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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang pada tahun pelajaran 2015/2016 terhitung dari tanggal 06 Agustus 

2015 s/d 15 Agustus 2015. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu, tahap 

perencanaan, tahap pelaksaanaan dan tahap penyusunan laporan. 

Tabel 12. Rincian Kegiatan Penelitian 

Tahapan Tanggal Kegiatan 

Perencanaan 

08 Juni 2015 s/d 
15 Juni 2015 

Peneliti melakukan validasi pakar berupa 
instrument penelitian yaitu RPP, LKS 
dan Post-test 

27 Juli 2015 

Peneliti menghubungi pihak sekolah 
yang akan dijadikan tempat penelitian 

Peneliti melakukan konsultasi dengan 
guru mata pelajaran matematika yaitu ibu 
Susi Sukmawati, S.Pd. guna mengetahui 
jadwal mulai penelitian 

28 Juli 2015 
Peneliti melakukan uji coba instrument 
tes pada kelas IX.1 untuk menguji 
validitas dan reliabilitas soal Posttest 

29 Juli 2015 s/d 
5 Agustus 2015 

Peneliti menyusun instrument penelitian 
berupa bahan ajar RPP, LKS  serta soal 
tes yang  telah divalidasi pada pakar dan 
siswa 

Pelaksanaan 

6 Agustus 2015 

Pelaksanaan pada pertemuan pertama 
peneliti memberikan perlakuan 
pendekatan Saintifik (Scientific) pada 
kelas Kontrol 

7 Agustus 2015 

Pelaksanaan pada pertemuan pertama 
peneliti memberikan perlakuan model 
pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI)  pada kelas 
Eksperimen  
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Tahapan Tanggal Kegiatan 

8 Agustus 2015 

Pelaksanaan pada pertemuan kedua 
peneliti memberikan perlakuan 
pendekatan Saintifik (Scientific) pada 
kelas Kontrol 
Pelaksanaan pada pertemuan kedua 
peneliti memberikan perlakuan model 
pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI)  pada kelas 
Eksperimen 

13 Agustus 2015 

Pelaksanaan pada pertemuan ketiga 
peneliti memberikan perlakuan 
pendekatan Saintifik (Scientific) pada 
kelas Kontrol 

14 Agustus 2015 

Pelaksanaan pada pertemuan ketiga 
peneliti memberikan perlakuan model 
pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI)  pada kelas 
Eksperimen 

15 Agustus 2015 

Peneliti melakukan postest pada kelas 
Kontrol 
Peneliti melakukan postest pada kelas 
Eksperimen  

Penyusunan 
Laporan 

15 Agustus 2015 
Peneliti melakukan analisis data untuk 
menguji hipotesis dan menyimpulkan 
hasil penelitian. 

 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan ini peneliti merencanakan dan mempersiapkan 

segala sesuatu yang dibutuhkan saat penelitian. Peneliti membuat instrumen 

penelitian berupa RPP, LKS dan Post-test lalu instrumen tersebut divalidasi 

dengan tim pakar (Validator) untuk mendapatkan instrumen penelitian yang 

berkarakter valid. Pada tahap perencanaan ini juga peneliti meminta izin ke 

sekolah untuk melakukan penelitian. Peneliti menemui guru matematika untuk 

menanyakan jadwal dimulanya penelitian. Setelah mendapatkan jadwal dari 

guru mata pelajaran matematika, peneliti melakukan uji instrumen tes. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2015 s/d 15 Agustus 2015. Kelas VIII5 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII4 sebagai kelas kontrol di SMP 

Nahdlatul Ulama Palembang. 

Pembelajaran yang digunakan dalam kelas eksperimen yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

dengan pendekatan Saintifik (Scientific) karena SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang masih menerapkan Kurikulum 2013 yang mana proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan Saintifik (Scientific). 

Dalam pendekatan Saintifik (Scientific) siswa melakukan kegiatan 

meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan. Secara teoritis terdapat pada konsep pendekatan scientific 

oleh Kemendikbud (2013) dalam rangka impelementasi kurikulum 2013, 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

cocok digunakan bersamaan dengan pendekatan Saintifik (Scientific) 

dikarenakan model TAI merupakan salah satu dari beberapa model 

pembelajaran kolaboratif/kooperatif yang dapat diterapkan pada kurikulum 

2013 sedangkan fakta di lapangan dapat dilihat dari langkah-langkah 

pembelajaran pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
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Individualization (TAI) hampir sama dengan langkah-langkah pembelajaran  

dengan menggunakan pendekatan Saintifik (Scientific). 

Pada saat penelitian, pembelajaran dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan dan 1 kali pertemuan tes akhir (post-test) pada kelas eksperimen dan 

3 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan tes akhir (post-test) pada kelas kontrol, 

masing-masing pertemuan dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Jadwal 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 13. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
 

Kelas Tanggal Pertemuan Materi Penelitian 

VIII  5
 

(Kelas Eksperimen) 

07 Agustus 2015 Pertemuan I 

Membuat contoh relasi dan 
fungsi yang terkait dengan 
kehidupan sehari-hari dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
serta mentukan domain, 
kodomain dan range. 

08 Agustus 2015 Pertemuan II Menghitung nilai fungsi 

14 Agustus 2015 Pertemuan III 

Menentukan pasangan terurut 
fungsi dan menggambar 
grafik fungsi pada koordinat 
cartesius 

15 Agustus 2015 Pertemuan IV Melakukan Post-test 

VIII 4  
(Kelas Kontrol) 

06 Agustus 2015 Pertemuan I 

Membuat contoh relasi dan 
fungsi yang terkait dengan 
kehidupan sehari-hari dan 
menyatakan relasi dan fungsi 
serta mentukan domain, 
kodomain dan range. 

08 Agustus 2015 Pertemuan II Menghitung nilai fungsi 

13 Agustus 2015 Pertemuan III 

Menentukan pasangan terurut 
fungsi dan menggambar 
grafik fungsi pada koordinat 
cartesius 

15 Agustus 2015 Pertemuan IV Melakukan Post-test 
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3. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan dimulai pada tanggal 15 Agustus 2015. Peneliti 

melakukan analisis data untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan hasil 

penelitian yang dilaksanakan. Dari tahap pelaporan ini didapatkan sebuah 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 

 
B. Deskripsi Hasil Validasi Instrumen Penelitian 

1. Hasil Validasi kepada Pakar 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan validasi 

instrumen penelitian, validasi ini digunakan untuk mendapatkan instrumen 

yang berkriteria valid. Berikut instrumen penelitian yang divalidasi: 

a) 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. Kemudian peneliti merevisi RPP berdasarkan saran 

yang diberikan oleh para pakar. Saran yang diberikan oleh para validator 

mengenai kevalidan RPP dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat tabel 

di bawah ini  

Tabel 14. Saran Validator Mengenai RPP 

Validator Saran 

Ambarsari Kusuma Wardani, M.Pd.  
(Guru Matematika SMA Plus Negeri 17 
Palembang) 

1. Indikator harus sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran 

2. Penyajian materi belum sesuai dengan 
Kurikulum 2013 

3. Pada kegiatan inti belum dijelaskan secara 
detail aktifitas yang akan dilakukan  
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Validator Saran 

Ika Purwatiningsih, S.Pd. 
(Guru Matematika SMP Nahdlatul 
Ulama Palembang) 

Langkah pembelajaran diurutkan secara 
sistematis 

Okto Feriana, M.Pd. 
(Guru Matematika SMA Nahdlatul 
Ulama Palembang) 

Tambahkan motivasi pada kegiatan 
pendahuluan dan tambahkan penskoran pada 
contoh instrument 

Rieno Septra Nery, M.Pd. 
(Dosen Pend. Matematika UIN Raden 
Fatah Palembang) 

1. Perbaiki semua penulisan EYD 
2. Pada penilaian hasil belajar, cek lagi aspek 

kognitif apakah sesuai indicator 

Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebesar 3,1 (Sangat Valid). Sehingga Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada materi Fungsi telah memenuhi aspek kevalidan. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

 
b) Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi sama seperti RPP, LKS dikonsultasikan ke pakar 

matematika (Validator) untuk mendapatkan saran dari pakar tersebut. 

Kemudian peneliti merevisi LKS berdasarkan saran yang diberikan oleh 

para pakar. Saran yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan 

LKS dalam penelitian ini antara lain dapat dilihat tabel di bawah ini  

Tabel 15. Saran Validator Mengenai LKS 

Validator Saran 

Ambarsari Kusuma Wardani, M.Pd.  
(Guru Matematika SMA Plus Negeri 17 
Palembang) 

1. Identitas LKS dilengkapi 
2. Penyajian materi harus sesuai 

dengan kurikulum 2013 
3. Jumlah soal latihan/kuis harus 

memperlihatkan alokasi waktu. 
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Validator Saran 

Ika Purwatiningsih, S.Pd. 
(Guru Matematika SMP Nahdlatul Ulama 
Palembang) 
 

Sesuaikan alokasi waktu dan petunjuk 
cara pengerjaan LKS tersebut 

Okto Feriana, M.Pd. 
(Guru Matematika SMA Nahdlatul Ulama 
Palembang) 

Kurangi soal-soal yang ada di kegiatan 
siswa 

Rieno Septra Nery, M.Pd. 
(Dosen Pend. Matematika UIN Raden Fatah 
Palembang) 

Buat soal kontekstual karna tidak ada 
soal kontekstual yang menggunakan 
logika dan penalaran yang di maksud 
pada konstruk. 

Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar 

3,2 (Sangat Valid). Sehingga Lembar Kerja Siswa pada materi Fungsi 

telah memenuhi aspek kevalidan. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

c) Soal Post-test 

Soal pada post-test dibuat berdasarkan indikator pembelajaran dan 

semua aspek pada jenjang ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Setelah dibuat soal post-test 

tersebut divalidasi dengan cara dikonsultasikan kepada para validator 

untuk mengetahui tingkat kevalidan soal post-test. Saran dan hasil validasi 

soal post-test dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 16. Saran Validator Mengenai Post-test 

Validator Saran 

Ambarsari Kusuma Wardani, M.Pd.  
(Guru Matematika SMA Plus Negeri 17 
Palembang) 

Soal yang dicantumkan pada post-test 
sebaiknaya orisinil buatan peneliti tidak 
mengambil soal yang telah ada. 

Ika Purwatiningsih, S.Pd. 
(Guru Matematika SMP Nahdlatul Ulama 
Palembang) 

Kejelasan tanda baca harus jelas 
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Validator Saran 

Okto Feriana, M.Pd 
(Guru Matematika SMA Nahdlatul Ulama 
Palembang) 

Soal pada Post-test jangan terlalu 
banyak 

Rieno Septra Nery, M.Pd. 
(Dosen Pend. Matematika UIN Raden Fatah 
Palembang) 

Perhatikan lagi aspek kognitif pada 
rubrik 

Dari hasil perhitungan didapat nilai rata-rata total validasi yang 

diberikan oleh para validator terhadap Post-test sebesar 3,2 (Sangat Valid). 

