jawaban atau reaksi dan penilaian. 

c) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa dalam ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik yang diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan 

belajar dan dinilai dalam periode tertentu. Di antara ketiga ranah tersebut, yang 

menjadi objek penelitian adalah ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni: pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

 



 
 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Syah (2003: 144) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa yaitu faktor internal, eksternal dan pendekatan belajar.  

1. Faktor dari dalam (internal) yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

belajar yang berasal dari siswa belajar. Faktor dari dalam meliputi dua aspek, 

fisiologi dan psikologis. Faktor fisiologi ini meliputi kondisi jasmaniah secara 

umum dan kondisi panca indra. Faktor psikologis ini meliputi kecerdasan, 

bakat, minat, motivasi, emosi dan kemampuan kognitif.  

2. Faktor dari luar (eksternal) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa 

yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Lingkungan sosial yang 

dimaksud adalah manusia atau sesama manusia, baik manusia itu ada 

(kehadirannya) ataupun tidak langsung hadir. Dalam lingkungan sosial yang 

mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu rumah, 

sekolah dan masyarakat.  Lingkungan non sosial meliputi keadaan udara, 

waktu belajar, cuaca, lokasi gedung sekolah dan alat-alat pembelajaran.  

3. Faktor pendekatan belajar yaitu jenis upaya belajar yang meliputi strategi, 

model dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran.  

Menurut Sunarto (2009: 121) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara  lain : 

a) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang 

yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Diantara faktor-faktor intern 



 
 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang antara lain : 

Kecerdasan/intelegensi, Bakat, Minat, dan Motivasi. 

b) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

seseorang yang sifatnya berasal dari luar diri seseorang tersebut. Yang 

termasuk faktor-faktor ekstern antara lain : Keadaan lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

4. Indikator Hasil Belajar 

Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran. Salah satu langkah penting yang harus dipahami oleh 

seorang guru dalam kaitannya dengan KTSP adalah merumuskan indikator, 

karena kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar  adalah 

dengan mengetahui garis-garis indikator. Adapun indikator sangat berhubungan 

dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang 

harus dikuasai peserta didik dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

dalam menysun indikator hasil belajar diperlukan kata kerja operasional sebagai 

langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikut ini adalah 

kata kerja operasional aspek kognitif yang dapat digunakan dalam merumuskan 

indikator hasil belajar (Terlampir).  

Berdasarkan pada definisi-definisi hasil belajar yang dikemukakan para 

ahli dan kata kerja operasional, maka dalam penelitian ini  dikembangkan 

indikator hasil belajar ranah kognitif yaitu sebagai berikut: 



 
 

Indikator I pengetahuan meliputi: 

Siswa dapat mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

Indikator II pemahaman   

Siswa dapat mengkategorikan panjang garis singgung yang ditarik dari 

titik di luar lingkaran 

Siswa dapat mengkategorikan penggunaan garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran. 

Siswa dapat mengkategorikan penggunaan garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran. 

Indikator III aplikasi 

Siswa dapat Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran. 

Siswa dapat menentukan Menentukan Panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran. 

Siswa dapat menentukan Menentukan Panjang garis singgung persekutuan 

luar dua lingkaran. 

 

5. Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes hasil belajar (Djamarah, 2006: 106). Tes merupakan suatu 

teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan 

pengukuruan, yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik guna 

mengukur aspek perilaku peserta didik (Arifin, 2009: 118). 



 
 

Arifin (2009: 20) berpendapat bahwa untuk mengukur peningkatan hasil 

belajar peserta didik dapat digunakan tes hasil belajar, yang digolongkan menjadi 

dua, yaitu:  

a. Tes formatif,  yaitu penilaian yang yang digunakan untuk mengukur suatu 

atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap peserta didik terhadap pokok bahasan 

tersebut. 

b. Tes sumatif, yaitu tes yang diadakan untuk mengukur daya serap peserta 

didik terhadap bahan pokok-pokok yang telah diajarkan selama satu 

semester, satu atau dua tahun pelajaran yang tujuannnya untuk 

menetapkan tingkat atau taraf peningkatan hasil belajar peserta didik 

dalam sautu periode belajar tertentu. 

Arifin (2009:152) Pengukuran peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan tes hasil belajar hanya dapat digunakan untuk mengukur 

pengetahuan teoritis. untuk mengukur aspek keterampilan digunakan tes 

perbuatan, serta perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi 

diukur dengan teknik non tes (observasi atau wawancara). 

Menurut Hakim (dalam Daryanto:2011) hasil belajar dapat diperoleh dari 

pengukuran, sedangkan pengukuran dikatakan sebagai proses evaluasi. Jadi 

evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 

keberhasilan belajar siswa setelah ia mengalami proses belajar selama satu 

periode tertentu. Alat yang digunakan dalam pengukuran biasanya dalam bentuk 

tes dan hasilnya berupa angka atau nilai. Untuk mengetahui peningkatan hasil 



 
 

belajar digunakan post test buatan guru yang akan dilaksanakan di akhir 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk 

peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat  dari hasil test. Dalam penelitian ini 

hasil belajar dikatakan meningkat jika nilai rata-rata posstes lebih besar dari pada 

nilai rata-rata pretest untuk kelas eksperimen. 

 

G. Kajian Pembelajaran Garis Singgung Lingkaran Dengan Model 

Pembelajaran Scramble 

 Diantara berbagai cabang matematika, pada dasarnya geometri 

mempunyai banyak peluang untuk lebih dipahami siswa karena sebenarnya 

geometri sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Geometri 

merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bentuk atau bangun, 

sifat-sifat bangun dan hubungan yang ada di antara sifat-sifat bangun tersebut. 

Geometri menempati posisi khusus dalalm matematika karena banyak konsep-

konsep yang termuat di dalamnya. Dari sudut pandang psikologi, geometri 

merupakan penyajian abstrak visual, misalnya bidang dan pengukuran. Salah satu 

materi tentang aljabar yang dipelajari di kelas VIII  (dalam Depdiknas, 2006) 

adalah Garis Singgung Lingkaran.  

Garis singgung lingkaran merupakan penggunaan lingkaran dalam 

kehidupan sehari-hari. Di dalam materi garis singgung lingkaran, terdapat konsep-

konsep tentang konsep bangun lingkaran, sifat-sifat Garis Singgung Lingkaran, 

melukis dan menentukan panjang Garis Singgung Lingkaran, Garis Singgung 

persekutuan dua Lingkaran. Standar kompetensi yang akan dicapai adalah 



 
 

menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. Adapun kompetensi dasar, 

indikator pencapaian hasil belajar dan materi pokok pada materi garis singgung 

lingkaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Berikut diuraikan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

materi garis singgung lingkaran sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP): 

Tabel 2.2 Uraian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar Dan Indikator  

Materi Garis Singgung Lingkaran 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Menentukan 

unsur, 

bagian 

lingkaran 

serta 

ukurannya. 

 

Menghitung 

panjang 

garis 

singgung 

persekutuan 

dua 

lingkaran. 

1. Mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

2. Menentukan panjang garis singgung yang ditarik 

dari titik di luar lingkaran. 

3. Menentukan Panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran. 

4. Menentukan Panjang garis singgung persekutuan 

luar dua lingkaran. 
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Dari tabel diatas, diuraikan materi bentuk aljabar sebagai berikut: 

1. Garis Singgung Lingkaran 

 

Gambar A memotong lingkaran di dua titik 

Gambar B memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran 

Gambar C tidak memotong lingkaran 

 

 

 

 Sifat –Sifat Garis Singgung 

1. Garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter lingkaran yang melalui 

titik singgungnya 

2. Melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat suatu garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

3. Melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

4. Jarak kedua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran adalah sama 

B C A 

KESIMPULAN: 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran 

atau memotong lingkaran di satu titik. 

 



 

 

2. Garis Singgung Yang Ditarik Dari Titik Luar Lingkaran 

 

 

 

AB merupakan garis singgung lingkaran di titik B. 

AB
2
 = OA

2
 – OB

2
 

Jadi, AB = √         

3. Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran  

 

 

1.   

2.  

3.  

4.  

 

Garis singgung persekutuan dalam UT adalah garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran.  

UT = SQ 

UT
2
 = PQ

2
 – (r1 + r2)

2
 

Dengan menggunakan Teorema 

Pythagoras didapat: 

(OA)
2
 - (OB)

2
 = (AB)

2
 

( OA)
2
 - (r)

2
     = (AB)

2
 

 

B 

O A 

S 

QS
2
 = PQ

2
  -  PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

 TU =  22 rRPQ   

  d   =  22 rRP   

d U 
L1 

L2 

R 

p 
r 

Q P 

T 



 

 

Jika UT = d dan PQ = p, maka: 

d
2
 = p

2
 – (r1 + r2)

2 

4.  Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran  

 

 

 

 

 

Garis singgung persekutuan AB adalah garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran.  

AB = SQ 

AB
2
 = PQ

2
 – (r1 - r2)

2
 

Jika AB = l dan PQ = p, maka: 

l
2
 = p

2
 – (r1 - r2)

2 

 

H.  Kajian Pembelajaran  Bentuk Aljabar Dengan Model Pembelajara Scramble 

Adapun langkah langkah pembelajaran dengan model pembelajaran scramble 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Langkah langkah model pembelajaran kooperatif tipe scramble 

A 

QS
2
 = PQ

2
 - PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

L  =  22 rRP   

L 

r 

B R 

S 

Q p 
P 



 

 

Langkah-Langkah Scramble Aktifitas Pembelajaran 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai dan memberi motivasi 

kepada siswa  

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran materi 

bentuk aljabar serta memotivasi siswa untuk 

belajar 

Guru menyampaikan materi 

pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

cara mengidentifikasi garis singgung 

lingkaran, menentukan panjang garis 

singgung yang ditarik dari titik luar 

lingkaran, menentukan panjang garis 

singgung persekutuan dalam dan luar dua 

lingkaran.  

 

Guru menyiapakan lembar  

soal dan jawaban yang sudah 

diacak, dan membentuk 

kelompok untuk mengerjakan 

lembar soal tersebut 

Guru membagi siswa secara berkelompok 

dan  siswa duduk sesui dengan kelompoknya 

masing masing   

 

  

Guru membagikan lembar soal 

tersebut dan memberikan 

kesempatan siswa untuk 

mengerjakannya 

 

 

Siswa bersama kelompoknya  mengerjakan 

soal tentang materi garis singgung lingkaran, 

menentukan panjang garis singgung yang 

ditarik dari titik luar lingkaran, menentukan 

panjang garis singgung persekutuan dalam 

dan luar dua lingkaran.  

Guru menyuruh salah satu 

siswa maju kedepan untuk 

mempresentasikan 

pekerjaannya. 

Siswa menanggapi hasil persentasi siswa 

yang maju kedepan dan Guru mengevaluasi 

hasil belajar setiap kelompok. 

 

 

Guru memberikan point bagi 

 

Guru memberikan penghargaan terhadap 



 

 

siswa yang menjawab benar 

dan bagi siswa yang menjawab 

salah guru memberi motivasi 

agar tidak putus asa 

hasil belajar  siswa baik individu maupun  

kelompok 

 

 

 

Dari tabel diatas dapat diuraikan pembelajaran scramble adalah sebagai berikut: 

Sebagai apersepsi dalam pembelajaran materi garis singgung lingkaran, dalam 

kehidupan sehari-hari kita sering menemukan benda-benda berbentuk lingkaran dan 

tepat menyinggung benda lain, misalnya katrol dengan tali timba pengambil air 

disumur, roda kereta api yang tepat menyinggung rel, dan juga rantai sepeda motor yang 

menghubungkan gir mesin dan gir roda belakang. 

Tujuan pembelajaran pertama yaitu mengidentifikasi garis singgung lingkaran dan 

menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik luar lingkaran. Guru 

menjelaskan sifat –sifat garis singgung lingkaran yaitu: 

1. Garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter lingkaran yang melalui titik 

singgungnya. 

2. Melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat suatu garis singgung pada 

lingkaran tersebut. 

3. Melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada lingkaran 

tersebut. 

4. Jarak kedua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran adalah sama 



 

 

 

Gambar A memotong lingkaran di dua titik 

Gambar B memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran 

Gambar C tidak memotong lingkaran 

Jadi kesimpulan Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung 

lingkaran atau memotong lingkaran di satu titik. 

Setelah menjelaskan garis singgung lingkaran  guru menjelaskan cara 

menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik luar lingkaran,  

 

 

 

 

AB merupakan garis singgung lingkaran di titik B. 

AB
2
 = OA

2
 – OB

2
 

Jadi, AB = √         

B C A 

Dengan menggunakan 

Teorema Pythagoras: 

(OA)
2
 - (OB)

2
 = (AB)

2
 

( OA)
2
 - (r)

2
     = (AB)

2
 

 

B 

A O 



 

 

adapun contoh menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik luar 

lingkaran adalah Perhatikan gambar dibawah ini : 

QP

R

41 cm

40 cm

 

Bila QR adalah garis singgung, maka PR adalah .... 

Diketahui : 

RQ  = 41 cm 

PQ  = 40 cm 

 

cm

PQQRPR

9

81

16001681

4041 22

22











 

Sehingga PR adalah 9 cm 

Setelah menjelaskan cara menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari 

titik di luar lingkaran guru membagi siswa secara berkelompok, setiap kelompok berisi 

5-6 orang serta siswa duduk sesui kolompoknya masing-masing. Guru membagikan 

lembar soal dan lembar jawaban yang sudah diacak yang akan di isi oleh siswa. Siswa  

diberi waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan soal dan mencocokkan lembar soal dan 

jawaban secara berkelompok. Guru menunjuk salah satu siswa dalam kelompok untuk 



 

 

mempersentasekan hasil jawaban yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya. 

Sedangkan siswa yang lain menanggapi hasil persentase siswa yang dikerjakan di depan 

kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi tanggapan siswa dan hasil belajar 

setiap kelompok. Guru memberikan point bagi jawaban yang benar dan memberikan 

motivasi dari jawaban yang salah. Guru memberikan penghargaan pada setiap siswa. 

Guru mempersilahkan siswa untuk duduk ke tempatnya masing- masing, guru menutup  

pertemuan pembelajaran hari ini.  

Pada tujuan pembelajaran kedua guru menyampaikan meteri tentang panjang 

garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran  

 

 

1.   

2.  

3.  

 

 

 

 

Garis singgung persekutuan dalam UT adalah garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran.  

UT = SQ 

QS
2
 = PQ

2
  -  PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

 TU =  22 rRPQ   

  d   =  22 rRP   

S 

d L1 
L2 U 

R 

u 

r 

Q P 

T 



 

 

UT
2
 = PQ

2
 – (r1 + r2)

2
 

Jika UT = d dan PQ = p, maka: 

d
2
 = p

2
 – (r1 + r2)

2 

adapun contoh menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

adalah Contoh soal: 

M N

A

B
 

 Pada gambar di atas, panjang jari-jari MA = 5 cm, panjang jari-jari NB = 4 cm, dan 

panjang MN = 15 cm. Hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalamnya? 

