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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kegiatan  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 39 Palembang  dimulai 

dari tanggal 07 Februari 2015 s/d 29 April 2015. Kegiatan  penelitian ini 

dilakukan dengan tiga  tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penyusunan laporan. 

Tabel 12. 
Kegiatan Penelitian 

 
Tahap Tanggal Kegiatan Kegiatan Penelitian 

Perencanaan 07 Februari 2015 Peneliti menghubungi pihak sekolah yang akan 
dijadikan tempat penelitian selanjutnya peneliti 
di izinkan untuk melakukan penelitian 

10  Februari  2015 peneliti melakukan konsultasi dengan guru 
mata pelajaran matematika yaitu Ibu Wardiyah 
Maryanti, S.Pd  guna mengetahui kondisi kelas 
dan menentukan waktu pelaksanaan penelitian . 

11 Februari 2015 Peneliti melakukan Validasi pada siswa di 
Kelas IX 

6 April 2015 s/d 8 
April 2015 

Peneliti menyusun bahan ajar RPP dan  serta 
soal TES yang  telah divalidasi pada siswa 
kelas IX 

Pelaksanaan 9 April  2015 pada jam 
07.30-08.10 s/d 08.10-
08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pre-test pada kelas 
VIII.1 

10 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
STAD kelas VIII.1 pada materi prisma adalah 
unsur-unsur prisma 

11 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pre-test pada kelas 
VIII.3 

13 April  2015 pada 
jam 11.10-11.50 s/d 
11.50-12.30 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
TAI kelas VIII.3 pada materi prisma adalah 
unsur-unsur prisma 

16 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
STAD kelas VIII.1 pada materi prisma adalah 
jaring-jaring prisma. 

17 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
STAD kelas VIII.1 pada materi prisma adalah 
Luas permukaan prisma 

18 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
TAI kelas VIII.3 pada materi prisma adalah 
jaring-jaring prisma 
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Tahap Tanggal Kegiatan Kegiatan Penelitian 
20 April  2015 pada 
jam 11.10-11.50 s/d 
11.50-12.30 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
TAI kelas VIII.3 pada materi prisma adalah 
luas permukaan prisma 

23 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
STAD kelas VIII.1 pada materi prisma adalah 
volume prisma 

24 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melakukan posttes di kelas VIII.1 

25 April  2015 pada 
jam 07.30-08.10 s/d 
08.10-08.50 WIB 

Peneliti melaksanakan pembelajaran di kelas 
TAI kelas VIII.3 pada materi prisma adalah 
volume prisma 

27 April  2015 pada 
jam 11.10-11.50 s/d 
11.50-12.30 WIB 

Peneliti melakukan posttes di kelas VIII.3 

Pelaporan 30 April 2015 Peneliti melakukan analisis data untuk menguji 
hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 Kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan guru mata 

pelajaran matematika atau yang bersangkutan untuk mengetahui jadwal 

mulai penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan validasi pre-test dan 

Posttest . Pada tahap ini juga peneliti melakukan uji coba instrumen 

penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas.. 

a. Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 

1) Hasil uji validitas kepada pakar 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan validasi instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang 

divalidasi diantaranya : 

a) RPP 

Pakar yang terlibat dalam validasi RPP ini adalah satu 

dosen matematika di UIN Raden Fatah Palembang dan dua orang 

guru matematika di SMP Negeri 39 Palembang.  Adapun Hasil 

validasi RPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 13 

Hasil Validasi RPP 
 

No Aspek Indikator 
Skor 

Validator 
Rata-
rata 

Keterangan 

1 2 3 

1 Isi  1. Kebenaran isi materi 4 4 4 4 Sangat Valid 
2. Pengelompokan dalam bagian-

bagian yang logis 
3 3 3 3 Valid 

3. Kesesuain  dengan standar isi 
KTSP 

4 4 3 3,67 Sangat Valid 

4. Metode penyajian sesuai 
dengan  tahapan Model 
kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division dan Team 
Assisted Individualization 