Sehingga post-test pada materi Fungsi telah memenuhi aspek kevalidan. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 

2. Hasil Validasi kepada Siswa 

Setelah divalidasi oleh para validator, soal post-test tersebut diuji 

cobakan kepada 10 siswa kelas IX.1 untuk mengetahui apakah butir soal 

tersebut sudah memenuhi kualitas soal yang baik atau belum. Adapun alat yang 

digunakan dalam pengujian analisis uji coba instrument meliputi analisis 

validitas tes dan reliabilitas tes 

a) Analisis Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi masing-

masing pertanyaan (item) dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan 

adalah Korelasi Product Moment.  

Hasil analisis perhitungan validitas butir soal (�������) lalu dilihat 

harga r product moment (���	
�) dengan taraf signifikan 5%. Bila harga  

������� > ���	
� maka butir soal tersebut valid. Sebaliknya jika harga 

������� < ���	
� maka butir soal tersebut dikatakan  tidak valid. 
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Hasil validiasi soal post-test dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 17. Hasil Uji Validitas Post-test 

Nomor 
Soal 

Ranah 
Kognitif 

Validitas 
Keputusan Keterangan 

soal ������� ���	
� 

1 Pengetahuan 0,9169 0,6319 Valid Dipakai 
2 Penerapan 0,8576 0,6319 Valid Dipakai 
3 Penerapan 0,8136 0,6319 Valid Dipakai 
4 Evaluasi 0,3958 0,6319 Invalid Drop 
5 Pemahaman 0,9069 0,6319 Valid Dipakai 
6 Penerapan 0,8576 0,6319 Valid Dipakai 
7 Analisis 0,5644 0,6319 Invalid Drop 
8 Sintesis 0,8136 0,6319 Valid Dipakai 
9 Sintesis 0,8136 0,6319 Valid Dipakai 
10 Analisis 0,6194 0,6319 Invalid Drop 

Dari hasil uji coba diatas terdapat 7 soal yang valid dan ada 3 soal 

yang tidak valid yaitu soal nomor 4 (Evaluasi), soal nomor 7 (Analisis) 

dan soal nomor 10 (Analisis). karena ������� < ���	
�. Dapat disimpulkan 

bahwa butir soal yang tidak valid akan dibuang (di drop) dan tidak 

digunakan sedangkan butir soal yang valid bearti soal tersebut dapat 

digunakan sebagai tes akhir (post-tes) penelitian.  

b) Analisis Uji Reliabilitas 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga terlebih dahulu 

melakukan reliabilitas pada soal post-test, reliabilitas ini digunakan untuk 

melihat apakah instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengukur data, maka dilakukan uji reliabilitas. Rumus yang digunakan 

adalah rumus Alpha. 
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Dari perhitungan diperoleh ��� = 0,7852 sedangkan  ���	
�	 product 

moment dengan taraf signifikan 5% dan n = 10 diperoleh ���	
� = 0,6319, 

karena ��� > ���	
� artinya instrument tersebut memiliki kriteria pengujian 

yang tinggi (reliable). 

C. Deskripsi Pelaksanaan pada Kelas Eksperimen 

1. Deskripsi Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 

Jum’at tanggal 07 Agustus 2015 pukul 09.15 WIB sampai dengan 10.35 (jam 

pelajaran ke 3 dan 4). Materi pada pertemuan pertama ini di kelas eksperimen 

yaitu relasi dan fungsi. 

Guru dan peneliti bersama-sama masuk kelas VIII5. Pada saat masuk 

kelas guru bersama peneliti disambut salam oleh siswa yang berada dalam 

kelas kemudian guru bersama peneliti membalas salam tersebut. Setelah itu 

guru memberitahukan kepada siswa bahwa selama 4 pertemuan yang akan 

datang siswa akan diajarkan oleh peneliti. Guru menghimbau kepada siswa 

agar mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian guru menyerahkan proses 

pembelajaran kepada peneliti. Guru pun duduk di kursi paling belakang 

sekaligus mengawasi siswa. Guru mempersilahkan peneliti untuk memulai 

pembelajaran. 

Pertama-tama peneliti membuka pembelajaran dengan mengucap 

Basmallah dan mengenalkan diri, maksud dan tujuan mengajar. Kemudian 

peneliti menyampaikan materi yang akan di pelajari yaitu Relasi dan Fungsi. 

Peneliti kemudian menginformasikan dalam proses pembelajaran yang akan 
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dilaksanakan, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI). 

Peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Siswa 

belajar secara individu sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian siswa 

belajar kelompok, saling mengkoreksi jawaban masing-masing anggota 

kelompok dan saling memberikan bantuan jika teman sekelompoknya 

mengalami kesulitan. Siswa menuliskan jawaban dari hasil diskusi kelompok 

di papan tulis dan mempersentasikan di depan kelas. Di akhir pembelajaran 

siswa diberikan kuis secara individu. Skor yang diperoleh secara individu akan 

disumbangkan ke dalam skor kelompok sebagai dasar pemberian kelompok. 

Peneliti mengumumkan nama-nama kelompok dan memberitahukan 

siswa pembentukan kelompok ini sesuai nilai rata-rata matematika pada materi 

sebelumnya yang diperoleh dari guru matematika. Saat mengumumkan nama-

nama kelompok suasana kelas ramai dan ada beberapa siswa untuk minta 

pindah kelompok, tetapi peneliti tidak memberikannya. Unsur yang muncul 

pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) adalah Placement Test. Peneliti mengawali pembelajaran dengan 

memberikan apersepsi tentang relasi dan fungsi di mana peneliti mengajak 

siswa berfikir membuat contoh-contoh terkait fungsi atau relasi dalam 

kehidupan sehari-hari dimisalkan A himpunan yang anggotanya nama-nama 

siswa kelas VIII dan B himpunan makanan kesukaan. Peneliti lalu 

membagikan LKS. Unsur yang muncul pada model pembelajaran kooperatif 
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tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Teaching Grup. Peneliti 

melakukan pembelajaran sesuai RPP pada Kurikulum 2013. 

 
Gambar 3. Suasana kelas eksperimen 

Peneliti meminta siswa untuk membuka dan mengamati LKS yang 

dibagikan oleh peneliti dan mengerjakan LKS tersebut secara individu. LKS 

pada pertemuan I berisikan persoalan mengarahkan siswa untuk mengetahui 

relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari dan menyatakan fungsi tersebut 

serta dapat membedakan mana domain, kodomain dan range suatu fungsi. 

Sebagian siswa masih mengobrol dengan teman sebelahnya dan belum 

mengerjakan LKS. Siswa mengerjakan LKS secara individu dan 

mengumpulkan informasi yang mereka dapatkan. Peneliti berkeliling 

memantau siswa mengerjakan LKS. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Student Creative. 

Ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan LKS dan bertanya kepada peneliti. Peneliti hanya sedikit 
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mengarahkan dan memberitahu siswa untuk mendiskusikan kesulitannya pada 

saat diskusi kelompok. 

Setelah siswa mengerjakan LKS dan mengumpulkan informasi secara 

individu peneliti meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing yang telah dibagikan untuk saling mengumpulkan informasi 

sesama anggota kelompoknya.  

 
Gambar 4. Siswa berdiskusi bersama kelompok pada kelas eksperimen 

Setiap kelompok mengasosiasikan informasi yang sudah didapatkan 

siswa kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman kelompok dengan cara saling 

memeriksa, mengkoreksi dan memberikan masukan untuk mendapatkan solusi. 

Terdapat 8 kelompok yang heterogen. setiap kelompok beranggotakan 4 – 5 

siswa. Suasana kelas pun ramai karena anggota-anggota kelompok mencari 

kelompoknya dan memilih tempat untuk dijadikan diskusi. Unsur yang muncul 

pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) adalah Teams. 

Sebagian kelompok masih belum menukarkan hasil LKS sesama 

anggota kelompoknya. Peneliti mengingatkan siswa dalam kelompok harus 
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saling membantu kesulitan satu sama lainnya dan saling mengkoreksi hasil 

pekerjaan siswa secara individu. Semua kelompok aktif berdiskusi dalam 

mengerjakan soal-soal pada LKS walaupun kelas sedikit ribut. Ada beberapa 

kelompok yang bertanya kepada peneliti karena mengalami kesulitan peneliti 

pun memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Kesulitan tersebut saat mengerjakan soal pada LKS di lembar terakhir. 

Kelompok yang mengalami kesulitan menanyakan cara menunjukkan relasi 

“faktor dari” dari himpunan A ke himpunan B. Peneliti memberikan contoh 

jika himpunan A yang anggotanya 3 dan himpunan B yang anggotanya 2, 4, 6, 

8, 10 maka A faktor dari B yaitu 3 anggota himpunan A di hubungkan ke 6 

yang anggota himpunan dari B. Unsur yang muncul pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Team Study. 

Setelah berdiskusi, peneliti menunjuk salah satu kelompok untuk 

mengkomunikasikan dengan cara mempersentasikan hasil diskusi dan 

kesimpulan berdasarkan analisa kelompok kepada kelompok lain di papan 

tulis. Penunjukkan kelompok tersebut secara acak (random) dan terpilihlah 

kelompok 6 yaitu Dini Aprilia yang mengkomunikasikan hasil kelompok di 

papan tulis. Kemudian kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi 

hasil dari kelompok yang mengkomunikasikan tersebut akan tetapi tidak ada 

satupun kelompok yang menanggapi hasil dari kelompok 6. Lalu peneliti 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Whole-Class Units. 
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Siswa diminta untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan 

menyimpan semua buku ke dalam tas karena akan diadakan kuis. Kuis 1 

berisikan 2 soal tentang pembelajaran hari ini. Peneliti menginstruksikan untuk 

tidak saling bekerja sama atau mencontek dalam mengerjakan kuis. Unsur yang 

muncul pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah Fact Test. 

Suasana kelas menjadi hening saat siswa mengerjakan kuis I. Peneliti 

menginformasikan kepada siswa untuk mengerjakan kuis dengan sungguh-

sungguh karena nilai kusi akan disumbangkan ke dalam nilai kelompok 

masing-masing sebagai dasar penghargaan kelompok. Unsur yang muncul pada 

model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

adalah Team Score and Team Recognition. 

Peneliti meminta siswa mengumpulkan hasil jawaban kuis I. Setelah 

mengumpulkan hasil jawabannya siswa peneliti menginformasikan kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi di 

rumah. Kemudian peneliti menutup pembelajaran dengan melafazkan 

Hamdallah, salam dan berdoa sebelum pulang. 