 

Diketahui : 

R = 5 cm 

r = 4 cm 

p = 15 cm 

12

144

81225

915

)45(15
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22
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 rRpd

 

Sehingga panjang garis singgung persekutuan dalam  adalah 12 cm. 



 

 

Setelah guru menjelaskan cara menentukan panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran guru membagi siswa secara berkelompok, setiap kelompok berisi 

5-6 orang serta siswa duduk sesui kolompoknya masing-masing. Guru membagikan 

lembar soal dan jawaban yang sudah diacak kepada siswa. Siswa  diberi waktu untuk 

berdiskusi dan mengerjakan soal dan mencocokkan lembar soal dan jawaban yang akan 

disi oleh siswa secara berkelompok. Guru menunjuk salah satu siswa dalam kelompok 

untuk mempersentasekan hasil jawaban yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya. 

Sedangkan siswa yang lain menanggapi hasil persentase siswa yang dikerjakan di depan 

kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi tanggapan siswa dan hasil belajar 

setiap kelompok. Guru memberikan point bagi jawaban yang benar dan memberikan 

motivasi dari jawaban yang salah. Guru memberikan penghargaan pada setiap siswa. 

Guru mempersilahkan siswa untuk duduk ke tempatnya masing- masing, guru menutup  

pertemuan pembelajaran hari ini.  

Pada tujuan pembelajaran ketiga guru menjelaskan  materi tentang panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah   

 

 

 

 

 

A 

QS
2
 = PQ

2
 - PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

L  =  22 rRP   

L 

r 

B R 

S 

Q 

p 
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Garis singgung persekutuan AB adalah garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran.  

AB = SQ 

AB
2
 = PQ

2
 – (r1 - r2)

2
 

Jika AB = l dan PQ = p, maka: 

l
2
 = p

2
 – (r1 - r2)

2 

 

adapun contoh menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 

adalah Contoh soal: 

B

A

P
Q

 

pada gambar diatas, panjang PQ = 25 cm, panjang jari-jari PA = 13 cm, dan jari-jari 

QB = 6 cm. hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar AB ? 

Diketahui : 

R = 13 cm 

r  = 6 cm 

p = 25 cm 
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Sehingga panjang garis singgung persekutuan luar adalah 24 cm. 

 

Setelah guru menjelaskan cara menentukan panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran guru membagi siswa secara berkelompok, setiap kelompok berisi 

5-6 orang serta siswa duduk sesui kolompoknya masing-masing. Guru membagikan 

lembar soal dan jawaban yang sudah diacak kepada siswa. Siswa  diberi waktu untuk 

berdiskusi dan mengerjakan soal dan mencocokkan lembar soal dan jawaban yang akan 

disi oleh siswa secara berkelompok. Guru menunjuk salah satu siswa dalam kelompok 

untuk mempersentasekan hasil jawaban yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya. 

Sedangkan siswa yang lain menanggapi hasil persentase siswa yang dikerjakan di depan 

kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi tanggapan siswa dan hasil belajar 

setiap kelompok. Guru memberikan point bagi jawaban yang benar dan memberikan 

motivasi dari jawaban yang salah. Guru memberikan penghargaan pada setiap siswa. 

Guru mempersilahkan siswa untuk duduk ke tempatnya masing- masing, guru menutup  

pertemuan pembelajaran hari ini.   

 

 

 



 

 

I. Kajian Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu : 

1. Agisna Anindya Putri (2013) dalam penelitian yang berjudul ”Meningkatkan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII C SMP Anggrek 

Banjarmasin Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams 

Achievement Divisions (STAD) dan Scramble” menyimpulkan bahwa aktivitas dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Scramble mengalami peningkatan pada 

setiap aspek yang diamati.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agisna anindya putri dengan penelitian 

saya adalah pada penelitian yang dilakukan Agisna anindya putri untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

kooperatif  tipe STAD dan scramble sedangkan pada penelitian saya untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan model pembelajaran 

scramble. 

2. Sri Purwanti Nasution (2013) dalam penelitian “Penerapan Aktivitas Scrambled 

Groups Dalam Model Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siswa MTs” menyimpulkan Peningkatan 

kemampuan pemahaman matematis siswa dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan aktivitas scramble groups dalam 

pembelajaran kooperatif lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 



 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwanti Nasution dengan penelitian 

saya adalah pada penelitian yang dilakukan Sri purwanti Nasution untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman dan komunikasi dengan aktivitas sramble 

groups dalam model pembelajaran kooperatif sedangkan pada penelitian saya untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan model pembelajaran 

scramble. 

3. Azizah (2010) dalam penelitian “Implementasi Cooperative Learning Dengan 

Model Scramble Sebagai Usaha Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Dalam Pembelajaran Matematika (PTK Kelas VII SMP Al Islam 1 Surakarta 

Tahun Ajaran 2009/2010)” dengan kesimpulan bahwa penggunaan implementasi 

cooperative learning dengan model scramble dapat meningkatkan motivasi belajar. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dengan penelitian saya adalah 

pada penelitian yang dilakukan Azizah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

implementasi cooperative learning dengan model scramble sedangkan pada 

penelitian saya untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan model 

pembelajaran scramble. 

 

Berikut adalah perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan :  

Tabel 2.4 Perbedaan Kajian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan 

Dilakukan 

Peneliti Materi Peningkatan Keterangan 

Anindya Putri 

(2013) 

Garis dan sudut 

Aktivitas dan hasil 

belajar siswa 

Banyaknya 

lembar kartu 



 

 

soal sama 

dengan lembar 

kartu jawaban 

Sri Purwanti N 

(2013) 

Soal soal TIMSS 

Kemampuan 

pemahaman 

matematis siswa 

dan kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa 

Banyaknya 

lembar kartu 

soal sama 

dengan lembar 

kartu jawaban 

Azizah (2010) Himpunan Motivasi belajar 

Banyaknya 

lembar kartu 

soal sama 

dengan lembar 

kartu jawaban 

Subhi (2015) 

Garis singgung 

lingkaran 

Hasil belajar 

matematika siswa 

Banyaknya 

lembar kartu 

soal lebih 

sedikit lembar 

kartu jawaban 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

hasil belajar matematika siswa pada materi bentuk aljabar dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan metode pembelajaran scramble. 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah true 

experimental design (eksperimen sebenarnya). Ciri utama dari true experimental adalah 

bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol 

diambil secara random dari populasi tertentu. True experimental ini terbagi menjadi dua 

bentuk yaitu, Post test Only Control Group Design dan Pretest-Post test Control Group 

Design (Sugiyono, 2012: 112).  

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Pretest-Post test Control Group 

Design dimana terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan 

treatment, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran scramble. Sedangkan 

kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan treatment. 



 

 

Berikut rancangan eksperimennya menurut Sugiyono (2012:112) :  

Tabel 3.1Rancangan Eksperimen 

Kelas Pretes Treatment/Perlakuan Posttes 

Eksperimen (R) O1 X O2 

Kontrol (R) O3 0 O4 

 

Keterangan : O1 = pretest, X = model pembelajaran scarmble, O2 = post test 

(tes diagnostik) 

 Dalam rancangan penelitian  ini terdapat dua kelas yang akan diambil sebagai 

sampel dari tiga kelas VIII yang ada di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya secara 

random, dimana satu kelas dijadikan sebagai kelas eksperimen dan satu kelasnya lagi 

dijadikan sebagai kelas kontrol.  

Penelitian ini memberikan perlakuan dalam proses pembelajaran melalui dua 

model yaitu menggunakan model pembelajaran scramble untuk kelas eksperimen dan 

konvensional dengan metode ceramah untuk kelas kontrol yang akan menunjukkan 

bagaimana peningkatan kemampuan siswa setelah menerima perlakuan tersebut. 

Sebelum diberikan perlakuan, kedua kelas diberikan  pretest dengan soal yang 

sama untuk melihat hasil belajar mereka sebelum diberikan perlakuan. Setelah diberikan 

perlakuan, kedua kelas tersebut akan diberikan post test dengan soal yang sejenis pada 

pretest sebelumnya, tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan yang dialami siswa 

setelah mendapatkan perlakuan tersebut.  

C. Variabel Penelitian  

1.  Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2011:61). 

Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah model pembelajaran scramble. 



 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2011:61). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa.  

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah :  

1. Model pembelajaran scramble. Model pembelajaran scramble adalah model 

pembelajaran dengan membagikan kartu soal dan kartu jawaban yang tersedia 

namun dengan susunan yang acak dan siswa harus mencari jawaban yang benar 

serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya untuk menyelesaikan kartu soal. 

langkah-langkah dalam model pembelajaran scramble: 1) Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memberi motivasi kepada siswa. 2) 

Guru menyampaikan materi garis singgung lingkaran. 3) Guru menyiapakan 

lembar  soal dan jawaban yang sudah diacak, dan membentuk kelompok untuk 

mengerjakan lembar soal tersebut. Lembar jawaban lebih banyak dari pada 

lembar soal dan pada lembar soal belum tentu semua ada jawaban pada lembar 

jawaban. 4) Guru membagikan lembar soal tersebut dan memberikan 

kesempatan siswa untuk mengerjakannya. 5) Guru menyuruh salah satu siswa 

maju kedepan untuk mempresentasikan pekerjaannya. 6) Guru memberikan 

point bagi siswa yang menjawab benar dan bagi siswa yang menjawab salah 

guru memberi motivasi agar tidak putus asa. 



 

 

a. Hasil belajar matematika siswa. Hasil belajar adalah penilaian hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap siswa dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang 

diperoleh sebagai akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode 

tertentu. Pada penelitian ini hanya digunakan ranah kognitif melalui hasil 

pretest dan post test. 

 

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tetentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:117). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII yang ada di MTs Manba’ul Ulum 

Lempuing  Jaya. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Populasi Penelitian 

NO KELAS JUMLAH SISWA 

1. Kelas VIII 1 32 Orang Siswa 

2. Kelas VIII 2 30 Orang Siswa 

3. Kelas VIII 3 29 Orang Siswa 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2012:118). Teknik pengambilan sampel dikelompokkan menjadi 

dua yaitu, Probality Sampling dan Nonprobality Sampling. Probality Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012:120). Teknik 



 

 

ini meliputi, Cluster random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling (sampling 

menurut daerah).  

Penelitian ini menggunakan Probality Sampling jenis Cluster Random Sampling. 

Alasan peneliti menggunakan teknik sampling ini adalah karena memungkinkan setiap 

cluster mempunyai peluang yang sama terambil dan setiap item dalam populasi 

mempunyai peluang yang sama dimasukkan sebagai sample. Peneliti mengambil sampel 

2 kelas dari 3 kelas yang ada, kelas VIII.1 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan 

dengan model pembelajaran scramble dan kelas VIII.2 sebagai kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam hal menentukan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan pada beberapa pertimbangan dari guru mata 

pelajaran matematika yang bersangkutan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian ini terdiri dari 4 tahap, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun instrumen penelitian yang diperlukan pada saat 

penelitian. Namun sebelumnya peneliti menyiapkan beberapa persiapan seperti 

penentuan kelas yang akan dijadikan sampel pada saat penelitian. Adapun instrumen 

yang perlu disiapkan diantaranya RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) dan soal 

pretest dan post test. 

Setelah menyusun instrumen penelitian. Peneliti harus melakukan analisa 

dengan langkah-langkah berikut : 



 

 

1) Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya RPP dan  item-item 

pada soal tes. Untuk validitas RPP dilakukan validasi oleh pakar/ahli. Sedangkan item 

soal yang valid berarti item tersebut dapat mempresentasikan materi terpilih yaitu 

bentuk aljabar. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas soal adalah teknik 

korelasi product moment. Teknik ini memiliki rumus sebagai berikut : 

     
  ∑    ∑    ∑   

√    ∑    ∑        ( ∑     ∑ 
 )  

   

Keterangan:  

     = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua  variabel 
yang dikorelasikan.  

X   = skor tiap item 

Y   = skor total butir soal  

N   = jumlah peserta didik 

XY = hasil kali skor X dengan Y untuk setiap responden 

X
2
  = kuadrat skor tiap item  

Y
2
  = kuadrat skor total tiap butir soal  

(Arikunto, 2010:213) 

2) Reliabilitas 

Setelah uji validitas dilakukan, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas pada soal 

tes. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban tetap atau 

konsisten untuk diujikan kapan saja instrumen tersebut akan disajikan. Untuk 

mengetahui reliabilitas perangkat tes bentuk objektif maka digunakan rumus α, yaitu: 

    (
 

   
)    

∑   

   
   

      (Arikunto, 2010:239) 

  Keterangan : 

           = Realibilitas instrument 
k   = Banyaknya butir pertanyaan dan butir soal 

    2

b  = Jumlah siswa uji coba 



 

 

    2

t  = Varian total 

 

Rumus mencari Varian: 

    
∑   

 ∑   

 

 
 

Keterangan: 

    : jumlah kuadrat skor butir soal 

           : jumlah soal 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pelaksaan proses penelitian pada dua kelas 

tersebut. Pada kelas eksperimen, peneliti memberikan pretest terlebih dahulu kepada 

siswa sebelum memberikan perlakuan dengan menggunakan  model pembelajaran 

scramble. Setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan pembelajaran scramble, 

peneliti memberikan post test dengan soal yang sejenis pada saat pretest untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Pada kelas 

kontrol peneliti melakukan proses yang sama, hanya saja peneliti memberikan 

perlakuan secara konvensional atau biasa tanpa menggunakan model pembelajaran 

scramble. 

 

 

 

 

3. Tahap Analisis data 

Setelah tahap pelaksanaan dilakukan dan semua data yang diperlukan sudah 

didapatkan, maka tahap selanjutnya ialah tahap analisis data yang sudah didapatkan 



 

 

untuk mengetahui keberhasilan penelitian yang telah dilakukan. Analisis dilakukan 

terhadap observasi proses pembelajaran dan  hasil belajar siswa.  

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil laporan dari penelitian yang sudah 

dilakukan.  

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, observasi dan tes hasil belajar. 

1. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2011:329), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Data dokumentasi ini berupa foto dan video aktifitas dalam 

proses pembelajaran. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang dijadikan objek penelitian (Djaali dan Muljono, 2008:16). Observasi 

dilakukan pada awal penelitian melalui wawancara dengan guru matematika dan siswa 

MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya. Selain itu, observasi juga dilakukan selama 

proses pembelajaran. Data observasi ini berupa kegiatan siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran scramble. 

 

 



 

 

3. Tes Hasil Belajar 

Tes digunakan untuk melihat hasil belajar siswa pada materi bentuk aljabar 

sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble pada pada materi bentuk aljabar. Secara umum, tes diartikan 

sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur 

terhadap seperangkat konten atau materi tertentu. Bruce (Djaali dan Muljono, 2008:6), 

mengatakan tes dapat digunakan untuk mengukur banyaknya pengetahuan yang 

diperoleh individu dari suatu bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat tertentu. Pada 

penelitian ini, data tes diperoleh dari latihan soal, tugas pekerjaan rumah dan tes yang 

diberikan pada akhir pembelajaran. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Hasil Observasi 

Data hasil observasi dianalisis dengan cara memberikan skor pada setiap 

deskriptor yang terlihat pada siswa. Data yang diperoleh dari hasil observasi berupa 

kegiatan dalam proses pembelajaran siswa menggunakan model pembelajaran scramble. 