4 4 4 4 Sangat Valid 

5. Kelayakan sebagai kelengkapan 
pembelajaran 

3 3 4 3,33 Sangat Valid 

6. Kesesuian alokasi waktu yang 
digunakan 

3 3 3 3 Valid 

2 Struktur 
dan 
Navigasi 

1. Kejelasan pembagian materi 3 4 4 3,67 Sangat Valid 

2. Pengaturan tata ruang/ tata letak 4 4 3 3,67 Sangat Valid 

3. Jenis dan ukuran huruf yang 
sesuai 

4 4 4 4 Sangat Valid 

3 Bahasa  1. Kebenaran tata Bahasa 3 3 3 3 Valid 

2. Kesederhanaan struktur kalimat 3 3 4 3,33 Sangat Valid 

3. Kejelasan struktur kalimat 3 3 3 3 Valid 

4. Sifat komunikatif bahasa yang 
digunakan 

3 4 3 3,33 Sangat Valid 

Skor Rata-Rata Kreteria Kevalidan RPP 3,46 Sangat Valid 
 

(Modifikasi dari Alfarizi dalam Selviana: 2014) 
 

Keterengan:  

 

�� : rata – rata validitas 

1: Riza Agustiani, M.Pd 

2:  Wardiyah Maryanti, S.Pd. 

3: Yuliati, S.Pd 

 

Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh para 

validator terhadap RPP sebesar 3,46 (Sangat Valid). Sehingga RPP 

pada materi Prisma  ini telah memenuhi kevalidan. 
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b) LKS 

Pakar yang terlibat dalam validasi LKS  ini adalah Riza 

Agustiani, M.Pd dosen matematika di UIN Raden Fatah 

Palembang dan dua orang guru matematika di SMP Negeri 39 

Palembang yaitu Wardiyah Maryanti, S.Pd dan Yuliati, S.Pd. Hasil 

RPP dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 14 

Hasil Validasi LKS 

No Aspek Indikator 
Skor 

Validator 
Rata-
rata 

Keterangan 

1 2 3 

1 Isi  1. Kejelasan KD dan Indikator 3 4 3 3,33 Sangat Valid 
2. Kebenaran materi/isi 4 4 4 4 SangatValid 

3. Keluasan dan kedalaman materi 3 3 3 3 Valid 

4. Ketepatan urutan penyajian 4 4 4 4 Sangat Valid 

5. Ketepatan sebagai kelengkapan 
pembelajaran 

3 4 3 3,33 Sangat Valid 

6. Sesuai dengan alokasi waktu 3 3 4 3,33 Sangat Valid 

7. Memuat jenjang kognitif 3 3 4 3,33 Sangat Valid 
2 Struktur 

dan 
Navigasi 

1. Kejelasan petunjuk belajar 4 3 4 3,67 Sangat Valid 

2. Kejelasan dalam pemilihan 
huruf 

4 4 4 4 Sangat Valid 

3. Memiliki daya tarik 3 3 3 3 Valid 
4. Pengaturan ruang/tata letak 4 4 4 4 Sangat Valid 

3 Bahasa  1. Bahasa yang digunakan sesuai 
dengan EYD 

4 3 3 3,33 Sangat Valid 

2. Menggunakan bahasa yang 
sederhana dan mudah dipahami 

4 4 4 4 Sangat Valid 

3. Rumusan kalimat komunikatif 3 3 3 3 Valid 

4. Rumusan kalimat tidak 
menimbulkan penafsiran 
ganda/salah pengertian 

4 4 4 4 Sangat Valid 

Skor Rata-Rata Kreteria Kevalidan RPP 3,55 Sangat Valid 

(Modifikasi dari Alfarizi  dalam Selviana: 2014) 
 

 
Keterengan:  

�� : rata – rata validitas 

1: Riza Agustiani, M.Pd 

2:  Wardiyah Maryanti, S.Pd. 

3: Yuliati, S.Pd 
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Nilai rata-rata total validasi yang diberikan oleh para 

validator terhadap LKS sebesar 3,55 (Sangat Valid). Sehingga LKS 

pada materi Prisma  ini telah memenuhi kevalidan. 