2. Deskripsi Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 08 Agustus 2015 pukul 09.55 WIB sampai dengan 11.15 (jam 

pelajaran ke 6 dan 7). Materi pada pertemuan kedua ini di kelas eksperimen 

yaitu menentukan nilai fungsi. 
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Sebelum masuk kelas guru meminta peneliti untuk langsung memulai 

pembelajaran di karena guru sedang ada kerjaan dan tidak bisa ikut masuk 

kedalam kelas. Peneliti masuk kedalam disambut salam oleh siswa yang berada 

dalam kelas kemudian peneliti membalas salam tersebut. Peneliti membuka 

pembelajaran dengan melafazkan Basmallah dan menginformasikan kepada 

siswa bahwa materi yang akan dipelajari adalah menentuknan nilai fungsi. 

Peneliti memberikan apersepsi yaitu mengingatkan kembali materi yang 

telah dipelajari sebelumnya tentang pengertian relasi dan fungsi, menyatakan 

suatu fungsi dan menentukan domain, kodomain dan range suatu fungsi. 

Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

memberikan apersepsi yang mana peneliti mengingatkan kembali kepada siswa 

tentang konsep relasi dan fungsi, 2 pasang contoh himpunan yang tanda 

panahnya berbeda yang satu menuju ke arah kodomain dan yang satu ke arah 

domain. Unsur yang muncul pada model pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) adalah Teaching Grup. 

Peneliti menginformasikan kembali dalam proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) dan nama-nama anggota kelompok 

masih menggunakan nama-nama pada pertemuan pertama. Unsur yang muncul 

pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) adalah Placement Test. 

Peneliti membagikan LKS pertemuan II meminta siswa untuk 

membuka dan mengamati LKS dibagikan oleh peneliti dan mengerjakan LKS 
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tersebut secara individu. LKS pada pertemuan II berisikan persoalan 

mengarahkan siswa untuk menghitung nilai fungsi. 

 
Gambar 5. Siswa mengerjakan LKS secara individu pada kelas eksperimen 

Siswa mengerjakan LKS secara individu dan mengumpulkan informasi 

yang mereka dapatkan. Peneliti berkeliling memantau siswa mengerjakan LKS. 

Unsur yang muncul pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah Student Creative. 

Sama seperti pertemuan pertama, siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan LKS secara individu dan bertanya kepada 

peneliti. Peneliti hanya sedikit mengarahkan dan memberitahu siswa untuk 

mendiskusikan kesulitannya pada saat diskusi kelompok. 

Setelah siswa mengerjakan LKS dan mengumpulkan informasi secara 

individu peneliti meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing yang telah dibagikan untuk saling mengumpulkan informasi 

sesama anggota kelompoknya. Setiap kelompok mengasosiasikan informasi 

yang sudah didapatkan siswa secara individu kemudian diolah dan didiskusikan 

dengan teman kelompok dengan cara saling memeriksa, mengkoreksi dan memberikan 
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masukan untuk mendapatkan solusi. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Teams. 

Peneliti mengingatkan siswa dalam kelompok harus saling membantu 

kesulitan satu sama lainnya dan saling mengkoreksi hasil pekerjaan siswa 

secara individu. Semua kelompok aktif berdiskusi dalam mengerjakan soal-

soal pada LKS. Kelompok yang mengalami kesulitan lalu bertanya kepada 

peneliti dan peneliti memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami 

kesulitan tersebut.  

    
Gambar 6. Diskusi Kelompok pertemuan II pada kelas eksperimen 

Kesulitan siswa tersebut terjadi pada soal LKS dalam menentukan nilai 

fungsi di mana soal tersebut menentukan nilai a jika g(a) sudah diketahui. 

Sebagian kelompok masih kesulitan cara mengerjakannya. Peneliti hanya 

membimbing dengan cara memberikan permisalan, jika g(a) = fungsi dari g 

dan g(a) = b maka fungsi dari g = b.  Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Team Study. 

Setelah siswa berdiskusi, peneliti memberitahukan agar salah satu 

kelompok maju ke depan kelas untuk mengkomunikasikan dengan cara 
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mempersentasikan hasil diskusi dan kesimpulan berdasarkan analisa kelompok 

kepada kelompok lain di papan tulis. Antusias dari beberapa kelompok yang 

ingin maju menuliskan hasil jawabannya di papan tulis. 

 
Gambar 7. Kelompok ingin mempersentasikan hasil kelompok 

Peneliti menunjuk Revin Parandi perwakilan kelompok 1 untuk 

mengkomunikasikan di depan kelas. Kemudian kelompok lain diberikan 

kesempatan untuk menanggapi hasil dari kelompok yang mengkomunikasikan 

tersebut akan tetapi tidak ada satupun kelompok yang menanggapi hasil dari 

kelompok 1. Lalu peneliti menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur yang 

muncul pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah Whole-Class Units. 

Siswa diminta untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan 

menyimpan semua buku ke dalam tas karena akan diadakan kuis. Kuis II 

berisikan 2 soal tentang pembelajaran hari ini. Peneliti menginstruksikan untuk 

tidak saling bekerja sama atau mencontek dalam mengerjakan kuis. Unsur yang 

muncul pada model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) adalah Fact Test. 
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Peneliti menginformasikan kepada siswa untuk mengerjakan kuis 

dengan sungguh-sungguh dan peneliti mengingatkan kembali bahwa nilai kuis 

akan disumbangkan ke dalam nilai kelompok masing-masing sebagai dasar 

penghargaan kelompok. Unsur yang muncul pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Team Score and 

Team Recognition. 

Peneliti meminta siswa mengumpulkan hasil jawaban kuis II. setelah 

mengumpulkan hasil jawabannya siswa, peneliti menginformasikan kepada 

siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah. Kemudian peneliti 

menutup pembelajaran dengan melafazkan Hamdalah, salam dan berdoa 

sebelum pulang. 

3. Deskripsi Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Jum’at 

tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15 WIB sampai dengan 10.35 (jam 

pelajaran ke 3 dan 4). Materi pada pertemuan ketiga ini  yaitu membuat tabel 

fungsi pasangan berurut dan menggambar grafik fungsi pada diagram 

Cartesius. 

Sebelum masuk kelas peneliti menemui guru di ruang guru. Guru 

memberitahu peneliti untuk mengajak mahasiswa PPLK II untuk ikut masuk ke 

kelas sekedar melihat cara peneliti melakukan penelitian di kelas yang akan ia 

tugaskan oleh guru matematika untuk mengajar setelah peneliti selesai.  Guru, 

peneliti dan mahasiswa PPLK II bersama-sama ke kelas VIII5. Saat masuk 

kedalam kelas dan disambut salam oleh siswa yang berada dalam kelas 
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kemudian kami membalas salam tersebut. Guru mempersilahkan peneliti untuk 

memulai pembelajaran. Peneliti membuka pembelajaran dengan mengucapkan 

Basmallah dan menginformasikan kepada siswa bahwa materi yang akan 

dipelajari adalah membuat tabel fungsi pasangan berurut dan menggambar 

grafik fungsi pada diagram Cartesius. 

Peneliti memberikan apersepsi dengan cara mengingatkan kembali 

materi yang telah dipelajari sebelumnya tentang menentukan nilai fungsi. 

Peneliti juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

memberikan apersepsi. Apersepsinya peneliti mengingatkan kembali konsep 

menemukan nilai fungsi sebelum membuat nilai fungsi dalam tabel dan 

menggambar grafik fungsi tersebut. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Teaching Grup. 

Peneliti menginformasikan kembali dalam proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan masih menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) seperti pertemuan sebelumnya dan 

nama-nama anggota kelompok masih menggunakan nama-nama pada 

pertemuan pertama dan kedua. Unsur yang muncul pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Placement Test. 

Peneliti membagikan LKS pertemuan III lalu meminta siswa untuk 

membuka dan mengamati LKS dibagikan oleh peneliti dan mengerjakan LKS 

tersebut secara individu. LKS pada pertemuan III berisikan persoalan 
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mengarahkan siswa untuk cara membuat tabel fungsi dan menggambar grafik 

fungsi. 

Siswa mengerjakan LKS secara individu dan mengumpulkan informasi 

yang mereka dapatkan. Peneliti berkeliling memantau siswa yang sedang 

mengerjakan LKS. Unsur yang muncul pada model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Student Creative. 

Sama seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKS secara individu dan bertanya 

kepada peneliti. Peneliti hanya sedikit mengarahkan dan memberitu siswa 

untuk mendiskusikan kesulitannya pada saat diskusi kelompok. 

  
Gambar 8. Diskusi kelompok pertemuan III pada kelas eksperimen 

Setelah siswa mengerjakan LKS dan mengumpulkan informasi secara 

individu peneliti meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing yang telah dibagikan untuk saling mengumpulkan informasi 

sesama anggota kelompoknya. Setiap kelompok mengasosiasikan informasi 

yang sudah didapatkan siswa kemudian diolah dan didiskusikan dengan teman 

kelompok dengan cara saling memeriksa, mengkoreksi dan memberikan masukan 
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untuk mendapatkan solusi. Unsur yang muncul pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Teams.  

Peneliti kembali mengingatkan kepada semua kelompok dalam harus 

saling membantu kesulitan satu sama lainnya dan saling mengkoreksi hasil 

pekerjaan siswa secara individu. Semua kelompok aktif berdiskusi dalam 

mengerjakan soal-soal pada LKS. Kelompok yang mengalami kesulitan lalu 

bertanya kepada peneliti dan peneliti memberikan arahan kepada kelompok 

yang mengalami kesulitan tersebut. 

Kesulitan tersebut terjadi karena anggota kelompok belum memahami 

cara membuat tabel fungsi dan menggambar grafik fungsi. Dalam membuat 

grafik masih binggung dalam menentukan apakah grafik tersebut hanya titik-

titik saja atau titik-titik yang digarisi. Peneliti membimbingnya dengan cara 

memberikan salah satu contoh. Unsur yang muncul pada model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah Team Study. 

 
Gambar 9. Anggota kelompok ingin mempersentasi 

 



77 
 

 
Gambar 10. Perwakilan kelompok menuliskan hasil diskusi 

Setelah siswa berdiskusi, peneliti memberitahukan agar salah satu 

kelompok maju ke depan kelas untuk mengkomunikasikan dengan cara 

mempersentasikan hasil diskusi dan kesimpulan berdasarkan analisa kelompok 

kepada kelompok lain di papan tulis. Anggota kelompok 8 yaitu Ahmad Ifandi 

dengan suka rela ingin mempersentasikan hasil jawaban diskusi kelompoknya. 

Kemudian kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil dari 

kelompok yang mengkomunikasikan tersebut. 

Ada 1 kelompok yang menanggapi hasil dari anggota kelompok 8 yaitu 

kelompok 1 yang menggapi salah perhitungan dalam tabel fungsi dan titik 

koordinat pada gambar grafik fungsi. Anggota kelompok 8 menerima 

tanggapan tersebut dan langsung dirubah jawabannya yang salah. Lalu peneliti 

menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Whole-Class Units. 