Adapun format lembar observasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Format Lembar Observasi 

No Langkah-langkah 

Scramble 
Indikator 

Siswa  

1 2 3 … 

1 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai dan 

memberi motivasi 

kepada siswa 

Siswa termotivasi 

memulai pembelajaran 

    

2 Guru menyampaikan 

materi pembelajaran 

Siswa memperhatikan 

dan mendengarkan 

penjelasan guru 

    

3 Guru menyiapakan Siswa duduk sesuai     



 

 

lembar  soal dan 

jawaban yang sudah 

diacak, dan membentuk 

kelompok untuk 

mengerjakan lembar 

soal tersebut 

dengan kelompok yang 

dibagikan guru 

4 

5 

Guru membagikan 

lembar soal tersebut 

dan memberikan 

kesempatan siswa untuk 

mengerjakannya 

Siswa berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya 

    

Siswa fokus terhadap  

diskusi kelompok 

    

Siswa mencocokan kartu 

soal dan kartu jawaban 

dari guru 

    

5 Guru menyuruh salah 

satu siswa maju 

kedepan untuk 

mempresentasikan 

pekerjaannya 

Siswa mempersentasikan 

atau menjelaskan hasil 

diskusi kelompok 

    

Siswa menanggapi hasil 

persentasi 

    

6 Guru memberikan point 

bagi siswa yang 

menjawab benar dan 

bagi siswa yang 

menjawab salah guru 

memberi motivasi agar 

tidak putus asa 

Siswa mendapatkan point 

bagi yang benar dan 

siswa yang menjawab 

salah termotivasi 

    

 

 

Skor yang diberikan yaitu : 1 untuk indikator yang terlihat, dan 0 untuk indikator 

yang tidak terlihat. Hasil kegiatan proses pembelajaran siswa ditulis dalam lembar 

observasi. Data hasil observasi yang diperoleh akan dihitung perindikator dengan cara 

menentukan besarnya frekuensi masing-masing kegiatan proses pembelajaran siswa 

menggunakan model pembelajaran scramble, kemudian menghitung persentasenya. 

Data hasil observasi akan dibuat interval selang kategori berdasarkan skor 

maksimal dan minimal. Selanjutnya dihitung (dalam %). 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.4. Kategori Proses Pembelajaran 

Skor (%) Kategori 

81-100 

61-80 

41-60 

21-40 

0-20 

Sangat Aktif 

Aktif 

Cukup Aktif 

Kurang Aktif 

Buruk 

(Modifikasi Arikunto, 2008:276) 

 

2. Analisis Data Hasil Belajar 

Analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

yang tepat dari permasalahan yang diajukan. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap hasil tes awal dan tes akhir dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Adapun uji statistik yang digunakan adalah uji t yang terlebih dahulu dianalisis 

dengan uji homogenitas dan uji normalitas. Berikut langkah-langkah yang akan 

ditempuh untuk data pretest, post test: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data kedua kelompok 

berdiistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan rumus 

kemiringan, yaitu : 

 

                                    
 ̅       

 
                                    (Sudjana, 2005:109) 

Keterangan : 

  ̅    = rata-rata 



 

 

    = modus 

      = simpangan baku 

Kedua sampel dikatakan berdistribusi normal jika                             

(-1<Kemiringan<1). 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah data nilai tes kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak, baik itu 

data nilai pretest, post test. Adapun hipotesis yang dilakukan dalam uji homogenitas 

data ini adalah: 

H0 :  1
2
 =  2

2
 

Ha :  1
2
 ≠  2

2
 

Keterangan: 

H0 = varians homogen 

Ha = varians tidak homogen 

 1
2
 = varians nilai data pretest kelas eksperimen 

 2
2
 = varians nilai data pretest kelas kontrol 

 

Untuk mengetahui apakah data-data tersebut homogen maka rumus yang 

digunakan untuk menguji kesamaan dua varians adalah sebagai berikut. 

         
                 

                
 

Kriteria pengujian H0 diterima atau dikatakan homogen jika Fhitung < 

Ftabel dengan taraf signifikansi 5% dan Ftabel didapat daftar distribusi F, 

sedangkan untuk dk pembilang dan penyebu sebagai berikut:  

 n1 – 1 = dk pembilang 

 n2 – 1 = dk penyebut 

(Sudjana, 2005:250) 

3) Uji T 



 

 

Rumusan hipotesis dalam uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis Deskriptif : 

Pada data ini uji t dilakukan untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang 

peneliti ajukan. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

H0: tidak ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble. 

Ha :  ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble. 

Hipotesis Statistik : 

H0 :  ̅1 ≤  ̅2 

H0 :  ̅1  >  ̅2 

Keterangan : 

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan post test kelas eksperimen  

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan post test kelas kontrol 

Uji t yang akan dilakukan harus berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a) Jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varians dalam 

populasi bersifat homogen, maka digunakan uji t yaitu dengan rumus: 

   

  
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

 

Dengan : 

 ̅  = rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅  = rata-rata kelompok kontrol 

   = jumlah peserta didik kelas eksperimen 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol 
 (Sudjana ,2005:239) 



 

 

Apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal tetapi varians 

populasi tidak homogen maka pengujian menggunakan statistik t’ yaitu sebagai berikut: 

    
 ̅    ̅ 

√
  

 

  
 

  
 

  

      

(Sudjana, 2005: 241) 

Keterangan:  

 ̅  = rata-rata kelompok eksperimen  

 ̅  = rata-rata kelompok kontrol 

  
   varians kelompok eksperimen 

  
    varians kelompok kontrol 

 1 = jumlah peserta didik kelompok eksperimen  

 2 = jumlah peserta didik kelompok kontrol 

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika t’hitung<ttabel dengan menentukan dk = 

       , taraf signifikan  = 5% dan peluang (1- ). 

Pada data ini uji t dilakukan untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang 

peneliti ajukan. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

H0: tidak ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble. 

Ha :  ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran scramble. 

 

Hipotesis Statistik : 

H0 :  ̅  ≤  ̅   

H0 :  ̅  >  ̅  

Keterangan : 

 ̅   = rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅   = rata-rata kelompok kontrol 

Uji t yang akan dilakukan harus berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas. 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Manbaul Ulum lempuing jaya terhitung mulai 

tanggal 8 Mei 2015 s/d 23 Mei 2015. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. 

Tabel 4. 1 Rincian Kegiatan Penelitian 

Tahapan Tanggal Kegiatan 

Persiapan 8 Mei 2015 - Observasi ke sekolah tempat meneliti 

untuk mengetahui jumlah siswa kelas VIII 

MTs Manbaul ulum lempuing jaya 

Melakukan konsultasi dengan guru mata 

pelajaran matematika atau yang 

bersangkutan untuk mengetahui jadwal 

mulai penelitian. 

- Menyiapkan perangkat pembelajaran, 

yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), soal tes awal (pretest), soal tes 

akhir (posttest),  

Pelaksanaan 11 Mei 2015 

 

 

 

13 Mei 2015 

 

 

- Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 

pertama di kelas kontrol dilaksanakan 

pada  hari senin dari pukul 10.50 s/d 

12.10.  

- Pelaksanaan pembelajaran  pada 

pertemuan kedua di kelas kontrol 

dilaksanakan pada hari rabu dari pukul 



 

 

 

18 Mei 2015 

10.10 s/d 11.30.  

- Pelaksanaan pembelajaran pada  

pertemuan ketiga di kelas kontrol 

dilaksanakan pada hari senin dari pukul 

10.50 s/d 12.10.  

11 Mei 2015 

 

 

 

13 Mei 2015 

 

 

 

18 Mei 2015 

- Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 

pertama di kelas eksperimen dilaksanakan 

pada  hari senin dari pukul 07.40 s/d 

09.00.  

- Pelaksanaan pembelajaran pada  

pertemuan kedua di kelas eksperimen 

dilaksanakan pada hari rabu dari pukul 

08.20 s/d 09.40.  

- Pelaksanaan pembelajaran  pada 

pertemuan ketiga di kelas eksperimen 

dilaksanakan pada hari senin dari pukul 

07.40 s/d 09.00.  

Pelaporan 25 Mei 2015 - Melakukan analisis data untuk menguji 

hipotesis dan menyimpulkan hasil 

penelitian. 

 

Tahap persiapan dimulai pada hari jum’at tanggal 8 Mei 2015, pada tahap ini guru 

melakukan observasi ke sekolah tempat meneliti untuk mengetahui jumlah siswa kelas VIII 

MTs Manbaul Ulum Lempuing Jaya. Dari hasil observasi yang diperoleh, populasi pada 

penelitian ini yaitu siswa kelas VIII MTs Manbaul Ulum Lempuing Jaya yang menjadi sampel 

penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VIII.1 dan VIII.2. Dimana kelas VIII.1 sebagai 

kelas eksperimen dengan jumlah siswa 32 orang, sedangkan kelas VIII.2 sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah siswa 30 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 62 orang siswa. 



 

 

Selanjutnya guru mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk dapat melakukan 

penelitian di kelas VIII MTs Manbaul Ulum Lempuing Jaya. Kemudian guru melakukan 

konsultasi dengan guru mata pelajaran matematika atau yang bersangkutan untuk mengetahui 

jadwal mulai penelitian. Pada tahap ini, guru juga menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), soal tes awal (pretest), soal tes akhir (post test).  

Untuk tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan masing-masing sebanyak tiga kali 

pertemuan (6 jam pelajaran) untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dan 

kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, masing-masing berlangsung 

sebanyak tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 

senin  tanggal 11 Mei 2015 dari pukul 07.40 s/d 09.00. Pertemuan kedua pada hari rabu tanggal 

13 Mei 2015dari pukul 08.20 s/d 09.40. Dan pertemuan ketiga pada hari senin tanggal 18 Mei 

2015 dari pukul 07.40 s/d 09.00.  

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional, pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 11 Mei 

2015 dari pukul 10.50 s/d 12.10 Pertemuan kedua pada hari rabu tanggal 13 Mei 2015 dari 

pukul 10.10 s/d 11.30. Dan pertemuan ketiga pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 dari pukul 

10.50 s/d 12.10. 

Selanjutnya tahap pelaporan, yaitu melakukan analisis data untuk menguji hipotesis dan 

menyimpulkan hasil penelitian yang dilaksanakan setelah seluruh kegiatan penelitian selesai 

dilakukan, yaitu dimulai pada tanggal 25 Mei 2015. 

 

 



 

 

a. Deskripsi Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, guru terlebih dahulu melakukan validasi 

instrumen penelitian. Validasi digunakan untuk mendapatkan instrumen penelitian yang 

berkriteria valid. Instrumen penelitian yang divalidasi, yaitu : 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi, kemudian RPP dikonsultasikan ke pakar matematika (validator) 

untuk mendapatkan saran dari pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini adalah 

2 orang Dosen Matematika dan 1 orang Guru Matematika. Kemudian guru merevisi RPP 

tersebut berdasarkan saran yang telah diberikan oleh para pakar. Diantara saran yang diberikan 

oleh para validator mengenai kevalidan RPP dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada 

tabel diawah ini : 

 

Tabel 4. 2 Komentar/Saran Validator Mengenai RPP 

Validator Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd (Dosen IAIN 

Raden Fatah Palembang) 

Indikator pertama dan tujuan pembelajaran 

diperbaiki, kegiatan pembelajaran 

sesuaikan dengan langkah scramble . 

Ensiwi Munarsih, M.Sc. (Dosen 

IAIN Raden Fatah Palembang) 

Sesuikan alokasi waktu yang akan 

digunakan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Patmiati, S.Pd (Guru Matematika 

MTs Manbaul Ulum Lempuing 

Jaya) 

Perbaiki penulisan atau tata bahasa dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

2) Soal Tes (Pretest dan Post test) 



 

 

 Soal tes (pretest dan post test) dalam penelitian ini divalidasi dengan membuat lembar 

validasi, kemudian soal tes (pretest dan post test) dikonsultasikan ke pakar matematika 

(validator) untuk mendapatkan saran dari pakar tersebut. Pakar yang terlibat dalam validasi soal 

tes (pretest dan post test) ini adalah 2 orang Dosen Matematika dan 1 orang Guru Matematika. 

Kemudian guru merevisi soal tes (pretest dan post test) tersebut berdasarkan saran yang telah 

diberikan oleh para pakar. Diantara saran yang diberikan oleh para validator mengenai 

kevalidan soal tes (pretest dan post test) dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4. 3 Komentar/Saran Validator Mengenai Soal Tes (Pretest da Post test) 
 

Validator Komentar/Saran 

Riza Agustiani, M.Pd (Dosen 

IAIN Raden Fatah Palembang) 

Baik 

Ensiwi Munarsih, M.Sc. (Dosen 

IAIN Raden Fatah Palembang) 

Baik 

Patmiati, S.Pd (Guru Matematika 

MTs Manbaul Ulum Lempuing 

Jaya) 

Soal pretest/posttest sudah bisa 

digunakan 

 

b. Deskripsi Pelaksanaan Model Pembelajaran Scramble Pada Kelas Eksperimen 

1. Pertemuan Pertama 

Sebelum pembelajaran dengan langkah-langkah scramble dilakukan pretest kepada 

siswa untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes 

kemampuan awal, soal tes berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu mengerjakannya 10 

menit. 

 



 

 

 

Gambar 4. 1 Pretest kelas Eksperimen 
Setelah pretest dilakukan, kemudian dilakukan pembelajaran dengan model scramble. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai yaitu 

mengidentifikasi garis singgung lingkaran dan menentukan panjang garis singgung lingkaran 

yang ditarik dari titik di luar lingkaran.  

b) Guru menyampaikan materi 

Guru menyampaikan pokok-pokok materi garis singgung lingkaran dan menentukan 

garis singgung yang ditarik dari titik luar lingkaran .  

 

Gambar 4. 2 Guru menyampaikan Pembelajaran 
 



 

 

c) Guru menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang diacak dan membentuk kelompok.  

Guru menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang sudah diacak yang akan 

diberikan kepada siswa dan guru membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5-6 orang 

dan terbentuklah 6 kelompok, dimana pada saat pembentukan kelompok tersebut guru 

mengkoordinasi siswa untuk tertib namun ada sebagian siswa yang sulit diatur sehingga sedikit 

menimbulkan kegaduhan di kelas tapi guru segera mengatasinya sehingga kegaduhan itu tidak 

berlangsung lama. Dalam setiap kelompok terdapat siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, 

dan rendah. Setelah setiap siswa terbentuk dalam kelompok, guru membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban yang sudah diacak kepada siswa. 

d)  Guru membagikan lembar soal dan jawaban dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakannya. 