2) Hasil Analisis Uji Instrumen 

a) Uji Validitas Pretest 

. Rumus korelasi yang dipergunakan adalah korelasi 

product moment. Hasil uji coba soal preetest dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 15 
Hasil Validasi Soal Pretest 

Item/Soal 
Validitas 

������	 ��
�� Kriteria 
1 0,509 0,441 Valid 
2 0,530 0,441 Valid 
3 0,708 0,441 Valid 
4 0,556 0,441 Valid 
5 0,495 0,441 Valid 
6 0,812 0,441 Valid 
7 0,674 0,441 Valid 

 

Dari hasil uji coba ini dapat disimpulkan bahwa soal tes 

pada materi prisma pada penelitian ini adalah berkriteria valid. 

b) Uji Reliabilitas Pretest. 

Dari perhitungan didapat  r11= 0,547  dan  rtabel  = 0,441  

maka  r11> rtabel. Ini berarti instrumen tes tersebut reliabel. 

c) Uji Validitas Posttest 

Rumus korelasi yang dipergunakan adalah korelasi 

product moment. Hasil ujicoba soal posttest dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 16 
              Hasil Validasi Soal Post-test 

Item/Soal 
Validitas 

������	 ��
�� Kriteria 
1 0,532 0,441 Valid 

2 0,593 0,441 Valid 

3 0,701 0,441 Valid 
4 0,599 0,441 Valid 
5 0,656 0,441 Valid 
6 0,897 0,441 Valid 
7 0,883 0,441 Valid 

Dari hasil uji coba ini dapat disimpulkan bahwa soal tes 

pada materi prisma pada penelitian ini adalah berkriteria valid. 

d) Uji Reliabilitas Posttest 

Dari perhitungan didapat  r11= 0,6 dan  rtabel  = 0,441  

maka  r11> rtabel. Ini berarti instrumen tes tersebut reliabel. 

 

b. Deskripsi Pelaksanaan Tes Awal di Kelas VIII.1 dan Kelas VIII.3 

1) Deskripsi Pelaksanaan Tes Awal di Kelas VIII.1 (STAD) 

Tes awal dilaksanakan selama		2	 � 	40 menit. Tes 

berbentuk essay sebanyak 4 soal yang sudah di Validasi. Setiap soal 

dibuat berdasarkan aspek hasil belajar: 

 

 Gambar 1  

Siswa pada Saat Tes Awal di Kelas VIII.1 
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Pertemuan pertama peneliti memberikan pretest kepada 

siswa untuk dikerjakan oleh siswa sebelum proses pembelajaran 

berlangsung sebagai tes awal, gambar  di atas siswa sedang 

melaksanakan tes awal, hasil yang mereka peroleh selama 

melaksanakan tes tersebut dapat di lihat rata – rata siswa melakukan 

tes awal sebagai berikut:  

Tabel 17 

Rata – Rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Siswa di Kelas 

STAD 

No 
soal 

Skor 
soal 

Aspek hasil belajar Skor Rata – rata 
tiap aspek 

Simpangan Baku 

1 

2 Mengingat (��) 1,45 0,64 
2 Mengingat (��) 1,83 0,55 
2 Mengingat (��) 1,03 0,53 
2 Mengingat (��) 1,13 0,61 

2 2 Mengingat (��) 1,18 0,38 
3 15 Memahami (��) 3,38 1,88 
4 16 Menerapkan(� ) 2 1,91 

 

Ketercapaian Indikator ! =
#$%&	'()(*&()(	+(,-	./0(1(/

#$%&	2($3/2(4
� 100% 

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil belajar yang rendah 

terdapat pada soal no 4 yang aspek hasil belajarnya 6  yaitu 

menerapkan dengan rata-rata 2. Dalam hal ini siswa sulit untuk 

menerapkan soal yang di berikan pada soal no 4.  