Setelah rangkaian pembelajaran peneliti memberikan kuis III yang 

berisikan 1 soal dan peneliti menginstruksikan untuk tidak saling bekerja sama 
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atau mencontek dalam mengerjakan kuis. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Fact Test. 

Nilai kuis akan disumbangkan ke dalam nilai kelompok masing-masing 

sebagai dasar penghargaan kelompok. Unsur yang muncul pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) adalah 

Team Score and Team Recognition. 

Peneliti meminta siswa mengumpulkan hasil jawaban kuis III. setelah 

mengumpulkan hasil jawabannya siswa, peneliti menginformasikan kepada 

siswa untuk mempelajari materi sebelumnya di rumah dikarenakan pada 

pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir. Kemudian peneliti menutup 

pembelajaran dengan melafazkan Hamdallah, salam dan berdoa sebelum 

pulang. 

4. Deskripsi Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat di kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 

sabtu tanggal 15 Agustus 2015 pukul 09.55 WIB sampai dengan 11.15 (jam 

pelajaran ke 6 dan 7). Pada hari tersebut diadakan lomba 17’an sekolah tetapi 

guru mempersilahkan peneliti untuk melakukan tes akhir. Siswa yang masih 

melihat perlombaan di halaman sekolah lalu masuk ke kelas dan ada beberapa 

siswa yang masih mengikuti perlombaan. 

Peneliti masuk kelas bersama guru matematika. Sebelum memulai 

pembelajaran peneliti mengucap salam dan melafazkan Basmallah bersama-
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sama siswa. Peneliti mengingatkan kembali bahwa hari ini akan diadakan tes 

akhir tentang materi yang sudah di pelajari. 

Peneliti membagikan soal dan meminta siswa untuk segera 

mengerjakannya. Guru dan peneliti memberikan waktu tambahan buat siswa 

yang masih mengikuti perlombaan. Peneliti mengingatkan siswa agar 

mengerjakan soal tes tersebut secara individu, tidak boleh bekerja sama dengan 

siswa lain dan tidak boleh membuka buku catatan atau pun LKS. 

 
Gambar 11. Siswa mengerjakan Post-test pada kelas eksperimen 

Tes berbentuk essay sebanyak 7 soal, setiap soal dibuat berdasarkan 

jenjang dari ranah kognitif. Peneliti mengelilingi kelas dan melihat siswa agar 

mengerjakan tes tidak saling kerja sama dengan teman di sebelahnya. Peneliti 

juga mengingatkan kepada siswa dalam mengerjakan tes harus dengan teliti 

dan menuliskan jawaban secara lengkap dari masing-masing soal. Ada 

beberapa siswa yang sudah mengerjakan tes lalu dikumpun dan ada beberapa 

siswa masih mengerjakan termasuk siswa yang telat masuk ke kelas.  

Sebelum pulang peneliti mengumumkan hasil kuis individu yang 

dijadikan sebagai penentu penghargaan kelompok. Hadiah yang diberikan oleh 
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peneliti kepada siswa adalah nilai pelajaran matematika yang akan langsung 

peneliti berikan kepada guru pembimbing dalam pelajaran matematika. Untuk 

Juara I hadiah yang diperoleh berupa nilai sebesar 100. Juara II hadiah yang 

diperoleh berupa nilai sebesar 90 dan juara III hadiah yang diperoleh berupa 

nilai sebesar 80. 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada siswa sudah mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Peneliti mengingatkan agar siswa mengikuti 

pelajaran matematika dengan baik bersama guru yang mengajar. Peneliti 

mengakhiri pertemuan dengan melafazkan Hamdallah, salam dan doa sebelum 

pulang. 

Untuk soal kuis 1 tentang membuat suatu fungsi atau relasi dalam 

kehidupan sekitar dan cara membedakan domain, kodomain dan range. Untuk 

soal kuis 2 tentang mementukan nilai fungsi dan bentuk fungsi jika nilai 

diketahui. Sedangkan untuk soal kuis 3 tentang membuat tabel fungsi dan 

menggambar grafik fungsi pada koordinat Cartesius. Hasil kuis setiap siswa 

(individu) dari suatu kelompok di hitung nilai rata-ratanya dan nilai rata-rata 

tersebut dijadikan nilai kelompok setiap kuisnya. Untuk penghargaan nilai 

setiap kuis diambil rata-ratanya. Hasil kuis siswa (individu) dapat dilihat pada 

lampiran. 

Tabel 18. Rata-rata kelompok sebagai dasar penghargaan 

Kelompok 
Nilai rata-rata Kuis Nilai rata-rata 

kelompok 
Keterangan 

Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 
1 88 62 80 76,67 Juara III 
2 88 70 92 83,33 Juara I 
3 84 64 84 77,33 Juara II 



81 
 

Kelompok 
Nilai rata-rata Kuis Nilai rata-rata 

kelompok 
Keterangan 

Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 
4 62 60 66 62,67 Juara VIII 
5 85 67,5 70 74,17 Juara IV 
6 70 58 62 63,33 Juara VII 
7 84 68 74 74 Juara V 
8 77 66 64 69 Juara VI 

Untuk kuis 1 ada lima kelompok yang mendapatkan nilai dalam 

kategori sangat baik, dua kelompok yang mendapatkan nilai dalam kategori 

baik dan hanya satu kelompok yang mendapatkan nilai dalam kategori kurang. 

Kelompok yang masuk dalam kategori kurang yaitu kelompok 4 dikarenakan 

hanya ada dua anggota kelompok yang mendapatkan nilai 80 (kategori baik), 

hal ini disebabkan anggota kelompok atau siswa dalam mengerjakan kuis 1 

tidak memperhatikan soal dengan baik.  

Untuk kuis 2 masing-masing kelompok mendapatkan nilai dalam 

kategori baik dan cukup. Hal ini disebabkan kelompok yang mendapatkan nilai 

kategori kurang dikarenakan siswa  kurang telitih dalam menjawab soal dan 

ada beberapa siswa tidak menyelesaikan soal sampai tuntas. Soal yang 

diberikan adalah menentukan nilai fungsi dan bentuk fungsi jika nilai fungsi 

diketahui.  

Untuk kuis 3 ada dua kelompok yang mendapatkan nilai dalam kategori 

sangat baik, dan sisanya kelompok mendapatkan masing-masing nilai dalam 

kategori baik dan cukup. Hal ini disebabkan siswa dalam menyelesaikan kuis 3 

kurang telitih ada beberapa siswa keliru dalam menggambarkan grafik fungsi.  
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Gambar 12. Jawaban siswa pada kuis 1 yang kurang tepat 

 
 
 

 
Gambar 13. Jawaban siswa pada kuis 2 yang kurang tepat 

 

Siswa menjawab 
soal Quis 1 sudah 
benar tetapi cara 
penulisannya yang 
membuat peneliti 
mengurangi skor 
dari setiap soal 

setiap soal skor 50 

Siswa menjawab 
soal pada nomor 
1.b tidak telitih 
lagi alhasil salah 
menentukan nilai 
fungsi 

dan pada no 2 
siswa hanya 
menjawab 
persamaannya 
saja tanpa 
menentukan nilai 
a dan b 
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Gambar 14. Jawaban siswa pada kuis 3 yang hampir tepat 

 
 

D. Deskripsi Pelaksanaan pada Kelas Kontrol 

1. Deskripsi Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari kamis 

tanggal 06 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB sampai dengan 11.55 (jam 

pelajaran ke 6 dan 7). Materi pada pertemuan pertama ini di kelas kontrol yaitu 

relasi dan fungsi. 

Sebelum memasuki kelas, peneliti menemui guru matematika dan 

menanyakan ruang kelas VIII4 yang akan dijadikan kelas kontrol dan ternyata 

kelas VIII4  berada di ruang komputer sekolah karena ada beberapa ruang kelas 

yang direnovasi dan akan dibangun ruangan baru. Guru pun memberitahukan 

juga bahwa guru matematika tersebut adalah wali kelas VIII4 . 

Guru dan peneliti menuju ruang komputer yang dijadikan kelas VIII4. 

Pada saat masuk kelas guru bersama peneliti disambut salam oleh siswa yang 

Siswa menjawab 
soal Kuis 3 sudah 
hamper benar 
tetapi dalam 
menggambar 
grafik fungsi 
siswa tersebut 
hanya titik-titik 
saja seharunya 
titik-titik tersebut 
dihubungkan 
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berada dalam kelas kemudian guru bersama peneliti membalas salam tersebut. 

Setelah itu guru memberitahukan kepada siswa bahwa selama 4 pertemuan 

yang akan datang siswa akan diajarkan oleh peneliti. Guru menghimbau 

kepada siswa agar mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian guru 

menyerahkan proses pembelajaran kepada peneliti. Guru pun duduk di kursi 

paling belakang sekaligus mengawasi siswa. Guru mempersilahkan peneliti 

untuk memulai pembelajaran. 

Pertama-tama peneliti mengenalkan diri, maksud dan tujuan mengajar. 

Kemudian peneliti menyampaikan materi yang akan di pelajari yaitu Relasi dan 

Fungsi. Pada tahap pendahuluan peneliti mengajak siswa untuk melihat apa 

saja yang  bisa dijadikan relasi atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari di 

mana peneliti mengajak siswa berfikir membuat contoh-contoh terkait fungsi 

atau relasi dalam kehidupan sehari-hari, dimisalkan A himpunan yang 

anggotanya nama-nama siswa kelas VIII dan B himpunan makanan kesukaan. 

 
Gambar 15. Suasana kelas kontrol 

Peneliti menginformasikan juga bahwasanya proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan Saintifik seperti biasanya guru mengajar. Peneliti 
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mulai menyampaikan materi dan peneliti meminta siswa untuk mengamati 

contoh relasi dan fungsi lalu cara penyajian relasi dan fungsi tersebut serta 

membedakan mana domain, kodomain dan range dari suatu fungsi. Peneliti 

melanjutkan menjelaskan materi kepada siswa. 

Saat penyampaian materi peneliti memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan apa saja yang belum siswa pahami dari materi yang 

disampaikan peneliti. Selanjutnya siswa diberikan waktu untuk mengumpulkan 

informasi atau mencatat materi yang telah diberikan peneliti. 

Setelah selesai mencatat peneliti memberikan latihan kepada siswa 

untuk mengasosiasikan dan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi 

yang sudah di sampaikan oleh peneliti. 