Setelah guru membagiakan lembar soal, siswa berdiskuisi bersama kelompoknya untuk 

mengerjakan soal dan mencocokan lembar soal dan lembar jawaban. Adapun kartu soal yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 



 

 

  

Gambar 4. 3 Kartu Soal dan Jawaban Pertemuan 1 

 

Selanjutnya masing-masing anggota kelompok secara bersemangat mengerjakan dan 

mendiskusikan soal serta mencocokkan kartu soal dan jawaban. guru mengawasi jalannya 

diskusi selama proses diskusi berlangsung. 

 

Gambar 4. 4 Siswa berdiskusi bersama kelompoknya 

 
e) Persentasi siswa 

Guru menunjuk siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban yang sudah dikerjakan 

dengan kelompoknya. Ada dua orang siswa dari dua kelompok yang mewakili kelompoknya 



 

 

masing-masing untuk mempresentasikan jawaban dari kelompoknya, dari kedua siswa yang 

presentasi mewakili kelompoknya masing-masing, keduanya bisa memberikan jawaban dengan 

benar. 

 

Gambar 4. 5 Siswa Menuliskan Jawaban 
 

Setelah siswa selesai mempresentasikan jawaban, siswa yang lain menanggapi hasil 

persentase siswa yang dikerjakan di depan kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi 

tanggapan siswa dan hasil belajar setiap kelompok.guru memerikan poin bagi jawaban yang 

benar dan memberikan motivasi dari jawaban yang salah. 

Pada pertemuan pertama ini hanya ada dua siswa perwakilan dari kelompok yang 

bertanya. Pertanyaan siswa 1 adalah “Apakah untuk menghitung garis singgung lingkaran selalu 

menggunakan teorema phytagoras “. Pertanyaan yang kedua adalah “Untuk soal nomor 1 

jelaskan kembali maksud garis k,l,m,n,p ?” Selanjutnya siswa yang mempresentasikan 

menjawab pertanyaan dari siswa di kelompok yang mengajukan pertanyaan, apabila siswa yang 

mempresentasikan mengalami kesulitan maka boleh dibantu oleh anggota kelompoknya, pada 

pertemuan pertama ini siswa yang persentase tidak mengalami kesulitan dalam menjawab 

pertanyaan tersebut sehingga langsung menjawab pertanyaan tersebut tanpa bantuan dari 

anggota kelompok lainnya dimana jawabannya adalah “untuk menghitung garis singgung 

lingkaran selalu menggunakan teorema phytagoras” untuk pertanyaan kedua jawabannya “garis 



 

 

m dan n memotong lingkaran di dua titik, garis l tidak memotong lingkaran serta garis l dan p 

menyinggung lingkaran dan disebut garis singgung lingkaran”. Selama berlangsungnya kegiatan 

penelitian, guru bertindak sebagai fasilitator bagi siswa.  

f) Pengerjaan soal post test 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran, guru memberikan soal post test 

kepada siswa berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu mengerjakannya 10 menit untuk 

dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan akhir. 

Selanjutnya setelah setiap siswa mengerjakan soal post test, kemudian hasil test dikumpulkan 

kepada guru. 

 

Gambar 4. 6 Siswa mengerjakan soal postest 
 

2. Pertemuan Kedua 

Sebelum pembelajaran kedua dengan langkah-langkah scramble dilakukan pretest 

kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes 

kemampuan awal. Setelah pretest dilakukan, kemudian dilakukan pembelajaran dengan model 

scramble. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 



 

 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai yaitu 

menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

b) Guru menyampaikan materi 

Guru menyampaikan pokok-pokok materi panjang garis singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran.  

c) Guru menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang diacak dan membentuk kelompok.  

Guru menyiapkan lembar soal dan lembr jawaban yang sudah diacak yang akan 

diberikan kepada siswa dan guru membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5-6 orang 

dan terbentuklah 6 kelompok, karena kelompok sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, 

maka pada pertemuan kedua ini guru mengkoordinasi setiap siswa untuk bergabung bersama 

kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk. 

d)  Guru membagikan lembar soal dan jawaban dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakannya. 

Setelah guru membagiakan lembar soal, siswa berdiskuisi bersama kelompoknya untuk 

mengerjakan soal dan mencocokan lembar soal dan lembar jawaban. 



 

 

 

Gambar 4. 7 Siswa berdiskusi 

 

Adapun kartu soal yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

 
 

Gambar 4. 8 Kartu soal dan kartu Jawaban Pertemuan 2 

 
Selanjutnya masing-masing anggota kelompok secara bersemangat mengerjakan dan 

mendiskusikan soal serta mencocokkan kartu soal dan jawaban. guru mengawasi jalannya 

diskusi selama proses diskusi berlangsung. 

e) Persentasi siswa 



 

 

Guru menunjuk salah siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban yang sudah 

dikerjakan dengan kelompoknya. Ada satu orang siswa dari satu kelompok yang mewakili 

kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan jawaban dari kelompoknya, dari siswa 

yang presentasi mewakili kelompoknya masing-masing, bisa memberikan jawaban dengan 

benar. 

 

Gambar 4. 9 Siswa mempresentasikan jawaban kelompoknya 

 
Setelah siswa selesai mempresentasikan jawaban, siswa yang lain menanggapi hasil 

persentase siswa yang dikerjakan di depan kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi 

tanggapan siswa dan hasil belajar setiap kelompok.guru memerikan poin bagi jawaban yang 

benar dan memberikan motivasi dari jawaban yang salah. 

Pada pertemuan kedua ini tidak ada siswa yang bertanya dalam materi ini, hal ini 

dikarenakan siswa sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran scramble dari pertemuan 

pertama. 

f) Pengerjaan soal post test 



 

 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran kedua, guru memberikan soal post 

test kepada siswa setelah proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan akhir. 

 

Gambar 4. 10 Siswa mengerjakan soal post test 
 

3.  Pertemuan Ketiga 

Sebelum pembelajaran ketiga dengan langkah-langkah scramble dilakukan pretest 

kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes 

kemampuan awal. Setelah pretest dilakukan, kemudian dilakukan pembelajaran dengan model 

scramble. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai yaitu 

menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

b) Guru menyampaikan materi 

Guru menyampaikan pokok-pokok materi panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran.  



 

 

c) Guru menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang diacak dan membentuk kelompok.  

Guru menyiapkan lembar soal dan lembar jawaban yang sudah diacak yang akan 

diberikan kepada siswa dan guru membentuk kelompok masing-masing terdiri dari 5-6 orang 

dan terbentuklah 6 kelompok, kelompok sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya, maka 

pada pertemuan ketiga ini guru mengkoordinasi setiap siswa untuk bergabung bersama 

kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk. 

d)  Guru membagikan lembar soal dan jawaban dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakannya. 

Setelah guru membagiakan lembar soal, siswa berdiskuisi bersama kelompoknya untuk 

mengerjakan soal dan mencocokan lembar soal dan lembar jawaban. Adapun kartu soal yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

  

Gambar 4. 11 Kartu Soal dan Kartu Jawaban Pertemuan 3 
 



 

 

Selanjutnya masing-masing anggota kelompok secara bersemangat mengerjakan dan 

mendiskusikan soal serta mencocokkan kartu soal dan jawaban. Guru mengawasi jalannya 

diskusi selama proses diskusi berlangsung. 

e) Persentasi siswa 

Guru menunjuk salah siswa untuk mempresentasikan hasil jawaban yang sudah 

dikerjakan dengan kelompoknya. Ada satu orang siswa dari satu kelompok yang mewakili 

kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan jawaban dari kelompoknya, dari siswa 

yang presentasi mewakili kelompoknya masing-masing, bisa memberikan jawaban dengan 

benar. 

 

Gambar 4. 12 Siswa mempresentasikan jawabannya 

 
Setelah siswa selesai mempresentasikan jawaban, siswa yang lain menanggapi hasil 

persentase siswa yang dikerjakan di depan kelas. Kemudian guru menanggapi dan mengevaluasi 

tanggapan siswa dan hasil belajar setiap kelompok.guru memerikan poin bagi jawaban yang 

benar dan memberikan motivasi dari jawaban yang salah. 

Pada pertemuan ketiga ini ada satu siswa perwakilan dari kelompok yang bertanya. 

Pertanyaan siswa adalah “bagaimana jika kita bingung saat mengerjakan soal itu panjang garis 

singgung persekutuan dalam atau panjang garis singgung persekutuan  luar “. Selanjutnya siswa 



 

 

yang mempresentasikan menjawab pertanyaan dari siswa di kelompok yang mengajukan 

pertanyaan, jawabannya adalah “untuk membedakan saat kita mengerjakanya adalah pada 

rumus panjang garis singgung persekutuan dalam itu jari-jarinya ditambahkan (r1 + r2), 

sedangkan untuk pada rumus panjang garis singgung persekutuan luar itu jari-jarinya 

dikurangkan (r1 – r2). Selama berlangsungnya kegiatan penelitian, guru bertindak sebagai 

fasilitator bagi siswa. 

f) Pengerjaan soal post test 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran ketiga, guru memberikan soal post 

test kepada siswa setelah proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan akhir. Pada 

saat mengerjakan post test ada salah satu siswa yang berkata “ soal terus soal terus”, tetapi 

semua siswa tetap semangat  mengerjakan soal tersebut. 

 

Gambar 4. 13 Pengerjaan soal Post tets pertemuan 3 

 
 

 

 



 

 

c. Deskripsi Pelaksanaan Model Pembelajaran Konvensional Pada Kelas Kontrol 

1) Pertemuan Pertama 

 Guru menyampaikan pokok-pokok materi garis singgung lingkaran dan menentukan 

panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran kemudian guru memberikan soal 

pretest kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung 

sebagai tes kemampuan awal, soal tes berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu 

mengerjakannya 10 menit. Selanjutnya setelah setiap siswa mengerjakan soal pretest, guru 

memulai proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang 

harus dicapai yaitu mengidentifikasi garis singgung lingkaran dan dapat menentukan panjang 

garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran.  

 Selanjuntya guru menjelaskan materi yang akan dibahas, yaitu  garis singgung lingkaran 

dan dapat menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran. 

Kemudian bagi siswa yang belum mengerti dipersilahkan untuk bertanya . Setelah guru 

menjelaskan siswa diberi latihan soal yang ada di buku paket, kemudian siswa mengerjakan 

latihan soal yang diberikan guru. Setelah selesai semua, guru dan siswa merangkum materi 

pembelajaran pada hari tersebut. Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran, guru 

memberikan soal post test kepada siswa berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu 

mengerjakannya 10 menit untuk dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung 

sebagai tes kemampuan akhir. Selanjutnya setelah setiap siswa mengerjakan soal post test, 

kemudian hasil test dikumpulkan kepada guru. 

2) Pertemuan Kedua 

Guru menyampaikan pokok-pokok materi panjang garis singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran kemudian guru memberikan soal pretest kepada siswa untuk dikerjakan oleh 



 

 

siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan awal, soal tes berupa 

uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu mengerjakannya 10 menit. Selanjutnya setelah setiap 

siswa mengerjakan soal pretest, guru memulai proses pembelajaran pada pertemuan kedua ini 

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai yaitu menentukan 

panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran.  

 Selanjutnya sama seperti pertemuan pertama, guru menjelaskan materi yang akan 

dibahas, yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Kemudian 

bagi siswa yang belum mengerti dipersilahkan untuk bertanya. Setelah guru menjelaskan siswa 

diberi latihan soal yang ada di buku paket, kemudian siswa mengerjakan latihan soal yang 

diberikan guru. Setelah selesai semua, guru dan siswa merangkum materi pembelajaran pada 

hari tersebut. Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran, guru memberikan soal post 

test kepada siswa berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu mengerjakannya 10 menit 

untuk dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan 

akhir. Selanjutnya setelah setiap siswa mengerjakan soal post test, kemudian hasil test 

dikumpulkan kepada guru. 

3) Pertemuan Ketiga 

Guru menyampaikan pokok-pokok materi panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran kemudian guru memberikan soal pretest kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa 

sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan awal, soal tes berupa uraian 

yang terdiri dari 2 soal dan waktu mengerjakannya 10 menit. Selanjutnya setelah setiap siswa 

mengerjakan soal pretest, guru memulai proses pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang harus dicapai yaitu menentukan panjang 

garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.  



 

 

 Selanjutnya sama seperti pertemuan pertama dan kedua, guru menjelaskan materi yang 

akan dibahas, yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

Kemudian bagi siswa yang belum mengerti dipersilahkan untuk bertanya. Setelah guru 

menjelaskan siswa diberi latihan soal yang ada di buku paket, kemudian siswa mengerjakan 

latihan soal yang diberikan guru. Setelah selesai semua, guru dan siswa merangkum materi 

pembelajaran pada hari tersebut. Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran, guru 

memberikan soal post test kepada siswa berupa uraian yang terdiri dari 2 soal dan waktu 

mengerjakannya 10 menit untuk dikerjakan oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung 

sebagai tes kemampuan akhir. Selanjutnya setelah setiap siswa mengerjakan soal post test, 

kemudian hasil test dikumpulkan kepada guru. 

1. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Data Hasil Observasi 

Adapun kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. Selain itu, pada saat pembelajaran dilakukan 

observasi terhadap siswa untuk melihat kegiatan siswa selama proses pembelajaran dalam tiga 

kali pertemuan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan pembelajaran, diperoleh kegiatan 

siswa selama pembelajaran sebagai berikut : 

  Tabel 4. 4 Rekapitulasi Hasil Observasi 

Skor 

(%) 

Observasi 
Rata-

rata 

 

Kategori 

  
1 2 3 

f persentase f persentase f persentase 

81-100 2 6.25 5 15.625 6 18.75 10.33 Sangat Aktif 

61-80 24 75 23 71.875 23 71.875 52.95 Aktif 

41-60 6 18.75 4 12.5 3 9.375 9.53 Cukup Aktif 

21-40 0 0 0 0 0 0 0.00 Kurang Aktif 



 

 

0 – 20 0 0 0 0 0 0 0.00 Buruk 

jumlah 32 100 32 100 32 100 

   

 Dari tiga pertemuan persentase hasil observasi didapatkan grafik rekapitulasi dari ketiga 

pertemuan adalah sebagai berikut :  

 

 

Gambar 4. 14 

Grafik Presentase Keaktifan Siswa 
 

Dari grafik diatas, didapatkan hasil rekapitulasi pada pertemuan 1 dengan kategori 

sangat aktif berjumlah 2 siswa dengan jumlah persentase 6,25%, pada pertemuan 2 kategori 

sangat aktif meningkat menjadi 5 siswa dengan jumlah persentase 15,625%, sedangkan pada 

pertemuan 3 kategori sangat aktif meningkat menjadi 6 siswa dengan jumlah persentase 

18,75%. 