2) Deskripsi Pelaksanaan Tes Awal di Kelas VIII.3 (TAI) 

Tes awal dilaksanakan selama	2	7	40 menit. Tes berbentuk 

essay sebanyak 4 soal. Setiap soal dibuat berdasarkan indikator hasil 

belajar. 
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Gambar 2 

Siswa pada saat Tes Awal di Kelas TAI 

Pertemuan pertama di kelas TAI sama dengan di kelas 

STAD, memberikan soal pretest kepada siswa untuk dikerjakan 

sebelum proses pembelajaran berlangsung sebagai tes kemampuan 

awal mereka, hasil yang mereka peroleh selama proses melaksanakan 

tes tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 18 

Rata – Rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Siswa di Kelas TAI 

No 
soal 

Skor 
soal 

Aspek hasil 
belajar 

Skor Rata – rata 
siswa tiap aspek 

Simpangan Baku 

1 

2 Mengingat (��) 1,38 0,59 
2 Mengingat (��) 1,38 0,59 
2 Mengingat (��) 1,35 0,70 
2 Mengingat (��) 1,08 0,62 

2 2 Mengingat (��) 0,95 0,32 
3 15 Memahami (��) 2,68 1,90 
4 16 Menerapkan(� ) 1,93 1,72 

 

Ketercapaian Indikator ! =
#$%&	'()(*&()(	+(,-	./0(1(/

#$%&	2($3/2(4
� 100% 

                Berdasarkan tabel diatas bahwa rata – rata hasil belajar yang 

rendah terdapat pada soal no 4 yang Aspek hasil belajar nya 6  yaitu 

menerapkan dengan rata-rata 1,93 
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Dari tabel diatas kelas VIII1 dan kelas VIII3 dapat di lihat 

pada diagram di bawah ini: 

Grafik 1 

Rata-rata Skor Pretest Kelas STAD dan TAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Deskripsi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

1) Deskripsi Pertemuan Kedua 

a) Deskripsi Pertemuan Kedua Pada Kelas STAD 

Pada tahap awal, peneliti membuka pelajaran dengan 

mengucap salam, mengabsensi yang tidak hadir dan menyampaikan 

materi yang akan dipelajari yaitu unsur – unsur prisma.  

Pada tahap inti, proses pembelajaran mengikuti langkah-

langkah pembelajaran kooperatif  tipe Student Teams Achiviement 

Division sesuai dengan RPP yang telah dibuat.  

soal 1
(a)

soal 1
(b)

soal 1
(c)

soal 1
(d)

soal 2 soal 3 Soal 4

STAD 1.45 1.83 1.03 1.13 1.18 3.38 2

TAI 1.38 1.38 1.35 1.08 0.95 2.68 1.93

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Pretest  STAD dan TAI
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(1) Langkah pertama adalah peneliti membagi siswa secara 

acak menjadi delapan kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Langkah kedua, peneliti membagikan lembar kerja siswa. 

Setelah itu  menyampaikan tentang materi yang akan 

dipelajari. 

(3) Selanjutnya langkah ke tiga siswa mengerjakan lembar 

kerja secara berkelompok dengan kelompoknya masing-

masing.. 

 

Gambar 3 
Peneliti memberi bantuan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan 
 

(4) Selanjutnya langkah keempat, siswa kembali ke tempat 

duduk semula dan peneliti membagikan kuis individu 

untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa. 

(5) Langkah kelima melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan.  
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(6) Langkah ke enam, memberikan penghargaan kepada 

masing-masing kelompok berdasarkan hasil nilai 

kelompok dan poin kemajuan. 

Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

didiskusikan. Kemudian peneliti memberitahukan kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya membahas tentang jaring – jaring 

prisma.  

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan kedua 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 19 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Kedua di Kelas STAD 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 91,67 
2 75,00 
3 100,0 
4 66,67 
5 83,33 
6 91,67 
7 83,33 
8 75,00 

Rata-rata 83,34 
 

Berdasarkan tabel di atas, rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok empat karena mereka duduk belakang 

dan tidak memperhatikan pelajaran selama proses pembelajaran. 