 
Gambar 16. Siswa mengumpulkan informasi 

Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab soal 

tersebut di papan tulis lalu mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada 

teman-temannya dari hasil yang siswa tersebut kerjakan. Peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa lainnya untuk menanggapi dari hasil yang dikerjakan 

temannya. 
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Gambar 17. Siswa menulis hasil jawaban di papan tulis 

Pada tahap penutup peneliti bersama-sama dengan siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran hari ini, lalu peneliti memberitahukan siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Kemudian peneliti menutup pembelajaran 

dengan membaca do’a sebelum pulang. 

2. Deskripsi Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari sabtu 

tanggal 08 Agustus 2015 pukul 07.00 WIB sampai dengan 08.20 (jam 

pelajaran ke 1 dan 2). Materi pada pertemuan kedua ini di kelas kontrol yaitu 

menghitung nilai fungsi. 

Peneliti masuk kelas terlebih dahulu dan disusul guru matematika, 

Sebelum memulai pembelajaran peneliti mengucap salam dan mengajak siswa 

untuk memimpin Do’a. Peneliti mengginformasikan kepada siswa bahwa 

materi pembelajaran pada hari ini adalah menghitung nilai fungsi. Sebelum 

memasuki materi, peneliti memberikan apersepsi yang mana mengingatkan 

kembali kepada siswa tentang konsep relasi dan fungsi, 2 pasang contoh 
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himpunan yang tanda panahnya berbeda yang satu menuju ke arah kodomain 

dan yang satu ke arah domain. 

 
Gambar 18. Peneliti menjelaskan materi di kelas kontrol 

Peneliti menjelaskan materi dan meminta siswa untuk mengamati cara 

menentukan nilai suatu fungsi. Di sela-sela penyampaian materi peneliti 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal apa saja 

yang belum siswa pahami dari materi yang disampaikan peneliti. 

Selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan 

informasi atau mencatat materi yang telah diberikan. Setelah selesai mencatat 

peneliti memberikan latihan kepada siswa untuk mengasosiasikan dan 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah di sampaikan. 

Siswa menjawab soal yang diberikan oleh peneliti lalu dikumpul. 

Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab soal 

tersebut di papan tulis lalu mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada 

teman-temannya dari hasil yang siswa tersebut kerjakan. Peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa lainnya untuk menanggapi dari hasil yang dikerjakan 

temannya. 
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Gambar 19. Siswa mengasosiasikan dengan cara  mengerjakan latihan  

 

 
Gambar 20. Peneliti memperhatikan siswa menuliskan hasil jawaban  

Pada tahap penutup peneliti bersama-sama dengan siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran hari ini, lalu peneliti memberitahukan siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya. Kemudian peneliti menutup pembelajaran 

dengan melafazkan Hamdallah dan salam. 

3. Deskripsi Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga pada kelas kontrol dilaksanakan pada hari kamis 

tanggal 13 Agustus 2015 pukul 10.35 WIB sampai dengan 11.15 (jam 

pelajaran ke 6 dan 7). Materi pada pertemuan kedua ini di kelas kontrol yaitu 

menentukan tabel pasangan berurut fungsi dan menggambar grafik pada 

koordinat Cartesius. 
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Peneliti dan guru masuk kelas dan serentak siswa mengucap salam 

kemudian guru dan peneliti membalas salam. Guru meminta siswa untuk 

membersihkan sampah di bawah kursi tempat duduk masing-masing dan 

meminta peneliti jangan dimulai sebelum kelas bersih. Setelah itu guru 

meminta peneliti untuk memulai pembelajaran dan guru duduk di kursi paling 

belakang. Peneliti mengginformasikan kepada siswa bahwa materi 

pembelajaran pada hari ini adalah menentukan tabel pasangan berurut fungsi 

dan menggambar grafik pada koordinat Cartesius. Sebelum memasuki materi, 

peneliti memberikan Apersepsi di mana peneliti mengingatkan kembali konsep 

menemukan nilai fungsi sebelum membuat nilai fungsi dalam tabel dan 

menggambar grafik fungsi tersebut 

 
Gambar 21. Siswa pada kelas kontrol sedang mengamati materi 

Peneliti menjelaskan materi dan meminta siswa untuk mengamati cara 

menentukan tabel pasangan berurut dan menggambar grafik pada koordinat 

Cartesius. Di sela-sela penyampaian materi peneliti memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan hal-hal apa saja yang belum siswa pahami 

dari materi yang disampaikan peneliti 
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Gambar 22. Siswa kelas kontrol sedang bertanya 

Selanjutnya siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan 

informasi atau mencatat materi yang telah diberikan. Setelah selesai mencatat 

peneliti memberikan latihan kepada siswa untuk mengasosiasikan dan 

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah di sampaikan. 

Siswa menjawab soal yang diberikan oleh peneliti lalu dikumpul. 

Kemudian peneliti menunjuk salah satu siswa untuk menjawab soal 

tersebut di papan tulis lalu mengkomunikasikan atau menjelaskan kepada 

teman-temannya dari hasil yang siswa tersebut kerjakan. Peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa lainnya untuk menanggapi dari hasil yang dikerjakan 

temannya. 

  

Gambar 23. Siswa mengkomunikasikan dan menanggapi hasil jawaban 
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Sebelum menutup pembelajaran peneliti menginformasikan bahwa pada 

pertemuan berikutnya peneliti akan mengadakan tes akhir tentang materi yang 

sudah dipelajari. Pada tahap penutupan seharusnya peneliti bersama-sama 

dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, karena bel pulang 

sudah berbunyi peneliti menutup pembelajaran dengan membaca do’a. 

4. Deskripsi Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat di kelas kontrol dilaksanakan pada hari sabtu 

tanggal 15 Agustus 2015 pukul 07.40 WIB sampai dengan 09.00 WIB (jam 

pelajaran ke 1 dan 2). Sebelumnya peneliti diinformasikan oleh pihak sekolah 

bahwasanya hari sabtu akan diadakan lomba 17’an di halaman sekolah tetapi 

Guru mempersilahkan peneliti untuk melakukan tes akhir dan jika siswa sudah 

mengarjakan tes dipersilahkan untuk keluar mengikuti serangkaian lomba. 

Peneliti pun masuk kelas tanpa didamping guru matematika. Sebelum 

memulai pembelajaran peneliti mengucap salam dan mengajak siswa untuk 

memimpin Do’a. Peneliti mengingatkan kembali bahwa hari ini akan diadakan 

tes akhir tentang materi yang sudah di pelajari. 

Peneliti membagikan soal dan meminta siswa untuk segera 

mengerjakannya. Peneliti mengingatkan siswa agar mengerjakan soal tes 

tersebut secara individu, tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain dan tidak 

boleh membuka buku catatan atau pun LKS. 



92 
 

 
Gambar 24. Siswa mengerjakan Post-test kelas kontrol 

Tes berbentuk essay sebanyak 7 soal, setiap soal dibuat berdasarkan 

jenjang dari ranah kognitif. Peneliti mengelilingi kelas dan melihat siswa agar 

mengerjakan tes tidak saling kerja sama dengan teman di sebelahnya. Peneliti 

juga mengingatkan kepada siswa dalam mengerjakan tes harus dengan teliti 

dan menuliskan jawaban secara lengkap dari masing-masing soal. Di sela-sela 

peneliti mengelilingi siswa peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada 

siswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada beberapa siswa sudah 

mengerjakan tes dan langsung di persilahkan keluar dan sebagian siswa masih 

mengerjakan. Setelah selesai semua peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil jawabannya mereka.  

Peneliti mengingatkan agar siswa yang masih di dalam kelas untuk 

mengikuti pelajaran matematika dengan baik bersama guru yang mengajar. 

Peneliti mengakhiri pertemuan dengan melafazkan Hamdallah dan salam. 
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E. Hasil Analisis Data Penelitian 

Berdasarkan hasil postest siswa diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 

yaitu 72,718 sedangkan kelas kontrol yaitu 67,488. Dimana skor tertinggi dan 

skor terendah baik kelas eksperimen maupun kontrol berturut-turut sama yakni 

100 dan 48. Berikut dapat dilihat hasil postest dibawah ini: 

Tabel 19. hasil tes akhir (Posttest) 

Kelompok Nilai tertinggi Nilai terendah Rata-rata (�̅) 
Kelas Eksperimen 100 48 72,718 

Kelas Kontrol 100 48 67,488 

Selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung pada kelas eksperimen, berikut rangkuman berdasarkan 

hasil perhitungan berdasarkan persentase kategori. 

Tabel 20. Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
Sesuai Kategori Penilaian 

Nilai Siswa Kategori Frekuensi Persentase (%) 
81 – 100 Sangat Baik 4 10 
66 – 80 Baik 28 72 
56 – 65 Cukup 6 15 
41 – 55 Kurang 1 3 
0 – 40 Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 39 100 
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Gambar 25. Grafik hasil belajar kelas eksperimen 

26. Grafik persentase hasil belajar kelas eksperimen
 

 21. Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol
Sesuai Kategori Penilaian 

 
Kategori Frekuensi Persentase (%)

Sangat Baik 7 
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Cukup 15 
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Gambar 27. Grafik hasil belajar kelas kontrol 

Gambar 28. Grafik persentase hasil belajar kelas kontrol

Hasil rakapitulasi postest untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya pada lampiran. Selanjutnya menyusun data hasil 

tabel distribusi frekuensi. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Grafik persentase hasil belajar kelas kontrol 

untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selengkapnya pada lampiran. Selanjutnya menyusun data hasil Posttest dalam 

. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 22. Data distribusi frekuensi 

Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Rentang (2) 52 52 
Banyak Kelas 6 6 
Panjang Kelas 9 9 
Banyak Siswa  39 41 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan uji kemiringan 

kurva. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari penelitian data tersebut berdistribusi normal atau tidak. adapun hasil data 

dari rata-rata (�̅), modus (34) dan simpangan baku (�) antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan analisis uji 

normalitas dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 23.  Normalitas Data 

Uji Normalitas Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
�̅ 72,718 67,488 
34 85,3 70 
� 9,541 11,777 
6( −	1,319 −	0,213 

Keputusan Berdistribusi Normal Berdistribusi Normal 
 
Data dikatakan berdistribusi normal apabila harga kemiringan −1 <

6/ < 1. Berdasarkan analisis data di atas di dapatkan nilai 6( untuk kelas 

eksperimen sebesar −	1,319 dan kelas kontrol sebesar −	0,213. Harga tersebut 

terletak antara −1 sampai dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa data kedua 

kelas tersebut berdistribusi normal. 
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2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel 

homogeny atau tidak. Dalam hal ini jika F9:;<=> <		F;?@AB, maka dapat 

dikatakan kedua kelompok mempunyai kesamaan varians/homogen, dengan 

varians kelas eksperimen 91,029 dan varians kelas kontrol 138,703 serta 

C+	D�/E-0" F = G41 − 1H = 40 dan C+	D� I�E,! = G39 − 1H = 38. 