 Pada pertemuan 1 dengan kategori aktif berjumlah 24 siswa dengan jumlah persentase 

75%, pada pertemuan 2 kategori aktif menurun menjadi 23 siswa dengan jumlah persentase 

71,875%, sedangkan pada pertemuan 3 kategori aktif  yaitu sama dengan pada pertemuan 2.  
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Pada pertemun 1 dengan kategori cukup aktif berjumlah 6 siswa dengan jumlah 

persentase 18,75%, pada pertemuan 2 dengan kategori cukup aktif menurun menjadi 4 siswa 

dengan jumlah persentase 12,5%, sedangkan pada pertemuan 3 dengan kategori cukup aktif juga 

menurun menjadi 3 siswa dengan jumlah persentase 9,375%. Pada kategori kurang aktif dan 

buruk tidak terjadi pada setiap pertemuan.  Untuk setiap pertemuan terdapat kenaikan frekuensi 

untuk kategori sangat aktif, sedangkan kategori aktif tetap dan kategori cukup aktif menurun. 

b. Analisis Data  Hasil Belajar 

Satelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh data nilai pretest dan post test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data pretest dan post tets ini memberikan gambaran hasil belajar 

matematika siswa pada materi garis singgung lingkaran. Berdasarkan  data pretest dan post test 

tersebut maka diperoleh data peningkatan hasil belajar matematika siswa. Dimana dari data 

inilah peneliti akan menggunkannya untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini. Adapun nilai 

pretest dan post test siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran  . 

Berikut deskripsi data pretest, post test: 

1. Analisis Data Pretest 

 Analisis data pretest ini terdiri dari 3 pertemuan yang digunakan untuk mengetahui 

normalitas dan homogenitas serta untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang materi 

garis singgung lingkaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh 

gambaran nilai pretest berikut disajikan rata-rata dan simpangan baku kelas eksperimen dan 

kontrol. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. 5 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 pertemuan 1 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 42.38 11.20 37.50 32 

Kontrol 39.58 10.93 37.5 30 

 

Tabel 4. 6 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 pertemuan 2 

Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 51,43 9,68 45,83 32 

Kontrol 44,58 7,02 45,8 30 

 

Tabel 4. 7 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 pertemuan 3 

Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 47.22 6.72 48.15 32 

Kontrol 44.81 7.92 37.0 30 

 

 Untuk mengetahui kesetaraan skor nilai pretest kedua kelas sampel penelitian 

dilakukan uji analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

1) Uji Normalitas Data Pretest 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil pretest 

berdiistribusi normal atau tidak. Adapun hasil rata-rata, modus, simpangan baku, dan 

kemiringan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 



 

 

Tabel 4. 8 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas  

 Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 1 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 42.38 11.20 37.50 32 0.44 

Kontrol 39.58 10.93 37.5 30 0.19 

 

Karena nilai kemiringan sebesar 0,44 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < 0,44 < +1 

pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar 0,19 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 

< 0,19 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 

Tabel 4. 9 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas  

 Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 2 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 51.43 9.68 45.83 32 0.58 

Kontrol 44.58 7.02 45.8 30 -0.18 

   

Karena nilai kemiringan sebesar 0,58 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < 0,58 < +1 

pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar –0,18 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 

< –0,18 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 

Tabel 4. 10 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas  

 Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 3 

Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 47.22 6.72 48.15 32 -0.14 

Kontrol 44.81 7.92 37.0 30 0.98 

 



 

 

Karena nilai kemiringan sebesar –0,14 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < –0,14 < 

+1 pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar 0,98 terletak diantara (-1) dan (+1) atau 

-1 < 0,98 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas Data Pretest 

Uji homogenitas data pretest pertemuan 1 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika                Fhitung F 1/2(nb-1), (nk-

1) dan terima H0 jika sebaliknya dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-1). 

H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen)  

                   Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen 

                   Keterangan : 

       σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

       σ2
2
 = varians kelas kontrol 

                                 
                

                
 

  
      

      
                                       

                                              

Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 1,049 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  



 

 

Uji homogenitas data pretest pertemuan 2 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika                Fhitung F 1/2(nb-1), (nk-

1) dan terima H0 jika sebaliknya dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-1). 

H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen)  

                   Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen 

                   Keterangan : 

       σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

       σ2
2
 = varians kelas kontrol 

                                 
                

                
 

  
     

     
                                       

                                              

 Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 1,900 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  

Uji homogenitas data pretest pertemuan 3 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika Fhitung F 1/2(nb-1), (nk-1) dan 

terima H0 jika sebaliknya dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-1). 

H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen)  

                  Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen 

                   Keterangan : 



 

 

       σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

       σ2
2
 = varians kelas kontrol 

                                 
                

                
 

  
     

     
                                       

                                              

 Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 0,719 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  

 

2. Analisis Data Posttest 

 Posttest dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung. 

Analisis data posttest ini digunakan untuk mengetahui normalitas, homogenitas dan menguji 

hipotesis yang diajukan serta untuk mengetahui hasil belajar setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk memperoleh gambaran nilai posttest berikut disajikan rata-rata dan 

simpangan baku kelas eksperimen dan kontrol.  

Tabel 4. 11 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas  

 Kontrol pertemuan 1 

Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 72.85 11.29 68.75 32 

Kontrol 55.83 11.36 50.0 30 

 

 



 

 

Tabel 4. 12 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

pertemuan 2 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 73.70 7.59 75.00 32 

Kontrol 58.33 8.96 62.5 30 

 

Tabel 4. 13 Rata-rata dan Simpangan Baku Kelas Eksperimen dan Kelas  

 Kontrol pertemuan 3 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa 

Eksperimen 73.61 6.64 70.37 32 

Kontrol 55.43 8.17 48.1 30 

 

1) Uji Normalitas Data Posttest 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil 

posttest berdiistribusi normal atau tidak. Adapun hasil rata-rata, modus, simpangan baku, dan 

kemiringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. 14 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 1 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 72.85 11.29 68.75 32 0.36 

Kontrol 55.83 11.36 50.0 30 0.51 

 

 Karena nilai kemiringan sebesar 0,36 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < 0,36 < +1 

pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar 0,51 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 

< 0,51 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data posttest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 



 

 

Tabel 4. 15 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 2 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 73.70 7.59 75.00 32 -0.17 

Kontrol 58.33 8.96 62.5 30 -0.47 

 

 Karena nilai kemiringan sebesar -0,17 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < -0,17 < 

+1 pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar -0,47 terletak diantara (-1) dan (+1) atau 

-1 < -0,47 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data posttest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 

Tabel 4. 16 Rata-rata, Modus, Simpangan Baku, dan Kemiringan Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol pertemuan 3 
Kelas Rata-rata Simpangan Baku Modus Jumlah siswa Kemiringan 

Eksperimen 73.61 6.64 70.37 32 0.49 

Kontrol 55.43 8.17 48.1 30 0.89 

 

 Karena nilai kemiringan sebesar 0,49 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 < 0,49 < +1 

pada kelas eksperimen dan nilai kemiringan sebesar 0,89 terletak diantara (-1) dan (+1) atau -1 

< 0,89 < +1 pada kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data posttest untuk kelas 

eksperimen dan kontrol berdiistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas Data Posttest 

Uji homogenitas data post test pertemuan 1 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika                Fhitung F 1/2 (nb-1), (nk-

1) dan terima H0 jika Fhitung F 1/2 nb-1), (nk-1) dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-

1). 



 

 

 H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen)  

 Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen) 

 Keterangan : 

σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

σ2
2
 = varians kelas control 

         
                

                
 

  
      

      
                                       

                                      

Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 0,987 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  

Uji homogenitas data post test pertemuan 2 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika                Fhitung F 1/2 (nb-1), (nk-

1) dan terima H0 jika Fhitung F 1/2 nb-1), (nk-1) dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-

1). 

 

 H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen) 

 Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen) 

 Keterangan : 



 

 

 σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

σ2
2
 = varians kelas kontrol 

                                 
                

                
 

  
     

     
                                       

                                              

 Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 0,718 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  

Uji homogenitas data post test pertemuan 3 bertujuan untuk mengetahui apakah sampel  

homogen atau  tidak, dengan  kriteria penguji adalah tolak H0 jika                Fhitung F 1/2 (nb-1), (nk-

1) dan terima H0 jika Fhitung F 1/2 nb-1), (nk-1) dengan dk pembilang = (nb-1) dan dk penyebut = (nk-

1). 

 

 H0 :  σ1
2
 = σ2

2
 (varians data homogen)  

Ha : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (varians data tidak homogen) 

Keterangan : 

σ1
2
 = varians kelas eksperimen 

σ2
2
 = varians kelas kontrol 

                                 
                

                
 



 

 

  
     

     
                                       

                                              

 Berdasarkan perhitungan didapat Fhitung = 0,660 dan F0,05(31,29) = 1,93.  Karena Fhitung 

F 1/2(nb-1), (nk-1) sehingga terima H0. Dengan demikian diketahui bahwa varians kedua kelompok 

yang dibandingkan homogen.  

3) Uji t 

a. Uji t data kelas eksperimen dan kelas kontrol pertemuan 1 

Pada data ini Uji t dilakukan untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang peneliti 

ajukan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

Hipotesis Deskriptif : 

H0 : tidak ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble.  

Ha : ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Hipotesis Statistik : 

H0 :  ̅1 ≤  ̅2 

H0 :  ̅1  >  ̅2 

Keterangan : 

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas eksperimen  

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas kontrol 

Sesuai dengan desain penelitian yang digunakan terdiri dari kelompok eksprimen dan 

kontrol. Dalam hal ini  uji t digunakan untuk menguji signifikan perbedaan mean dengan rumus: 



 

 

  
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

 

 

            

 ̅  = rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅  = rata-rata kelompok kontrol 

   = jumlah peserta didik kelas eksperimen 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol 

 

Diketahui: 

   
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

  (Sudjana;2005;239) 

Dimana 

    
         

            
 

        
 

Dari hasil perhitungan sebelumnya maka: 

      

      

 ̅        

 ̅        

  
         



 

 

  
         

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
 

       
 

  √
                         

       
 

       

Jadi simpangan baku gabungan adalah        kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis: 

  
 ̅   ̅ 

 √
 

  
 

 

  

 

  
           

     √
 

  
 

 

  

 

  5,91 

Maka diperoleh thitung      dengan       , dk = 60 didapat harga ttabel = 

       sehingga thitung=      > ttabel =        maka kesimpulannya adalah Ho ditolak artinya 

ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Scramble  di 

MTs Manba’ul Ulum lempung jaya. 

b. Uji T data kelas eksperimen dan kelas kontrol pertemuan 2 

Pada data ini Uji t dilakukan untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang peneliti 

ajukan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  



 

 

Hipotesis Deskriptif : 

H0 : tidak ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble.  

Ha : ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Hipotesis Statistik : 

H0 :  ̅1 ≤  ̅2 

H0 :  ̅1  >  ̅2 

Keterangan : 

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas eksperimen  

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas kontrol 

Sesuai dengan desain penelitian yang digunakan terdiri dari kelompok ekspriment dan 

kontrol. Dalam hal ini uji t digunakan untuk menguji signifikan perbedaan mean dengan rumus: 

  
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

 

            

 ̅  = rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅  = rata-rata kelompok kontrol 

   = jumlah peserta didik kelas eksperimen 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol 

 

Diketahui: 
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  √
 

  
 

 

  

  (Sudjana;2005;239) 

Dimana 

    
         

            
 

        
 

Dari hasil perhitungan sebelumnya maka: 

      

      

 ̅        

 ̅        

  
        

  
        

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
 

       
 

  √
                       

       
 

      

Jadi simpangan baku gabungan adalah       kemudian dilakukan pengujian hipotesis: 
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  7,30 

Maka diperoleh thitung      dengan       , dk = 60 didapat harga ttabel = 

       sehingga thitung=      > ttabel =        maka kesimpulannya adalah Ho ditolak artinya 

ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Scramble  di 

MTs Manba’ul Ulum lempung jaya. 

c. Uji T data kelas eksperimen dan kelas kontrol pertemuan 3 

Pada data ini Uji t dilakukan untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang peneliti 

ajukan dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:  

Hipotesis Deskriptif : 

H0 : tidak ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble.  

Ha : ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi garis singgung lingkaran dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Hipotesis Statistik : 

H0 :  ̅1 ≤  ̅2 

H0 :  ̅1  >  ̅2 

Keterangan : 



 

 

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas eksperimen  

 ̅2  = rata-rata hasil beda pretest dan posttest kelas kontrol 

Sesuai dengan desain penelitian yang digunakan terdiri dari kelompok ekspriment dan 

kontrol. Dalam hal ini uji t digunakan untuk menguji signifikan perbedaan mean dengan rumus: 

  
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

 

            

 ̅  = rata-rata kelompok eksperimen 

 ̅  = rata-rata kelompok kontrol 

   = jumlah peserta didik kelas eksperimen 

   = jumlah peserta didik kelas kontrol 

 

Diketahui: 

   
 ̅    ̅ 

  √
 

  
 

 

  

  (Sudjana;2005;239) 

Dimana 

    
         

            
 

        
 

Dari hasil perhitungan sebelumnya maka: 
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 ̅        

  
        

  
        

Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

  √
        

          
 

       
 

  √
                       

       
 

  7,41 

Jadi simpangan baku gabungan adalah       kemudian dilakukan pengujian hipotesis: 
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  9,65 

Maka diperoleh thitung      dengan       , dk = 60 didapat harga ttabel = 

       sehingga thitung=      > ttabel =        maka kesimpulannya adalah Ho ditolak artinya 

ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Scramble  di 

MTs Manba’ul Ulum lempung jaya. 



 

 

B. Pembahasan 

Setelah diadakan uji hipotesis dengan perhitungan uji t pada setiap pertemuan. Pada 

pertemuan 1 menghasilkan thitung = 5,91 dan ttabel = 2,0003 dengan taraf signifikan α = 5%, 

sehingga didapat thitung > ttabel. Maka kesimpulannya adalah hipotesis nol (H0)  ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya ada peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Pada pertemuan 2 menghasilkan thitung = 7,30 dan ttabel = 2,0003 dengan taraf signifikan α 

= 5%, sehingga didapat thitung > ttabel. Maka kesimpulannya adalah hipotesis nol (H0)  ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya ada peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Pada pertemuan 3 menghasilkan thitung = 9,65 dan ttabel = 2,0003 dengan taraf signifikan α 

= 5%, sehingga didapat thitung > ttabel. Maka kesimpulannya adalah hipotesis nol (H0)  ditolak dan 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya ada peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran scramble. 

Penelitian ini menggunakan aspek kognitif yaitu : pengetahuan, pemahaman dan 

penerapan.  Terdapat tiga pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari 2 soal. Pada  

pertemuan kesatu aspek yang dinilai adalah pengetahuan dan pemahaman. Pada 

pertemuan kedua dan ketiga, untuk soal no 1 dan 2 aspek yang dinilai adalah penerapan. 

Hal ini disajikan dalam tebel dibawah ini: 

Tabel 4. 17 Aspek Kognitif 

Pertemuan No soal Aspek kognitif 

1 
1 Pengetahuan 

2 Pemahaman 

2 
1 Penerapan 

2 Penerapan 

3 
1 Penerapan 

2 Penerapan 



 

 

1. Aspek Pengetahuan 

 Pada aspek pengetahuan ini terdapat pada soal no 1 pertemuan 1 didapatkan rata-rata 

hasil pretest dan post test kelas eksperimen dan kontrol adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 Rata-rata hasil pretest dan post test 

Pertemuan No soal 
Kelas eksperimen Kelas control 

Pretest Pos test Pretest Post test 

1 1 40,62 71,09 31,66 40,83 

 

 Dari tabel diatas untuk kelas eksperimen nilai post test lebih besar dari nilai pretest 

dengan rata-rata 71,09 dikeranakan siswa memahami materi setelah dilakukan penbelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble. Untuk kelas kontrol nilai post test tidak 

jauh berbeda dengan nilai pretest, selisihnya adalah 9,17. 