Sebagian besar siswa salah di no 2 yaitu menyebutkan unsur-

unsur prisma. 
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b) Deskripsi Pertemuan kedua Pada Kelas TAI 

Proses pembelajaran pada pertemuan kedua sama dengan 

materi yang diajarkan pada kelas STAD yaitu bangun ruang sisi 

datar yaitu Prisma  tentang unsur – unsur prisma  

(1) Langkah pertama adalah peneliti membagi siswa secara 

acak menjadi delapan kelompok dan setiap kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. 

(2) Langkah kedua, setiap siswa menyelesaikan tugas berupa 

soal-soal yang berkaitan dengan unsur-unsur prisma pada 

lembar kerja siswa yang sudah disediakan oleh guru secara 

individual. Lembar kerja siswa terlampir. 

 

Gambar 4 

Siswa mengerjakan soal-soal LKS secara individual 

(3) Selanjutnya langkah ke tiga dengan membawa hasil 

penyelesaian soal-soal yang telah dikerjakan siswa secara 

individual, siswa menuju ke kelompok belajar sesuai 

dengan kelompok yang telah di informasikan guru. 
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(4) Selanjutnya langkah keempat, siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaannya dengan teman satu kelompok dengan cara 

saling memeriksa, mengoreksi dan memberikan 

masukkan.  

(5) Langkah kelima setiap kelompok mempresentasikan 

penyelesaian soal yang sudah dibahas sedangkan guru 

memfasilitasi siswa dan merangkum serta memberikan 

penegasan 

(6) Langkah ke enam, untuk pengecekkan pemahaman siswa 

guru memberikan soal kuis yang dikerjakan oleh setiap 

siswa secara individual.  

Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

didiskusikan.  

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan kedua 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 20 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Kedua di Kelas TAI 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 88,33 
2 75,00 
3 93,33 
4 91,67 
5 81,67 
6 61,67 
7 60,00 
8 66,67 

Rata-rata 77,29 
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Berdasarkan tabel diatas skor rata - rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok tujuh karena diantara kelompok lain 

mereka yang paling rendah mendapat nilai karena siswa kesulitan 

dalam mengerjakan soal no 1 yaitu menyebutkan nama bangun 

ruang prisma.  

 
2) Deskripsi Pertemuan Ketiga 

a) Deskripsi Pertemuan Ketiga Pada Kelas STAD 

Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran pertemuan 

ketiga di kelas STAD, akan diuraikan sebagai berikut 

(1) Langkah pertama adalah peneliti menjelaskan tentang jaring-

jaring prisma serta membagikan LKS dan 3 buah bangun 

ruang prisma (prisma segitiga, prisma segiempat dan prisma 

segilima) yang terbuat  dari karton kepada setiap kelompok. 

 
Gambar 5 

Peneliti Menjelaskan Jaring – Jaring Prisma 
. 

(2) Langkah kedua guru memberikan contoh jaring-jaring prisma 

segitiga dengan menggunakan media bangun ruang yang 
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terbuat dari karton dengan cara mengiris rusuk-rusuk prisma 

segitiga tanpa memotong sisinya. 

(3) Pada langkah ke tiga, guru meminta siswa mengerjakan 

lembar kerja  secara berkelompok dengan kelompoknya 

masing-masing.  

(4) Selanjutnya langkah ke empat, guru meminta beberapa siswa 

mewakili kelompoknya untuk tampil mempresentasikan 

jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompoknya.  

 

Gambar 6  

Siswa menjelaskan hasil kerja kelompoknya 

(5) Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat duduk semula. 

Guru membagikan kuis individu untuk dikerjakan oleh 

masing-masing siswa dengan memastikan setiap individu 

bekerja sendiri dan tidak saling bekerja sama 

(6) Langkah kelima melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

(7)  Langkah keenam, memberikan penghargaan kepada masing-

masing kelompok berdasarkan hasil kuis dan poin kemajuan 
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Gambar 7 
Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapatkan poin tertinggi 
 

Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

di diskusikan. Kemudian peneliti memberitahukan kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya membahas tentang menghitung luas 

permukaan prisma dan menyuruh siswa agar mempelajari materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya di rumah. 