Dari kedua varians diperoleh *������= 1,52 sedangkan derajat 

kebebasan untuk pembilang 40 dan penyebut 38 dengan taraf nyata 5%, maka 

*��	
� diperoleh dengan F0,05(40,38) = 1,71 karena Fhitung	≤ F;?@AB sehingga H0 

diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian 

merupakan sampel yang homogen. Analisis uji homogenitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah diketahui  data berdistribusi normal dan homogeny maka 

langkah selanjutnya melakukan ngengujian hipotesis. Untuk membuktikan 

hipotesis yang telah dirumuskan dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

maka hasil data tes akan dianalisa dengan menggunakan uji-t.  

Hasil perhitungan menunjukan bahwa data hasil belajar matematika 

kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal dan homogen. Adapun uji 

hipotesis menggunakan uji ! dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 24. Hasil Uji Hipotesis 
 

!������ !��	
�(taraf kepercayaan 5%) Keterangan 

2,176 1,667 !������ > !��	
� 
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Diketahui C+	 = 	39	 + 	41	– 	2	 = 	78 dengan M = 5% maka ttabel = 

1,664 dari hasil di atas diperoleh bahwa thitung	= 2,176		sehingga  !������ 		>

		!��	
�   yaitu  2,176 > 1,667 maka dengan demikian pengujian hipotesis 

tersebut N4 ditolak dan N� diterima yang bearti dapat disimpulkan ada 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Nahdlatul 

Ulama Palembang. Perhitungan uji hipotesis secara lengkap ditunjukkan pada 

lampiran. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dilaksanakan di kelas 

VIII5 SMP Nahdlatul Ulama Palembang dengan jumlah siswa sebanyak 39 

orang. Model pembelajaran ini sangat membantu untuk mengatasi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar secara individu. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) ini merupakan pembelajaran 

kolaboratif/kooperatif dan salah satu dari beberapa macam-macam 

pembelajaran kolaboratif/kooperatif yang dapat diterapkan pada Kurikulum 

2013. SMP Nahdlatul Ulama Palembang sampai saat ini masih menerapkan 

Kurikulum 2013. Ada beberapa tahap dalam model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) ini yaitu pembentukan kelompok, 

belajar secara individu (pemberian bahan ajar), belajar secara kelompok, 

persentasi, kuis dan penghargaan kelompok.  
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Pada dasarnya proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan 

pendekatan saintifik (Scientific) dan di sini peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) sebagai 

perlakuan (treatment) dengan metode pembelajaran yaitu penugasan, diskusi 

kelompok dan tanya jawab. Langkah-langkah pada pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik hampir sama dengan langkah-langkah pada model 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

Selama proses pembelajaran siswa dibentuk kelompok berdasarkan 

nilai matematika pada materi sebelumnya yang diperoleh dari guru 

matematika. Kelompok tersebut bersifat permanen, artinya selama proses 

pembelajaran berlangsung siswa berada dalam kelompok yang sama. Terdapat 

8 kelompok yang masing-masing beranggotakan 4-5 siswa yang heterogen. 

Maksudnya setiap kelompok dapat mewakili jenis kelamin, suku, ras ataupun 

budaya. 

Pada tahap awal pembelajaran peneliti memberikan apersepsi dengan 

menanyai tentang materi sebelumnya atau contoh-contoh yang ada di 

kehidupan sehari-hari dan menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari. 

Tahap selanjutnya siswa di berikan LKS secara individu dan diminta untuk 

mengamati materi yang ada di LKS dan menjawab soal-soal yang ada secara 

individu. Saat pertemuan pertama kendala yang dialami pada pembelajaran 

secara individu yaitu masih kurang mandiri siswa dalam mengerjakan LKS. 

Mengatasi hal tersebut peneliti memberikan arahan agar mengerjakan secara 

individu terlebih dahulu dan memperhatikan siswa-siswa yang masih bekerja 
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sama dalam menyelesaikan LKS secara individu, hal yang sama saat 

pertemuan kedua dan ketiga. Siswa yang sudah mengumpulkan informasi lalu 

membawa hasil penyelesaian soal-soal yang telah dikerjakan secara individu, 

siswa menuju kelompok belajar untuk saling mengumpulkan informasi yang 

didapatkan. 

Mengasosiasikan informasi yang telah diperoleh kemudian diolah dan 

didiskusikan dengan teman kelompok dengan cara saling memeriksa, 

mengkoreksi dan memberikan masukan untuk mendapatkan solusi dari apa 

yang mereka kerjakan. Saat pertemuan pertama kendala yang dialami pada 

pembelajaran kelompok siswa tidak langsung menukarkan dan mengkoreksi 

hasil pekerjaannya, mereka sibuk menyelesaikan tugasnya sendiri-sendiri 

selain itu siswa yang memiliki kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa 

yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Mengatasi hal tersebut peneliti 

memberikan arahan agar sesama anggota kelompoknya saling mengoreksi dan 

memperhatikan siswa untuk tidak saling mengandalkan siswa yang pintar saja 

karena nilai individu saat kuis akan menjadi nilai kelompok, hal yang sama 

saat pertemuan kedua dan ketiga. Lalu beberapa kelompok diminta untuk 

mengkomunikasikan dengan cara mempersentasikan hasil diskusi dan 

kesimpulan berdasarkan analisa kelompok kepada kelompok lain di papan 

tulis. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi. 

Selanjutnya pelaksanan kuis. 

Tes yang diberikan kepada siswa yaitu tes pada pertemuan terakhir. Tes 

digunakan sebagai evaluasi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan dan 
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untuk melihat sejauh mana pemahaman masing-masing siswa terhadap materi 

yang diberikan. Siswa mengerjakan tes secara individu. Dari hasil pelaksanaan 

tes didapat nilai rata-rata pada kelas eksperimen adalah 72,718. 

Penghargaan kelompok direkapitulasi berdasarkan hasil kuis yang 

diberikan setiap pertemuannya. Hadiah dari penghargaan kelompok tersebut 

berupa nilai per siswa yang akan di akumulasikan pada pembelajaran 

selanjutnya oleh guru. 

Terdapat penyebab kurang optimalnya pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) ditunjukkan dengan 

adanya permasalahan-permasalahan yang antara lain sebagai berikut: 

a) Siswa tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan untuk belajar dan 

mengerjakan soal-soal LKS secara individu. 

b) Saat diskusi kelompok masih ada beberapa kelompok yang mengerjakan 

sendiri-sendiri dan bertanya kepada peneliti tanpa berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya. 

c) Saat mempersentasikan hasil kelompok, masih ada beberapa kelompok 

yang tidak mau mempersentasikan ke pada kelompok lain. 

d) Masih ada beberapa siswa yang curang saat melakukan kuis dan tes. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa di SMP 

Nahdlatul Ulama Palembang. 
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2. Kelas Kontrol 

Pelaksanaan kelas kontrol di kelas VIII4 SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang dengan jumlah siswa sebanyak 41 orang. Pada kelas kontrol 

pembelajaran tidak menggunakan metode konvensional tetapi menggunakan 

pendekatan saintifik dengan metode ceramah, penugasan, diskusi dan tanya 

jawab. Peneliti memakai pendekatan saintifik (Scientific) dengan alasan 

sekolah masih menerapkan Kurikulum 2013 dan guru pelajaran matematika 

juga sudah menerapkan pendekatan saintifik (Scientific) walaupun belum 

maksimal. 

Pada dasarnya sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 harus 

menggunakan pendekatan Saintifik (Scientific) saat proses pembelajaran beda 

dengan sekolah yang menerapkan KTSP proses pembelajaran dengan metode 

konvensional. Pada kelas kontrol peneliti menggunakan pendekatan Saintifik 

(Scientific) sama halnya seperti kelas eksperimen yang sama-sama 

menggunakan pendekatan Saintifik (Scientific) akan tetapi pada kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran yaitu sebagai perlakuan 

(treatment) dan kelas kontrol tidak ada perlakuan. 

 Sesuai dengan langkah-langkah pada pembelajaran dengan pendekatan 

Saintifik, proses pembelajaran di kelas meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan dan mengkonunikasikan. Tahap 

awal pembelajaran peneliti memberikan apersepsi dengan menanyai tentang 

materi sebelumnya atau contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari dan 

menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari.  
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Peneliti menyampaikan materi dan meminta siswa untuk mengamati 

materi yang dijelaskan peneliti atau materi-materi yang ada di buku pegangan 

siswa berupa LKS dari sekolah. Saat penyampaian materi peneliti memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan apa saja yang belum siswa 

pahami dari materi yang disampaikan peneliti. Selanjutnya siswa diberikan 

waktu untuk mengumpulkan informasi atau mencatat materi yang telah 

diberikan peneliti. 

Setelah selesai mencatat peneliti memberikan latihan kepada siswa 

untuk mengasosiasikan dan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi 

yang sudah di sampaikan oleh peneliti. Kemudian peneliti menunjuk salah satu 

siswa untuk menjawab soal tersebut di papan tulis lalu mengkomunikasikan 

atau menjelaskan kepada teman-temannya dari hasil yang siswa tersebut 

kerjakan. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk 

menanggapi dari hasil yang dikerjakan temannya. 

Tes yang diberikan kepada siswa yaitu tes pada pertemuan terakhir. Tes 

digunakan sebagai evaluasi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan dan 

untuk melihat sejauh mana pemahaman masing-masing siswa terhadap materi 

yang diberikan. Siswa mengerjakan tes secara individu. Dari hasil pelaksanaan 

tes didapat nilai rata-rata pada kelas kontrol adalah 67,488.  

Terdapat penyebab kurang optimalnya pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik (Scientific) ditunjukkan dengan adanya permasalahan-

permasalahan yang antara lain sebagai berikut: 
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a) Masih ada siswa yang tidak mencatat dan mengumpulkan informasi dari 

yang dijelaskan oleh peneliti. 

b) Saat mengasosiasi dengan pemberian latihan, siswa masih banyak yang 

mencontek dengan teman-temannya padahal peneliti memberikan 

kesempatan untuk melihat jawaban di buku saat pengumpulan informasi 

(mencatat) 

c) Kurangnya minat siswa untuk mengkomunikasikan hasil latihan kepada 

teman-temannya. 

Dari hasil nilai rata-rata tes dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

kelas kontrol lebih rendah dari pada kelas eksperimen yang menggunakan 

perlakuan (treatment) yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Inditidualization (TAI). 