2. Aspek Pemahaman 

 pada aspek pemahaman ini terdapat pada soal no 2 pertemuan I didapatkan hasil pretest 

dan post test kelas eksperimen dan kontrol adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 19 Rata-rata hasil pretest dan post test 

Pertemuan No soal 
Kelas eksperimen Kelas control 

Pretest Pos test Pretest Post test 

1 2 42,96 73,43 42,22 60,83 

 

 Dari tabel diatas untuk kelas eksperimen nilai post test lebih besar dari nilai pretest 

dengan rata-rata 73,43 dikerenakan siswa memahami materi setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran scramble. Untuk kelas kontrol nilai post test tidak 

jauh berbeda dengan nilai pretest, selisihnya adalah 18,61. 



 

 

3. Aspek Penerapan 

 Pada aspek penerapan ini terdapat pada soal no 1, 2 pertemuan 2, dan soal no 1,2 

pertemuan 3 didapatkan hasil pretest dan post test kelas eksperimen dan kontrol adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 20 Rata-rata hasil pretest dan post test 

Pertemuan No soal 
Kelas eksperimen Kelas control 

Pretest Pos test Pretest Post test 

2 
1 51,82 72,91 45,83 59,16 

2 51,04 74,47 43,33 57,50 

3 
1 54,16 78,12 52,50 63,61 

2 41,66 70,00 38,66 48,88 

Rata-rata 49,67 73,87 45,08 57,28 

 

Dari tabel diatas, pertemuan 2 dan 3 merupakan aspek penerapan dimana nilai post test 

untuk pertemuan 2 dan 3 diatas nilai KKM sedangkan pertemuan 3 soal no 2 rata-rata post test 

hanya 70 sama dengan  nilai KKM. Pada pertemuan terakhir  siswa menggerutu  merasa jenuh 

dan bosan karena disetiap pertemuan terdapat pretest dan post test. Rata-rata aspek penerapan 

pada nilai post test lebih besar dari nilai pretest. Sedangkan kelas kontrol rata-rata pretest dan 

post test tidak berbeda signifikan tetapi nilai post test lebih besar dari nilai pretest. rata-rata 

kelas eksperimen untuk pretest yaitu 49,67 dan post test yaitu 73,87. Sedangkan rata-rata kelas 

control pretest yaitu 45,08 dan post test yaitu 57,28.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil observasi penelitian dengan menggunakan model pembelajaran scramble pada setiap 

pertemuan maka didapatkan rata-rata kategori sangat aktif 13,54%, kategori aktif 72,92%, 

kategori cukup aktif 13,54%, sedangkan kategori kurang aktif dan buruk tidak ada pada 

setiap pertemuan. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran scramble dapat meningkatkan 

hail belajar siswa MTs Manba’ul Ulum lempuing Jaya. Hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan uji t pada pertemuan 1 didapat harga thitung=     , Pada pertemuan 2 didapat 

harga thitung=        Pada pertemuan 3 didapat harga thitung=          Karena ttabel =         

untuk semua pertemuan maka kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima  artinya 

ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran scramble di 

MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya. 

  



 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu : 

1.  Bagi Guru 

Untuk membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika 

yang lebih baik dengan menerapkan model pembelajaran scramble.   

2.  Bagi Sekolah 

Model pembelajaran scramble dapat digunakan sebagai alternatif bagi sekolah 

untuk menerapkan pembelajaran yang efektif dan tepat dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dikembangkan penelitian-penelitian serupa dengan materi atau mata 

pelajaran yang berbeda dan berkaitan dengan penggunaan waktu dalam penelitian 

lebih diperhatikan alokasi waktu tiap langkah pembelajaran untuk hasil yang lebih 

maksimal. 

4. Kekurangan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran scramble ini membuat 

siswa bisa mencontek jawaban temanya dan mempermudah siswa menebak 

jawaban, sehingga setiap soal yang dikerjakan siswa harus mempunyai langkah-

langkah dalam penyelesaian soal. 
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SILABUS 
Nama Sekolah : MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya   

Kelas/Semester : VIII/ 2 (Dua)  

Mata pelajaran : Matematika     

Standar kompetensi : 4.  Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok  
Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen  

Contoh Instrumen  

4.4. 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dua lingkaran 

Lingkaran  Mengenal 
garis singgung 

lingkaran 

 Menentukan 

panjang garis 

singgung yang 

ditarik dari 

titik di luar 

lingkaran. 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Tes Essay Dari gambar 

disamping garis 

yang merupakan 

garis singgung 

lingkaran adalah 

.... 

a

b

d

e

c

 
 

 

2x40 

mnt 
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-------------------------------------. 2007. 
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Belajar Matematika 2: untuk kelas viii 
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Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional, 2007 

Rahaju, Enadah Budi, dkk. (2008). 

Contextual Teaching and Learning 

Matematika: Sekolah Menengah 

Pertama/ 

   Menentukan 
panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dalam dua 

lingkaran 

Tes 

tertulis 

Tes Essay Raziq memiliki 

sepeda dengan 

jari-jari roda kecil 

dan roda besar 

masing-masing 30 

cm dan 10 cm. 

Jika jarak kedua 

pusat roda sepeda 

2x40 

mnt 



 

 

adalah 104 cm. 

Berapakah 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dalamnya dari 

kedua roda 

sepeda tersebut 

.... 
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Pustekkom. 2009. Garis Singgung 
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mulasi2.swf diakses 20 April 2012) 

Pustekkom. 2009. Garis Singgung 

Persekutuan Luar dua Lingkaran. 

(http://belajar.kemdiknas.go.id/file_st
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mulasi3.swf diakses 20 April 2012) 

 

   Menentukan 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

luar dua 

lingkaran 

Tes 

tertulis 

Tes Essay Pak dikki ingin 

memodifikasi 

sepeda seperti 

gambar dibawah 

ini : 

 
Jika jari-jari roda 

sepeda adalah 50 

cm dan 30 cm. 

Jika jarak titik 

pusat roda depan 

dengan belakang 

adalah 1,01 m. 

2x40 

mnt 
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Maka panjang 

garis singgung 

persekutuan luar 

adalah ... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

                        Nama Sekolah            : MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

                Mata Pelajaran           : Matematika 

                Kelas / Semester        : VIII (delapan) / Genap 

                Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi         

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator       

1. Mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

2. Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar 

lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

2. Siswa dapat menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Garis Singgung Lingkaran 

 

Gambar A memotong lingkaran di dua titik 

B C A 



 

 

Gambar B memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran 

Gambar C tidak memotong lingkaran 

 

 

 

 

 Sifat –Sifat Garis Singgung 

5. Garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter lingkaran yang 

melalui titik singgungnya 

6. Melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat suatu garis singgung 

pada lingkaran tersebut 

7. Melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

8. Jarak kedua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran adalah 

sama 

 

2. Garis Singgung Yang Ditarik Dari Titik Luar Lingkaran 

 

 

 

AB merupakan garis singgung lingkaran di titik B. 

AB
2
 = OA

2
 – OB

2
 

Jadi, AB = √         

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok 

2. Model Pembelajaran : model pembelajaran scramble 

KESIMPULAN: 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran 

atau memotong lingkaran di satu titik. 

 

Dengan menggunakan Teorema 

Pythagoras didapat: 

(OA)
2
 - (OB)

2
 = (AB)

2
 

( OA)
2
 - (r)

2
     = (AB)

2
 

 

B 

A O 



 

 

Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran scramble: 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memberi motivasi kepada siswa. 

8. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

9. Guru menyiapkan lembar  soal dan jawaban yang sudah diacak, dan 

membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar soal tersebut. Lembar 

jawaban lebih banyak dari pada lembar soal dan pada lembar soal 

belum tentu semua ada jawaban pada lembar jawaban. 

10. Guru membagikan lembar soal tersebut dan memberikan kesempatan 

siswa untuk mengerjakannya. 

11. Guru menyuruh salah satu siswa maju kedepan untuk 

mempresentasikan pekerjaannya. 

12. Guru memberikan poin bagi siswa yang menjawab benar dan bagi siswa 

yang menjawab salah guru memberi motivasi agar tidak putus asa. 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa serta 

memberitahu kepada siswa tentang 

materi yang akan dipelajari dan 

model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang 

hendak dicapai. (langkah 1) 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

 

 

10 Menit 

 

 



 

 

- Sebagai apersepsi (memfokuskan 

perhatian siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas. 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes awal (pretest) 

kepada seluruh siswa. 

 

- Guru menyampaikan informasi  

materi pembelajaran tentang 

mengenal garis singgung lingkaran 

dan menentukan panjang garis 

singgung yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran. (langkah 2) 

 

- Guru mengorganisasi siswa dalam 

beberapa kelompok yang masing-

masing beranggotakan 4–5 orang. 

(langkah 3) 

 

- Guru membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban  yang di acak pada 

setiap kelompok. (langkah 4) 

Contoh soal Perhatikan gambar 

dibawah ini : 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan 

soal pretest yang 

diberikan oleh guru. 

- Siswa mendengarkan 

dan menerima 

penjelasan  dari guru 

tentang materi 

pembelajaran. 

 

 

 

- Siswa bergabung ke 

dalam kelompok yang 

telah ditentukan oleh 

guru.  

 

 

- Masing-masing 

kelompok 

mendapatkan lembar 

soal dan lembar 

10 Menit 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QP

R

41 cm

40 cm

 

Bila QR adalah garis singgung, 

maka PR adalah .... 

 

 

- Guru mengawasi kegiatan belajar 

siswa selama diskusi berlangsung 

dan membantu kelompok siswa jika 

ada yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal . 

(Konfirmasi) 

 

 

- Guru memanggil salah satu siswa 

dari perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

(langkah 5) 

 

 

 

- Guru memberikan penghargaan pada 

kelompok (individu) yang menjawab 

dengan benar dan memberikan 

motivasi  kepada siswa yang 

menjawab dengan salah agar tidak 

putus asa. (langkah 6) 

 

jawaban tentang garis 

singgung lingkaran dan 

panjang garis singgung 

yang ditarik dari titik 

di luar lingkaran yang 

di berikan guru untuk 

dikerjakan bersama 

kelompoknya. 

(Eksplorasi) 

 

 

 

 

- Melalui kegiatan 

berdiskusi dengan 

anggota setiap 

kelompok 

menyelesaikan soal-

soal yang diberikan 

oleh guru. (Elaborasi) 

 

 

 

 

- Beberapa siswa 

diminta  guru untuk  

mempresentasikan 

hasil pekerjaanya 

bersama kelompoknya 

di depan kelas dan 

sedangkan siswa dari 

kelompok lain diminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 



 

 

untuk menanggapi 

jawaban dari 

temannya. (Elaborasi) 

 

- Siswa menerima 

penghargaan  dari guru 

untuk kelompok 

(individu) yang 

menjawab dengan 

benar. 

 

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes akhir (post test) 

kepada seluruh siswa. 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan soal 

tes akhir (post test) yang 

diberikan oleh guru.  

10 Menit 

 

 

 

 

E.   Alat dan Sumber Belajar 

       Sumber : 

- Nuharini, Dewi., Tri Wahyuni. (2008). Buku Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

- Cholik Adinawan,(2008). Seribu pena matematika untuk SMP/MTs kelas 

VIII. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 

       Alat : 

- Papan tulis 

- Spidol, mistar 

 



 

 

F.   Penilaian  

1. Instrumen Penilaian : Tes  

2. Teknik Penilaian      : Tes tertulis 

3. Bentuk Instrumen    : Uraian  

4. Soal Instrumen         : Terlampir 

       

      Lempuing Jaya,   2015 

Guru mata pelajaran         Peneliti 

        

Patmiati, S.Pd.        M. Subhi 

Mengetahui 

Kepala MTs Manba’ul Ulum 

 

Muslih, S.Pd.I  

NIP. 19801125 200501 1 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

                        Nama Sekolah            : MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

                Mata Pelajaran           : Matematika 

                Kelas / Semester        : VIII (delapan) / Genap 

                Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi         

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator       

3. Menentukan Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

3. Siswa dapat menentukan Panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran  

 

 

5.   

6.  

7.  

 

 

QS
2
 = PQ

2
  -  PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

 TU =  22 rRPQ   

  d   =  22 rRP   

P Q 

r T 

U 

S 

R 

L1 
L2 

p 

d 



 

 

 

Garis singgung persekutuan dalam UT adalah garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran.  

UT = SQ 

UT
2
 = PQ

2
 – (r1 + r2)

2
 

Jika UT = d dan PQ = p, maka: 

d
2
 = p

2
 – (r1 + r2)

2 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

3. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok 

4. Model Pembelajaran : model pembelajaran scramble 

Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran scramble: 

13. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memberi motivasi kepada siswa. 

14. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

15. Guru menyiapkan lembar  soal dan jawaban yang sudah diacak, dan 

membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar soal tersebut. Lembar 

jawaban lebih banyak dari pada lembar soal dan pada lembar soal 

belum tentu semua ada jawaban pada lembar jawaban. 

16. Guru membagikan lembar soal tersebut dan memberikan kesempatan 

siswa untuk mengerjakannya. 

17. Guru menyuruh salah satu siswa maju kedepan untuk 

mempresentasikan pekerjaannya. 

18. Guru memberikan poin bagi siswa yang menjawab benar dan bagi siswa 

yang menjawab salah guru memberi motivasi agar tidak putus asa. 

 

 



 

 

 

 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa serta 

memberitahu kepada siswa tentang 

materi yang akan dipelajari dan 

model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang 

hendak dicapai. (langkah 1) 

- Sebagai apersepsi (memfokuskan 

perhatian siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes awal (pretest) 

kepada seluruh siswa. 

 

- Guru menyampaikan tujuan 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan 

soal pretest yang 

diberikan oleh guru. 

- Siswa mendengarkan 

10 Menit 

 

 

 

10 Menit 



 

 

pembelajaran dan indikator yang 

hendak dicapai. (langkah 1) 

- Guru menyampaikan informasi  

materi pembelajaran tentang 

panjang garis singgung 

persekutuan dalam dua lingkaran 

.(langkah 2). 

 

- Guru mengorganisasi siswa dalam 

beberapa kelompok yang masing-

masing beranggotakan 4–5 orang. 

(langkah 3) 

 

- Guru membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban  yang di acak pada 

setiap kelompok. (langkah 4) 

Contoh soal Perhatikan gambar 

dibawah ini : 

M N

A

B
 

 Pada gambar di atas, panjang jari-

jari MA = 5 cm, panjang jari-jari NB 

= 4 cm, dan panjang MN = 15 cm. 