3. Hasil Post-test 

Soal post-test yang digunakan dalam penelitian ini merupakan soal 

berindikator kognitif dengan ranah pengetahuan, pemahaman, penerapan dan 

sintesis. Sebelumnya peneliti membuat soal yang berindikator kognitif dengan 

semua ranah yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis dan evaluasi. Akan tetapi saat dilakukannya validitas soal post-test 

kepada siswa kelas IX soal yang valid hanya soal pada ranah pengetahuan, 

pemahaman, penerapan dan sintesis, sedangkan soal yang tidak valid soal pada 

ranah analisis dan evaluasi di karenakan banyak siswa yang belum tepat 

menjawab soal tersebut. Analisis validitas dan skor soal yg diperoleh siswa 

dapat dilihat pada lampiran. 
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Gambar 29. Jawaban siswa uji coba soal post-test No 4 kurang tepat 

 
 

 
 

Gambar 30. Jawaban siswa uji coba soal post-test No 7 kurang tepat 

 

Siswa menjawab 
soal tidak 
memandingkan 
kedua himpunan 
tersebut dan 
siswa tidak 
memberikan 
alasannya. 

Siswa menjawab 
soal hanya 
membuat 
persamaan 1 dan 
persamaan 2 
tidak mencari 
nila a dan b 
untuk 
membuktikan 
bentuk fungsi 
tersebut 
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Gambar 31. Jawaban siswa uji coba soal post-test No 10 kurang tepat 

 
Soal post-test yang valid berbentuk essay sebanyak 7 soal. Tujuan 

dilakukannya tes akhir (postest) pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan hasil belajar siswa. Adapun hasil 

yang mereka peroleh saat melaksanakan tes tersebut dapat di lihat rata-rata 

siswa melakukan tes akhir (postest) sebagai berikut: 

Tabel 25.  Rata – Rata Pencapaian Hasil Belajar 
Kelas Eksperimen 

No soal 
Skor 
soal 

Aspek hasil belajar 
Skor Rata – rata 

tiap aspek 
1 2 Pengetahuan (O�H 1,77 
2 5 Penerapam (OPH 4,33 
3 5 Penerapan (OPH 3,72 
4 3 Pemahaman (OQH 2,85 
5 5 Penerapan (OPH 3,10 
6 12 Sintesis (ORH 8,36 
7 12 Sintesis (ORH 7,90 

 
 
 
 
 

Siswa menjawab 
soal hanya 
membuat tabel 
fungsi saja tanpa 
membuat gambar 
grafik fungsinya 
padalah di soal 
diminta untuk 
menarik 
kesimpulan gari 
grafik yang 
dibuat 



 

Tabel

No soal 
Skor 
soal

1 2
2 5
3 5
4 3
5 5
6 12
7 12

 

Gambar 32. Grafik Nilai Rata

Dari gambar 31

kontrol nilai rata-

signifikan perbedaannya

pendekatan saintifik tetapi pada kelas eksperimen menggunaka

pembelajaran kooperatif tipe 

perlakuan. Perbedaan signifikan tersebut di karenakan  pada pembelajaran 

0

2

4

6

8

10

Nilai Rata

Tabel 26.  Rata – Rata Pencapaian Hasil Belajar 
Kelas Kontrol 

Skor 
soal 

Aspek hasil belajar 
Skor Rata 

tiap aspek
2 Pengetahuan (O�H 1,68
5 Penerapam (OPH 4,29
5 Penerapan (OPH 3,85
3 Pemahaman (OQH 2,39
5 Penerapan (OPH 2,73
12 Sintesis (ORH 8,07
12 Sintesis (ORH 6,59

Grafik Nilai Rata-rata Pencapaian Hasil Belajar 

gambar 31 menunjukkan bahwa antara kelas eksperimen dan kelas 

-rata pencapaian hasil belajar per butir soal tidak terlalu 

signifikan perbedaannya di mana kedua kelas sama-sama menerapkan 

pendekatan saintifik tetapi pada kelas eksperimen menggunaka

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization

perlakuan. Perbedaan signifikan tersebut di karenakan  pada pembelajaran 

Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Per Butir Soal
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Skor Rata – rata 
tiap aspek 

1,68 
4,29 
3,85 
2,39 
2,73 
8,07 
6,59 

 
 per Butir Soal 

menunjukkan bahwa antara kelas eksperimen dan kelas 

rata pencapaian hasil belajar per butir soal tidak terlalu 

sama menerapkan 

pendekatan saintifik tetapi pada kelas eksperimen menggunakan model 

Team Assisted Individualization (TAI) sebagai 

perlakuan. Perbedaan signifikan tersebut di karenakan  pada pembelajaran 

Rata Hasil Belajar Per Butir Soal

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol
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Saintifik (Scientific) yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan pada kelas kontrol siswa 

belajar secara mandiri saat mengumpulkan informasi dan mengasosiasi tetapi 

pada pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) di kelas eksperimen siswa mengumpulkan informasi 

dan mengasosiasi secara berkelompok. 

Hasil nilai yang didapatkan setelah dihitung menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan 

Saintifik saja. Hal ini mengacu pada nilai ketuntasan pada kurikulum 2013 

siswa pada kelas eksperimen masuk dalam huruf (B) dan kelas kontrol masuk 

dalam huruf (B–). 

Hasil pekerjaan siswa dan penjelasannya dari masing-masing soal post-

test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Soal post-test nomor 1 meliputi aspek pengetahuan 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 1 yaitu siswa dapat membedakan relasi 

dan fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas eksperimen 

yang diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) maupun kelas kontrol yang 

diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian besar siswa dapat 

menyelesaikan soal dengan baik.  
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Gambar 33. Jawaban post-test siswa No. 1 belum tepat 

 

 
Gambar 34. Jawaban post-test siswa No. 1 sudah tepat 

Untuk kelas eksperimen terdapat 10 siswa dari 39 siswa yang 

menjawab kurang tepat. Sedangkan untuk kelas kontrol terdapat 13 siswa 

dari 41 siswa yang menjawab  kurang tepat. Kesalahan ini terjadi baik di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu karena beberapa diantaranya tidak 

lengkap menjelaskan perbedaan relasi dan fungsi serta siswa hanya 

menjawab pengertian relasi atau fungsi saja. 

 

Siswa dalam 
menjawab soal 
pertama hanya 
menjawab 
pengertian 
relasi saja 
tanpa 
membedakan 
suatu fungsi 



 

Kelompok

Eksperimen
Kontrol 

 

Gambar

b) Soal post-test nomor 2 meliputi aspek penerapan

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 2 yaitu siswa dapat 

himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi

jawaban siswa baik di kelas eksperimen yang diajarka

menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe 

Individualization 

pendekatan Saintifik sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal 

dengan baik. 

26%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 2)

Menjawab Kurang tepat (Skor 1)

Tabel 27. Siswa menjawab soal nomor 1 

Kelompok 
Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 2) 

Kurang Tepat 
(Skor 1) 

Eksperimen 29 siswa 10 Siswa 
 28 siswa  13 Siswa 

    

Gambar 35. Grafik siswa menjawab soal nomor 1
 

nomor 2 meliputi aspek penerapan 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 2 yaitu siswa dapat 

himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi. Setelah di periksa dari 

jawaban siswa baik di kelas eksperimen yang diajarka

menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe 

Individualization (TAI) maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pendekatan Saintifik sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal 

74%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 2)

Menjawab Kurang tepat (Skor 1)

68%

32%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 2)

Menjawab Kurang tepat (Skor 1)

110 

 

Jumlah siswa 

39 siswa 
41 siswa  

 

iswa menjawab soal nomor 1 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 2 yaitu siswa dapat menyatakan 

. Setelah di periksa dari 

jawaban siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan dengan 

menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe Team Assisted 

(TAI) maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pendekatan Saintifik sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal 

68%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 2)

Menjawab Kurang tepat (Skor 1)
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Gambar 36. Jawaban post-test siswa No. 2 hampir tepat dan kurang tepat 

 

 
Gambar 37. Jawaban post-test siswa No. 2 sudah tepat 

Siswa 
menjawab 
sesuai dengan 
soal akan tetapi 
siswa tidak 
memberi tanda 
kurung () dan 
tanda kurung 
kurawal {} 

Siswa 
menjawab 
kurang telitih 
karena ada 
anggota 
himpunan yaitu 
(Udin, Voli)  

tidak ada 

Siswa 
menjawab tidak 
sesuai dengan 
himpunan 
pasangan 
berurutan 



 

Untuk kelas eksperimen terdapat 1 siswa menjawab kurang tepat dan 

21 siswa menjawab hampir tepat dari 39 siswa.

kontrol terdapat 5 siswa menjawab 

dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi

kontrol di karena

Kelompok 

Eksperimen
Kontrol 

 

Gambar
 

c) Soal post-test nomor 3 meliputi aspek penerapan

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 3 yaitu siswa dapat membuat diagram 

panah suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas 

54%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4 

Menjawab kurang tepat (Skor 2 

Untuk kelas eksperimen terdapat 1 siswa menjawab kurang tepat dan 

21 siswa menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan untuk kelas 

kontrol terdapat 5 siswa menjawab kurang tepat dan 13 siswa hampir tepat 

dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen dan kelas 

karena siswa kurang mencermati soal. 

Tabel 28. Siswa menjawab soal nomor 2 

 

Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 5) 

Hampir 
Tepat 

(Skor 4-3) 

Kurang 
Tepat 

(Skor 2-1) 
Eksperimen 17 siswa 21 siswa 1 siswa 

23 siswa 13 siswa  5 siswa 

 
Gambar 38. Grafik siswa menjawab soal nomor 2

nomor 3 meliputi aspek penerapan 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 3 yaitu siswa dapat membuat diagram 

panah suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas 

44%

54%

2%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4 - 3)

Menjawab kurang tepat (Skor 2 - 1)

32%

12%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4

Menjawab Hampir tepat (Skor 2
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Untuk kelas eksperimen terdapat 1 siswa menjawab kurang tepat dan 

Sedangkan untuk kelas 

tepat dan 13 siswa hampir tepat 

baik dikelas eksperimen dan kelas 

 

Jumlah 
siswa 

 
39 siswa 
41 siswa 

Grafik siswa menjawab soal nomor 2 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 3 yaitu siswa dapat membuat diagram 

panah suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas 

56%

12%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4-3)

Menjawab Hampir tepat (Skor 2-1)
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eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) maupun kelas 

kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian besar siswa 

dapat menyelesaikan soal dengan baik. 

 
Gambar 39. Jawaban post-test siswa No. 3 hampir tepat  

 

 
Gambar 40. Jawaban post-test siswa No. 3 sudah tepat 

 

Siswa menjawab 
pada kodomain 
hanya anggota 
himpunan yang 
diketahui, 
seharusnya dari 
soal diminta 
anggota 
himpunan pada 
kodomain yaitu 
antara 60 – 68 kg 



 

Untuk kelas eksperimen terdapat 1 siswa 

siswa menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol 

terdapat 25 siswa hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik 

dikelas eksperimen 

anggota himpunan pada kodomain.