Hitunglah panjang garis singgung 

persekutuan dalamnya? 

 

- Guru mengawasi kegiatan belajar 

siswa selama diskusi berlangsung 

dan membantu kelompok siswa 

dan menerima 

penjelasan  dari guru 

tentang materi 

pembelajaran. 

 

 

 

 

- Siswa bergabung ke 

dalam kelompok yang 

telah ditentukan oleh 

guru.  

 

 

- Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar soal dan lembar 

jawaban tentang garis 

singgung lingkaran dan 

panjang garis singgung 

yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran yang di 

berikan guru untuk 

dikerjakan bersama 

kelompoknya. 

(Eksplorasi) 

 

 

- Melalui kegiatan 

berdiskusi dengan 

anggota setiap kelompok 

menyelesaikan soal-soal 

 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 



 

 

jika ada yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal .  

 

- Guru memanggil salah satu siswa 

dari perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. (langkah 5) 

 

 

 

 

 

- Guru memberikan penghargaan 

pada kelompok (individu) yang 

menjawab dengan benar dan 

memberikan motivasi  kepada 

siswa yang menjawab dengan 

salah agar tidak putus asa. 

(langkah 6) 

 

yang diberikan oleh 

guru. (Elaborasi) 

 

- Beberapa siswa diminta  

guru untuk  

mempresentasikan hasil 

pekerjaanya bersama 

kelompoknya di depan 

kelas dan sedangkan 

siswa dari kelompok lain 

diminta untuk 

menanggapi jawaban 

dari temannya. 

(Elaborasi) 

- Siswa menerima 

penghargaan  dari guru 

untuk kelompok 

(individu) yang 

menjawab dengan benar. 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes akhir (post test) 

kepada seluruh siswa. 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan soal 

tes akhir (post test) yang 

diberikan oleh guru.  

10 Menit 

 

 

 

 

E.   Alat dan Sumber Belajar 

       Sumber : 



 

 

- Nuharini, Dewi., Tri Wahyuni. (2008). Buku Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

- Cholik Adinawan,(2008). Seribu pena matematika untuk SMP/MTs kelas 

VIII. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 

       Alat : 

- Papan tulis 

- Spidol, mistar 

 

 

F.   Penilaian  

1. Instrumen Penilaian : Tes  

2. Teknik Penilaian      : Tes tertulis 

3. Bentuk Instrumen    : Uraian  

4. Soal Instrumen         : Terlampir 

       Lempuing Jaya,   

2015 

Guru mata pelajaran         Peneliti 

  

     

Patmiati, S.Pd.        M. Subhi 

 

Mengetahui 

Kepala MTs Manba’ul Ulum 

 

Muslih, S.Pd.I  

NIP. 19801125 200501 1 010 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)   

                        Nama Sekolah            : MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

                Mata Pelajaran           : Matematika 

                Kelas / Semester        : VIII (delapan) / Genap 

                Alokasi Waktu           : 2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi         

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

C. Indikator       

Menentukan Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menentukan Panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran  



 

 

 

 

 

 

 

Garis singgung persekutuan AB adalah garis singgung persekutuan luar 

dua lingkaran.  

AB = SQ 

AB
2
 = PQ

2
 – (r1 - r2)

2
 

Jika AB = l dan PQ = p, maka: 

 l
2
 = p

2
 – (r1 - r2)

2
 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

5. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok 

6. Model Pembelajaran : model pembelajaran scramble 

Berikut langkah-langkah dalam model pembelajaran scramble: 

19. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

memberi motivasi kepada siswa. 

20. Guru menyampaikan materi pembelajaran. 

21. Guru menyiapkan lembar  soal dan jawaban yang sudah diacak, dan 

membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar soal tersebut. Lembar 

jawaban lebih banyak dari pada lembar soal dan pada lembar soal 

belum tentu semua ada jawaban pada lembar jawaban. 

22. Guru membagikan lembar soal tersebut dan memberikan kesempatan 

siswa untuk mengerjakannya. 

QS
2
 = PQ

2
 - PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

L  =  22 rRP   

P 

R 

S 
r 

B 

Q p 

L 



 

 

23. Guru menyuruh salah satu siswa maju kedepan untuk 

mempresentasikan pekerjaannya. 

24. Guru memberikan poin bagi siswa yang menjawab benar dan bagi siswa 

yang menjawab salah guru memberi motivasi agar tidak putus asa. 

 

 

 

 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa serta 

memberitahu kepada siswa tentang 

materi yang akan dipelajari dan 

model pembelajaran yang akan 

digunakan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang 

hendak dicapai. (langkah 1) 

- Sebagai apersepsi (memfokuskan 

perhatian siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita yang 

berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  



 

 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes awal (pretest) 

kepada seluruh siswa. 

 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang 

hendak dicapai. (langkah 1) 

- Guru menyampaikan informasi  

materi pembelajaran tentang 

panjang garis singgung 

persekutuan luar dua 

lingkaran.(langkah 2) 

- Guru mengorganisasi siswa dalam 

beberapa kelompok yang masing-

masing beranggotakan 4–5 orang. 

(langkah 3) 

 

- Guru membagikan lembar soal dan 

lembar jawaban  yang di acak pada 

setiap kelompok. (langkah 4) 

Contoh soal: 

B

A

P
Q

 

pada gambar diatas, panjang PQ = 

25 cm, panjang jari-jari PA = 13 

cm, dan jari-jari QB = 6 cm. 

hitunglah panjang garis singgung 

persekutuan luar AB ? 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan 

soal pretest yang 

diberikan oleh guru. 

- Siswa mendengarkan 

dan menerima 

penjelasan  dari guru 

tentang materi 

pembelajaran. 

 

 

 

- Siswa bergabung ke 

dalam kelompok yang 

telah ditentukan oleh 

guru.  

 

 

- Masing-masing 

kelompok mendapatkan 

lembar soal dan lembar 

jawaban tentang garis 

singgung lingkaran dan 

panjang garis singgung 

yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran yang di 

berikan guru untuk 

dikerjakan bersama 

kelompoknya. 

(Eksplorasi) 

10 Menit 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Guru mengawasi kegiatan belajar 

siswa selama diskusi berlangsung 

dan membantu kelompok siswa 

jika ada yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal .  

 

 

 

- Guru memanggil salah satu siswa 

dari perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. (langkah 5) 

 

 

 

 

 

- Guru memberikan penghargaan 

pada kelompok (individu) yang 

menjawab dengan benar dan 

memberikan motivasi  kepada 

siswa yang menjawab dengan 

salah agar tidak putus asa. 

(langkah 6) 

 

 

 

- Melalui kegiatan 

berdiskusi dengan 

anggota setiap kelompok 

menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan oleh 

guru. (Elaborasi) 

 

 

 

- Beberapa siswa diminta  

guru untuk  

mempresentasikan hasil 

pekerjaanya bersama 

kelompoknya di depan 

kelas dan sedangkan 

siswa dari kelompok lain 

diminta untuk 

menanggapi jawaban 

dari temannya. 

(Elaborasi) 

- Siswa menerima 

penghargaan  dari guru 

untuk kelompok 

(individu) yang 

menjawab dengan benar. 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Menit 

 

 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 



 

 

- Guru mengkondisikan siswa dan 

memberikan tes akhir (post test) 

kepada seluruh siswa. 

- Siswa mempersiapkan 

diri dan mengerjakan soal 

tes akhir (post test) yang 

diberikan oleh guru.  

10 Menit 

 

 

 

 

E.   Alat dan Sumber Belajar 

       Sumber : 

- Nuharini, Dewi., Tri Wahyuni. (2008). Buku Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

- Cholik Adinawan,(2008). Seribu pena matematika untuk SMP/MTs kelas 

VIII. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 

       Alat : 

- Papan tulis 

- Spidol, mistar 

 

F.   Penilaian  

1. Instrumen Penilaian : Tes  

2. Teknik Penilaian      : Tes tertulis 

3. Bentuk Instrumen    : Uraian  

4. Soal Instrumen         : Terlampir 

       Lempuing Jaya,   

2015 

Guru mata pelajaran         Peneliti 

        

Patmiati, S.Pd.        M. Subhi 

Mengetahui 

Kepala MTs Manba’ul Ulum 

 

Muslih, S.Pd.I  

NIP. 19801125 200501 1 010 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

                        Nama Sekolah            : MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

                Mata Pelajaran           : Matematika 

                Kelas / Semester        : VIII (delapan) / Genap 

                Alokasi Waktu           : 10 x 40 menit (5 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi         

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. 

 

C. Indikator       

4. Mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

5. Menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar 

lingkaran. 

6. Menentukan Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. 

7. Menentukan Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. 

    

D. Tujuan Pembelajaran 

4. Siswa dapat mengidentifikasi garis singgung lingkaran. 

5. Siswa dapat menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari titik di 

luar lingkaran. 

6. Siswa dapat menentukan Panjang garis singgung persekutuan dalam dua 

lingkaran. 

7. Siswa dapat menentukan Panjang garis singgung persekutuan luar dua 

lingkaran. 

 

 



 

 

E. Materi Pembelajaran  

1. Garis Singgung Lingkaran 

 

 

Gambar A memotong lingkaran di dua titik 

Gambar B memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung lingkaran 

Gambar C tidak memotong lingkaran 

 

 

 

 

 Sifat –Sifat Garis Singgung 

9. Garis singgung lingkaran tegak lurus pada diameter lingkaran yang 

melalui titik singgungnya 

10. Melalui satu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat suatu garis singgung 

pada lingkaran tersebut 

11. Melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung pada 

lingkaran tersebut 

12. Jarak kedua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran adalah 

sama 

 

 

B C A 

KESIMPULAN: 

Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyinggung lingkaran 

atau memotong lingkaran di satu titik. 

 



 

 

2. Garis Singgung Yang Ditarik Dari Titik Luar Lingkaran 

 

 

 

 

 

AB merupakan garis singgung lingkaran di titik B. 

AB
2
 = OA

2
 – OB

2
 

Jadi, AB = √         

3. Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran  

 

 

8.   

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

Garis singgung persekutuan dalam UT adalah garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran.  

UT = SQ 

UT
2
 = PQ

2
 – (r1 + r2)

2
 

Jika UT = d dan PQ = p, maka: 

d
2
 = p

2
 – (r1 + r2)

2 

 

Dengan menggunakan Teorema 

Pythagoras didapat: 

(OA)
2
 - (OB)

2
 = (AB)

2
 

( OA)
2
 - (r)

2
     = (AB)

2
 

 

A O 

B 

QS
2
 = PQ

2
  -  PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

 TU =  22 rRPQ   

  d   =  22 rRP   

P Q 

r 

T 

U 

S 

R 

L1 
L2 

p 

d 



 

 

4.  Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran  

 

 

 

 

 

 

Garis singgung persekutuan AB adalah garis singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran.  

AB = SQ 

AB
2
 = PQ

2
 – (r1 - r2)

2
 

Jika AB = l dan PQ = p, maka: 

l
2
 = p

2
 – (r1 - r2)

2 

F. Metode dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab,  

2. Model Pembelajaran : Model pembelajaran konvensional 

G.   Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan 

siswa serta memberitahu 

kepada siswa tentang tujuan 

tes awal (pretest) yang akan 

dilakukan. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

mempersiapkan diri untuk 

melakukan tes awal 

(pretest).  

 

10 Menit 

 

 

 

QS
2
 = PQ

2
 - PS

2
 

QS  = 
22 PSPQ   

QS  =  22 rRPQ   

L  =  22 rRP   

P 

R 

S 

A 

r 

B 

Q p 

L 



 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru memberikan tes awal 

(pretest) kepada seluruh 

siswa. 

 

- Setiap siswa mengerjakan 

soal pretest yang diberikan 

oleh guru. 

 

65 Menit 

 

 3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil tes 

awal (pretest) yang sudah 

selesai dikerjakan oleh 

siswa. 

- Siswa  masing-masing 

mengumpulkan hasil tes 

awal (pretest) yang sudah 

dikerjakan. 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 

Pertemuan Kedua  

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan 

siswa serta memberitahu 

kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari dan 

model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

10 Menit 

 

 

 

 



 

 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

yang hendak dicapai.  

- Sebagai apersepsi 

(memfokuskan perhatian 

siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mejelaskan materi 

tentang sifat garis singgung 

lingkaran dan  menentukan 

panjang garis singgung yang 

ditarik dari titik di luar 

lingkaran beserta contohnya 

masing-masing.  

Contoh soal Perhatikan 

gambar dibawah ini : 

QP

R

41 cm

40 cm

 

Bila QR adalah garis 

singgung, maka PR 

adalah ... 

- Guru memberikan latihan 

- Mendengarkan penjelasan 

guru. (Eksplorasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

soal tentang materi yang 

sedang dibahas. (Elaborasi) 

- Membahas latihan soal 

dengan menunjuk beberapa 

siswa untuk 

menyelesaikannya di papan 

tulis. (Konfirmasi) 

- Mengerjakan latihan soal 

yang diberikan guru. 

(Elaborasi) 

- Memeriksa jawabannya dan 

bagi yang ditunjuk guru 

maju ke depan untuk 

menyelesaikannya di papan 

tulis. (Elaborasi) 

30 Menit 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 3. Kegiatan Akhir  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru bersama siswa 

membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

- Siswa diberikan pekerjaan 

rumah (PR) berupa soal-

soal yang ada dalam buku 

paket. 

- Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

- Menerima tugas dari guru 

untuk dikerjakan sebagai 

pekerjaan rumah (PR). 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Ketiga 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan 

siswa serta memberitahu 

kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari dan 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

10 Menit 

 

 

 



 

 

model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

yang hendak dicapai.  

- Sebagai apersepsi 

(memfokuskan perhatian 

siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas. 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

Guru menjelaskan materi 

tentang panjang garis 

singgung persekutuan dalam 

dua lingkaran beserta 

contohnya . Contoh soal: 

M N

A

B
 

 Pada gambar di atas, 

panjang jari-jari MA = 5 cm, 

panjang jari-jari NB = 4 cm, 

dan panjang MN = 15 cm. 

Hitunglah panjang garis 

singgung persekutuan 

- Mendengarkan penjelasan 

guru. (Eksplorasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

dalamnya? 

 

- Guru memberikan latihan 

soal tentang materi yang 

sedang dibahas. (Elaborasi) 

- Membahas latihan soal 

dengan menunjuk beberapa 

siswa untuk 

memyelesaikannya di papan 

tulis. (Konfirmasi) 

 

 

 

- Mengerjakan latihan soal 

yang diberikan guru. 

(Elaborasi) 

- Memeriksa jawabannya dan 

bagi yang ditunjuk guru 

maju ke depan untuk 

menyelesaikannya di papan 

tulis. (Elaborasi) 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

15 Menit 

 

3. Kegiatan Akhir  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru bersama siswa 

membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

- Siswa diberikan pekerjaan 

rumah (PR) berupa soal-

soal yang ada dalam buku 

paket. 

 

- Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

- Menerima tugas dari guru 

untuk dikerjakan sebagai 

pekerjaan rumah (PR). 

5 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pertemuan Keempat 

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan 

siswa serta memberitahu 

kepada siswa tentang materi 

yang akan dipelajari dan 

model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

- Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator 

yang hendak dicapai.  

- Sebagai apersepsi 

(memfokuskan perhatian 

siswa) dengan cara 

memberikan soal cerita 

yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

merespon dengan 

menjawab pertanyaan jika 

diberikan pertanyaan oleh 

guru. 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mejelaskan materi 

tentang panjang garis 

singgung persekutuan luar 

dua lingkaran beserta 

contohnya . 

Contoh soal: 

- Mendengarkan penjelasan 

guru. (Eksplorasi) 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 



 

 

B

A

P
Q

 

pada gambar diatas, panjang 

PQ = 25 cm, panjang jari-jari 

PA = 13 cm, dan jari-jari QB 

= 6 cm. hitunglah panjang 

garis singgung persekutuan 

luar AB ? 

 

- Guru memberikan latihan 

soal tentang materi yang 

sedang dibahas. (Elaborasi) 

 

- Membahas latihan soal 

dengan menunjuk beberapa 

siswa untuk 

memyelesaikannya di papan 

tulis. (Konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mengerjakan latihan soal 

yang diberikan guru. 

(Elaborasi) 

 

- Memeriksa jawabannya dan 

bagi yang ditunjuk guru 

maju ke depan untuk 

menyelesaikannya di papan 

tulis. (Elaborasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

15 menit 

 

 3. Kegiatan Akhir  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru bersama siswa 

membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

- Siswa dengan bimbingan 

guru membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

dibahas. 

5 Menit 

 

 

 



 

 

Pertemuan Kelima  

1. Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru mengkondisikan 

siswa serta memberitahu 

kepada siswa tentang tujuan 

tes akhir (post test) yang 

akan dilakukan. 

- Siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan 

mempersiapkan diri untuk 

melakukan tes akhir (post 

test).  

 

10 Menit 

 

 

 

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru memberikan tes akhir 

(post test) kepada seluruh 

siswa. 

 

- Setiap siswa mengerjakan 

soal tes akhir (post test) 

yang diberikan oleh guru. 

 

65 Menit 

 

3. Kegiatan Akhir 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 

Waktu 

- Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil tes 

akhir (post test) yang sudah 

selesai dikerjakan oleh 

siswa. 

- Siswa  masing-masing 

mengumpulkan hasil tes 

akhir (post test) yang sudah 

dikerjakan. 

 

5 Menit 

 

 

 

 

 



 

 

E.   Alat dan Sumber Belajar 

       Sumber : 

- Nuharini, Dewi., Tri Wahyuni. (2008). Buku Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

- Cholik Adinawan,(2008). Seribu pena matematika untuk SMP/MTs kelas 

VIII. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. 

       Alat : 

- Papan tulis 

- Spidol 

 

F.   Penilaian  

1. Instrumen Penilaian : Tes  

2. Teknik Penilaian      : Tes tertulis 

3. Bentuk Instrumen    : Uraian  

4. Soal Instrumen         : Terlampir 
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Kepala MTs Manba’ul Ulum 

 

Muslih, S.Pd.I  

NIP. 19801125 200501 1 010 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

KISI-KISI SOAL PRETEST/POST TEST 

 

Nama Sekolah : MTs Manbaul Ulum lempuing Jaya Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Mata pelajaran : Matematika Jumlah Soal : 6 

Kelas/Semester : VIII/ 2 (Dua) Bentuk Soal : Uraian 

Tahun Pelajaran : 2014/2015 Materi Pokok : Lingkaran 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Ajar Indikator Soal 

No. Soal 

Menghitung 

panjang garis 

singgung 

persekutuan 

dua lingkaran 

Garis 

Singgung 

Lingkaran 

Siswa dapat mengetahui garis singgung lingkaran 1 

Siswa dapat menentukan jarak titik pusat lingkaran ke titik diluar lingkaran  2 

Siswa dapat menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 3 

Siswa dapat menentukan panjang jari-jari lingkaran lain jika diketahui panjang garis 

singgung dalam dua lingkaran serta jarak kedua pusat roda. 

4 

Siswa dapat menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 5 

Siswa dapat menentukan perbandingan jari-jari lingkaran jika diketahui panjang garis 

singgung persekutuan luar dua lingkaran 

6 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

A. PEDOMAN PENSEKORAN 

No Soal kriteria Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis singgung adalah garis yang memotong 

suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan 

tegak lurus dengan jari-jari di titik 

singgungnya. 

Maka Garis c adalah garis yang merupakan 

garis singgung lingkaran. 

 

 

Diketahui : 

AO = 9 cm 

AB = 12 cm 

Dit : OB…? 

cm

OBOAOB

15

225

81144

912 22

22











 

OC = AO = jari-jari lingkaran = 9 cm 

Panjang CB adalah 

cm

cmcm

OCOBCB

6

915







 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga panjang CB adalah 6 cm 

 
Sketsa Gambar 

30 cm 10 cm

104 cm

 

Diketahui : 

R = 30 

r = 10 cm 

p = 104 cm 

Dit: d…? 

96

9216

160010816

160010816

40104

)1030(104

)(

22

22

22













 rRpd

 

 

Sehingga panjang garis singgung persekutuan 

dalam dua roda adalah 96 cm.

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa dari gambar diatas adalah : 

R r

100 cm

80 cm

 

 

Diketahui : 

p = 100 cm 

d = 80 cm 

Dit: Panjang jari-jari kedua roda adalah..? 

60)(

3600)(

3600)(

640010000)(

)(100006400

)(10080

)(

2

2

2

222

222















rR

rR

rR

rR

rR

rR

rRpd

 

 

Karena panjang jari-jari roda depan dan 

belakang adalah sama maka R = r = 30 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sketsa dari gambar diatas adalah : 

50 cm 30 cm

1,01 m

 

Diketahui : 

R = 50 cm 

r  = 30 cm 

p = 101 cm 

Dit: d..? 

99

9801

40010201

20101

)3050(101

)(

22

22

22













d

rRpd

 

 

Sehingga panjang garis singgung 

persekutuan luar dua roda adalah 99 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sketsa gambar : 

15

26 cm

24 cm

 

Diketahui : 

R = 15 cm 

p = 26 cm 

d = 24 cm 

Dit:Panjang jari-jari lingkaran kecil 

adalah..? 

cmr

r

r

r

r

r

r

r

r

rRpd

5

1015

1015

10)15(

100)15(

100)15(

576676)15(

)15(676576

)15(2624

)(

2

2

2

222

222





















 

Sehingga perbandingan jari-jari gir depan 

dan belakang adalah  15:5 = 3:1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 Total Skor   

       
                 

             
      



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Kata Kerja Operasional Aspek Kognitif 

 

Aspek Kognitif 

No Kompetensi  Indikator kompetensi  

1 Pengetahuan  

 

 

 

Mengutip, menyebutkan, menjelaskan,   menggambar, 

membilang, mengidentifikasi,  mendaftar, 

menunjukan, memberi label, member indeks, 

memasangkan, menamai, menandai, membaca, 

menyadari, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, 

mereprodoksi, meninjau, memilih, menyatakan, 

mempelajari, mentabulasi, member kode, menelusuri, 

menulis. 

2  Pemahaman Memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, 

mencirikan, merinci, mengasosiasikan, 

membandingkan, menghitung, mengkontraskan, 

mengubah, mempertahankan, menguraikan, menjalin, 

me,bedakan, mendiskusikan, menggali, 

mencontohkan, menerangkan, mengemukakan, 

mempolakan, memperluas, menyimpulkan, 

meramalkan, merangkum, menjabarkan,  

3 Penerapan  Menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, 

menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, 

menghitung, membangun, mengurutkan, 

membiasakan, mencegah, menggambarkan, 

menggunakan, menilai, melatih, menggali, 

mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, 

mengoprasikan, mempersoalkan, mengkonsepkan, 

melaksanakan, meramalkan, memprodoksi, 

memproses, mengaitkan, menyusun, mensimulasikan, 

memecahkan, melakukan, mentabulasi 

4 Analisis  Menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, 



 

 

mendeteksi, mendiagonosis, menyeleksi, merinci, 

menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan, 

merasionalkan, menguji, mencerahkan, menjelajah, 

membagankan, menyimpulkan, menemukan, 

menelaah, memaksimalkan, memerintahkan, mengedit, 

mengaitkan, memilih, mengukur, melatih, mentransfer. 

5 Sintesis Mengabstraksi, mengatur, menganimasi, 

mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, 

mengkombinasikan, menyusun, mengarang, 

membangun, menanggulangi, menghubungkan, 

menciptakan, mengkreasikan, mengoreksi, merancang, 

merencanakan, mendikte, meningkatkan, memperjelas, 

memfasilitasi, membentuk, merumuskan, 

menggeneralisasi, menggabungkan, memadukan, 

membatas, mereparasi, menampilkan, menyiapkan, 

memproduksi, merangkum, merekonstruksi. 

6 Evaluasi  Membandingkan, menyimpulkan, menilai, 

mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, 

memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan, 

menafsirkan, mempertahankan, merinci, mengukur, 

merangkum, membuktikan, membuktikan, 

memvalidasi, mengetes, memilih, memproyeksikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Wawancara dengan guru di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

yang dilaksanakan pada 15 November 2014 

 

Pewawancara : Assalamu’alaikum, Apa kabar ibu? Sebelumnya mohon maaf 

mengganggu waktunya dan terima kasih karena ibu bersedia 

di wawancarai. Saya M. Subhi Mahasiswa IAIN Raden Fatah 

palembang ingin mewawancarai ibu tentang pembelajaran di 

kelas VIII MTs Manba’ul ulum Lempuing Jaya yang akan 

saya jadikan dasar dalam penelitian skripsi saya. Sudah 

berapa lama ibu mengajar di sekolah ini? 

Narasumber : Wa’alaikum salam  baik kabar nya, Sudah 3 tahunan 

Pewawancara : Apa saja kendala-kendala yang ibu hadapi saat mengajar 

pelajaran matematika di kelas? 

Narasumber : Kendalanya yang pertama mungkin matematika itu dianggap 

siswa itu pelajaran yang sulit, jadi yang pertama mungkin 

minat anak tersebut ya sudah terhadap pelajaran matematika 

sudah kurang, jadi anak itu sudah tidak ada minatnya duluan 

dengan pelajaran matematika, yang kedua mungkin konsep 

dasar matematika mereka masih kurang karena waktu SD 

konsep dasarnya kurang jadi itu membuat kendala dalam 

kegiatan belajar mengajar itu beberapanya seperti itu yang 

menghalangi dalam kegiatan belajar mengajar   

Pewawancara : Bagaimana proses pembelajaran siswa di MTs Manba’ul 

Umum Lempuing Jaya ? 



 

 

Narasumber : Siswa cenderung tidak aktif dikarenakan tadi konsep dasar 

matematika di SD kurang sehingga siswa menjadi malas dan 

tidak tertarik dengan materi. Siswa hanya mendengarkan, 

mencatat penjelasan dan mengerjakan soal yang ada dibuku. 

Pewawancara : Bagaimana metode pmebelajaran yang ibu gunakan ? 

Narasumber : Di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya ini guru 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan jika ada 

siswa yang kurang mengerti maka akan langsung bertanya. 

Tetapi kebanyakan siswa hanya diam jika ditanya apakah ada 

yang akan ditanyan. 

Pewawancara : Bagaimanakah cara ibu untuk mengetahui atau membedakan 

misalnya Siswa yang sudah paham atau belum dalam 

pelajaran matematika? 

Narasumber : Memberikan latihan, tapi kebanyakan kalau latihan itu 

perbedaannya sangat tipis untuk menentukan yang paham 

dengan yang tidak paham, jadi terkadang ibu membuat 

konsep soal itu dibedakan misalnya soal itu ada dua jenis 

semakin banyak jenisnya mungkin guru tersebut akan 

semakin tahu siswa itu paham atau tidak, kalau soalnya 

disamakan terus latihannya bisa jadi sama semua jawabanya. 

nah itu yang namanya Menyalin. Mungkin itu kalau menurut 

ibu ya jadi semakin banyak jenis soal Setiap anak itu 

dibedakan atau dua jenis soal atau tiga jenis soal jadi bisa 

melihat kemampuan anak, mempersempit jalan mereka untuk 

menyalin 

Pewawancara : Berapakah KKM mata pelajaran Matematika ibu? 

Narasumber : Untuk Kriteria Ketuntasan Belajar khusus untuk pelajaran 

Matematika itu menerapkan nilai 70.  

Pewawancara : Apakah semua siswa dapat mencapai nilai KKM ? 

Narasumber : Untuk nilai KKM banyak siswa mendapat nilai dibawah 

KKM. Itulah salah satu kendala dalam proses pembelajaran. 

Pewawancara : Kalau misalkan ada siswa yang saat belajar dia tidak bisa 

diam bagaimana cara mengatasinya? 

Narasumber : Mungkin sudah watak anak itu seperti itu ya selama dia tidak 

membuat keributan ibu tidak melarang mungkin dia ramainya 

ramai menjawab, selama tidak membuat keributan ibu tidak 

menegur, tapi kalau dia mengganggu siswa yang lain ya itu .   

Pewawancara : Terima kasih karena ibu mau meluangkan waktu dan 

memberikan informasi.  

Narasumber : Sama-sama 

 



 

 

 

Lempuing Jaya, 15 November  2014 

Guru Mata Pelajaran Matematika 

 

 

 

 Patmiati, S.Pd.   

  



 

 

Hasil Wawancara dengan Siswa di MTs Manba’ul Ulum Lempuing Jaya 

yang dilaksanakan pada 15 November 2014 

 

Pewawancara : Pelajaran apa yang paling adik sukai dan tidak sukai ? 

Siswa : Pelajaran yang paling saya sukai adalah IPS dan yang paling 

tidak sukai adalah matematika 

Pewawancara : Kenapa adik menyukai IPS ? 

Siswa : Saya menyukai pelajaran IPS karena kita dapat mengenal 

sejarah zaman dahulu jadi itulah  saya menyukai pelajaran 

IPS 

Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran matematika, kenapa adik tidak 

menyukai pelajaran matematika? 

Siswa : Saya tidak menyukai pelajaran matematika karena banyak 

sekali rumus matematika yang harus dihafal sehingga saya 

sering lupa. Itulah sebabnya saya malas dengan pelajaran 

matematika. Kemudian banyak rumus-rumus  matematika di 

SD yang saya lupa jadi saya tidak suka matematika. 

Pewawancara : Dalam seminggu berapakali adik belajaran matematika di 

sekolah ? 

Siswa : 2 kali seminggu, waktu dalam pembelajaran sangatlah 

terbatas ditambah lagi guru sering lama dalam menjelaskan 

materi. 

Pewawancara : Metode pembelajaran apa yang adik harapkan dalam 

pembelajaran 

Siswa : Saya menginginkan guru menjelaskan inti dari materi 

kemudian banyak soal-soal latihan sehingga dengan banyak 

latihan kami akan mengerti. 

 

Lempuing Jaya, 15 

November  2014 

Siswa 

 

 

 

Ahmad Sulaiman 
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