Kelompok 

Eksperimen
Kontrol 

 

Gambar

d) Soal post-test nomor 4 meliputi aspek pemahaman

Pada indikator 

dan kelas kontrol pada soal nomor 4 yaitu siswa dapat membedakan 

domain, kodomain dan range suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban 

siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan 

61%

3%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4

Tidak menjawab (Skor 0)

Untuk kelas eksperimen terdapat 1 siswa tidak menjawab dan

siswa menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol 

siswa hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik 

dikelas eksperimen maupun kelas kontrol di karena siswa kurang 

anggota himpunan pada kodomain. 

Tabel 29. Siswa menjawab soal nomor 3 

 

Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 5) 

Hampir 
Tepat 

(Skor 4-3) 

Tidak 
Menjawab
(Skor 0) 

Eksperimen 14 siswa 24 siswa 1 siswa 
16 siswa 25 siswa - 

 
Gambar 41. Grafik siswa menjawab soal nomor 3

 

nomor 4 meliputi aspek pemahaman 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 4 yaitu siswa dapat membedakan 

domain, kodomain dan range suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban 

siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan 

36%

3%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4-3)

Tidak menjawab (Skor 0)

39%

61%

0%
Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4 

Tidak Menjawab  (Skor 0)
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tidak menjawab dan 24 

siswa menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol 

siswa hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik 

kelas kontrol di karena siswa kurang membuat 

 

Jumlah 
siswa  

 
39 siswa 
41 siswa 

 
Grafik siswa menjawab soal nomor 3 

tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 4 yaitu siswa dapat membedakan 

domain, kodomain dan range suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban 

siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model 

39%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab Hampir tepat (Skor 4 - 3)

Tidak Menjawab  (Skor 0)
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pembalajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian 

besar siswa dapat menyelesaikan soal dengan baik. 

 

 
Gambar 42. Jawaban post-test siswa No. 4 kurang tepat 

 
 
 

 

  

 

 
 

Gambar 43. Jawaban post-test siswa No. 4 sudah tepat 

Siswa tidak 
menjawab 
Range dari 
suatu diagram 
panah 

Siswa tidak 
menjawab 
kurang teliti 
antara domain 
dan kodomain 
serta Range 
tidak ditulis 



 

Untuk kelas eksperimen terdapat 5 siswa 

39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol terdapat 2 siswa yang tidak 

menjawab dan 17 siswa kurang tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi 

baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol di karena siswa belum bisa 

membedakan m

Kelompok 

Eksperimen
Kontrol 

 

Gambar

e) Soal post-test nomor 5 meliputi aspek penerapan

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 5 yaitu siswa dapat menentukan nilai 

dari suatu fungsi.

13%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 3)

Menjawab kurang tepat (Skor 2 

Tidak menjawab (Skor 0)

Untuk kelas eksperimen terdapat 5 siswa menjawab kurang tepat dari 

39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol terdapat 2 siswa yang tidak 

menjawab dan 17 siswa kurang tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi 

baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol di karena siswa belum bisa 

membedakan mana domain, kodomain dan range. 

Tabel 30. Siswa menjawab soal nomor 4 

 

Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 5) 

Kurang 
Tepat 

(Skor 4-3) 

Tidak 
Menjawab
(Skor 0) 

Eksperimen 34 siswa 5 siswa - 
22 siswa 17 siswa 2 siswa 

 
Gambar 44. Grafik siswa menjawab soal nomor 4

nomor 5 meliputi aspek penerapan 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 5 yaitu siswa dapat menentukan nilai 

dari suatu fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas 

87%

0%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 3)

Menjawab kurang tepat (Skor 2 - 1)

Tidak menjawab (Skor 0)

41%

5%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 3)

Menjawab kurang tepat (Skor 2  

Tidak Menjawab  (Skor 0)
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menjawab kurang tepat dari 

39 siswa. Sedangkan untuk kelas kontrol terdapat 2 siswa yang tidak 

menjawab dan 17 siswa kurang tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi 

baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol di karena siswa belum bisa 

 

Jumlah 
siswa  

 
39 siswa 
41 siswa 

Grafik siswa menjawab soal nomor 4 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 5 yaitu siswa dapat menentukan nilai 

Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas 

54%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 3)

Menjawab kurang tepat (Skor 2  - 1)

Tidak Menjawab  (Skor 0)
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eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) maupun kelas 

kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian besar siswa 

dapat menyelesaikan soal dengan baik. 

 

 
Gambar 45. Jawaban post-test siswa No. 5 kurang tepat dan hampir tepat 

 

 
Gambar 46. Jawaban post-test siswa No. 5 sudah tepat 

Untuk kelas eksperimen terdapat 7 siswa yang menjawab kurang 

tepat dan 28 siswa yang menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan 

Siswa hanya 
menjawab 
rumus fungsi 
dari fungsi F 

Siswa kurang 
teliti dalam 
menjawab soal, 
seharusnya (- 5) 
– 5 = -10 bukan 
25 



 

untuk kelas kontrol terdapat 

hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen 

maupun kelas kontrol di karena siswa 

menjawab soal dan masih ada beberapa siswa yan

berbentuk aljabar dari menentukan nilai fun

Kelompok 

Eksperimen
Kontrol 

 

f) Soal post-test nomor 6 meliputi aspek sintesis

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 6 yaitu siswa dapat membuat tabel 

fungsi. Setelah di periksa dari jawab

diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe 

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)
Menjawab hampir tepat (Skor 4 
Menjawab kurang tepat (Skor 2 

untuk kelas kontrol terdapat 22 siswa kurang tepat dan 10 siswa yang 

dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen 

maupun kelas kontrol di karena siswa kurang teliti ada tanda min ( 

menjawab soal dan masih ada beberapa siswa yang salah menentukan hasil 

berbentuk aljabar dari menentukan nilai fungsi. 

Tabel 31. Siswa menjawab soal nomor 5 

 

Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 5) 

Hampir 
Tepat 

(Skor 4-3) 

Kurang 
Tepat 

(Skor 2-1) 
Eksperimen 4 siswa 28 siswa 7 siswa 

9 siswa 10 siswa 22 siswa 

 
Gambar 47. Grafik siswa menjawab soal nomor 5

nomor 6 meliputi aspek sintesis 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 6 yaitu siswa dapat membuat tabel 

fungsi. Setelah di periksa dari jawaban siswa baik di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe 

10%

72%

18%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 5)
Menjawab hampir tepat (Skor 4 - 3)
Menjawab kurang tepat (Skor 2 - 1)

54%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab hampir tepat (Skor 4  

Menjawab kurang tepat  (Skor 2 
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22 siswa kurang tepat dan 10 siswa yang 

dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen 

ada tanda min ( - ) saat 

g salah menentukan hasil 

 

Jumlah 
siswa 

 
39 siswa 

 41 siswa 

Grafik siswa menjawab soal nomor 5 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 6 yaitu siswa dapat membuat tabel 

an siswa baik di kelas eksperimen yang 

diajarkan dengan menggunakan model pembalajaran kooperatif tipe Team 

22%

24%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 5)

Menjawab hampir tepat (Skor 4  - 3)

Menjawab kurang tepat  (Skor 2 - 1)
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Assisted Individualization (TAI) maupun kelas kontrol yang diajarkan 

dengan pendekatan Saintifik sebagian besar siswa dapat menyelesaikan 

soal dengan baik. 

 
Gambar 48. Jawaban post-test siswa No. 6 hampir tepat 

 

 
Gambar 49. Jawaban post-test siswa No. 6 sudah tepat 

Untuk kelas eksperimen terdapat 6 siswa yang menjawab kurang 

tepat dan 26 siswa yang menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan 

untuk kelas kontrol terdapat 15 siswa kurang tepat dan 17 siswa yang 

hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen 

maupun kelas kontrol di karena siswa kurang teliti ada tanda min ( - ) saat 

menjumlahkan. 

Siswa kurang 
teliti dalam 
menjawab soal, 
tidak 
memperhatikan 
tanda ( - )  



 

Kelompok 

Eksperimen
Kontrol 

 

 

g) Soal post-test nomor 7 meliputi aspek sintesis

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 

fungsi dan menggambar grafik fungsi

siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan denga

pembalajaran kooperatif tipe 

maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian 

besar siswa dapat menyelesaikan soal dengan baik.

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 12)

Menjawab hampir tepat (Skor 10 

Menjawab kurang tepat (Skor 6  

Tabel 32. Siswa menjawab soal nomor 6 

 

Hasil Jawaban 

Tepat 
(Skor 12) 

Hampir 
Tepat 

(Skor 10-7) 

Kurang 
Tepat 

(Skor 6-5) 
Eksperimen 7 siswa 26 siswa 6 siswa 

9 siswa 17 siswa 15 siswa 

 
Gambar 50. Grafik siswa menjawab soal nomor 6

nomor 7 meliputi aspek sintesis 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada soal nomor 7 yaitu siswa dapat membuat tabel 

dan menggambar grafik fungsi. Setelah di periksa dari jawaban 

siswa baik di kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model 

pembalajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian 

besar siswa dapat menyelesaikan soal dengan baik. 

18%

67%

15%

Kelas Eksperimen

Menjawab Tepat (Skor 12)

Menjawab hampir tepat (Skor 10 - 7)

Menjawab kurang tepat (Skor 6  - 5)

22%

41%

37%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 12)
Menjawab hampir tepat (Skor 10  
Menjawab kurang tepat  (Skor 6 
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Jumlah 
siswa 

 
39 siswa 

 41 siswa 

Grafik siswa menjawab soal nomor 6 

Pada indikator tes hasil belajar yang diukur siswa kelas eksperimen 

yaitu siswa dapat membuat tabel 

. Setelah di periksa dari jawaban 

n menggunakan model 

Team Assisted Individualization (TAI) 

maupun kelas kontrol yang diajarkan dengan pendekatan Saintifik sebagian 

22%

41%

Kelas Kontrol

Menjawab Tepat (Skor 12)
Menjawab hampir tepat (Skor 10  - 7)
Menjawab kurang tepat  (Skor 6 - 5)
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Gambar 51. Jawaban post-test siswa No. 7 hampir tepat  

 

 
Gambar 52. Jawaban post-test siswa No. 7 sudah tepat 

 

Untuk kelas eksperimen terdapat 11 siswa yang menjawab kurang 

tepat dan 24 siswa yang menjawab hampir tepat dari 39 siswa. Sedangkan 

untuk kelas kontrol terdapat 27 siswa kurang tepat dan 10 siswa yang 

hampir tepat dari 41 siswa. Kesalahan ini terjadi baik dikelas eksperimen 

maupun kelas kontrol di karena siswa kurang teliti pada soal yang 

serahusnya gambar hanya titik-titik saja tetapi siswa menghubungkan titik-

Siswa kurang teliti 
pada soal danpada 
saat menggambar 
seharunya hanya 
titik-titik saja tetapi 
malah titik-titik 
tersebut di garisi 