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan ketiga  

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 21 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Ketiga di Kelas STAD 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 83,33 
2 100 
3 83,33 
4 66,67 
5 100 
6 100 
7 83,33 
8 83,33 

Rata-rata 87,50 
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Berdasarkan tabel diatas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok empat karena salah dalam 

mengidentifikasi jaring-jaring prisma pada soal no 1.  

b) Deskripsi Pertemuan Ketiga Pada Kelas TAI 

Pertemuan ketiga di kelas kontrol dilaksanakan pada 

tanggal 18 April  2015 pada jam 07.30-08.10 s/d 08.10-08.50 WIB.  

(1) Langkah pertama, guru menjelaskan secara singkat materi 

jaring-jaring prisma serta membagikan LKS dan 3 buah 

bangun ruang prisma (prisma segitiga, prisma segiempat 

dan prisma segilima) yang terbuat dari karton. 

 

Gambar 8 
Peneliti memberikan contoh mengiris rusuk-rusuk prisma 

agar terbentuk jaring-jaring prisma 
 

(2) Langkah kedua, Setiap siswa menyelesaikan tugas berupa 

soal-soal yang berkaitan dengan jaring-jaring  prisma pada 

lembar kerja siswa yang sudah disediakan oleh guru secara 

individual. Lembar kerja siswa terlampir. 

(3) Selanjutnya langkah ke tiga Dengan membawa hasil 

penyelesaian soal-soal yang telah dikerjakan siswa secara 
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individual, siswa menuju ke kelompok belajar sesuai 

dengan kelompok yang telah di informasikan guru. 

(4) Selanjutnya langkah keempat, Siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaannya dengan teman satu kelompok dengan cara 

saling memeriksa, mengoreksi dan memberikan 

masukkan. Guru mengamati kerja kelompok dan 

memberikan bantuan seperlunya. 

 

Gambar 9 
Peneliti memberikan bantuan kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan 
 

(5) Langkah kelima Setiap kelompok mempresentasikan 

penyelesaian soal yang sudah dibahas sedangkan guru 

memfasilitasi siswa dan merangkum serta memberikan 

penegasan 

(6) Langkah keenam, Untuk pengecekkan pemahaman siswa 

guru memberikan soal kuis yang dikerjakan oleh setiap 

siswa secara individual. Hasil pekerjaan siswa 

dikumpulkan sebagai nilai individual. 
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Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

didiskusikan. Kemudian peneliti memberitahukan kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya membahas tentang luas permukaan 

prisma  dan menyuruh siswa agar mempelajari di rumah. 

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan ketiga 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 22 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Ketiga di Kelas TAI 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 88,33 
2 80,00 
3 91,67 
4 93,33 
5 88,33 
6 78,33 
7 83,33 
8 85,00 

Rata-rata 86,04 
 

Berdasarkan tabel diatas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok enam karena kurang cermat dalam soal 

yang diberikan. Siswa kesulitan dalam memahami soal no 1 yaitu 

mengidentifikasi jaring-jaring prisma.  

3) Deskripsi Pertemuan Keempat 

a) Deskripsi Pertemuan Keempat Pada Kelas STAD 

Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Teams 
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Achievement Division  pada pertemuan keempat di kelas STAD, 

akan diuraikan sebagai berikut.  

(1) Langkah pertama adalah peneliti menjelaskan tentang luas 

permukaan  prisma serta membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

(2) Pada langkah kedua, guru meminta siswa mengerjakan 

lembar kerja  secara berkelompok dengan kelompoknya 

masing-masing. Guru mengawasi kerja kelompok dengan 

mendatangi kelompok dan memberi bantuan bila ada 

kesulitan dengan memberi pertanyaan yang sifatnya 

pancingan, bukan memberikan jawaban  

 
Gambar 10 

Siswa mengerjakan soal latihan LKS secara berkelompok 
 

(3) Selanjutnya langkah ketiga, guru meminta beberapa siswa 

mewakili kelompoknya untuk tampil mempresentasikan 

jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 

lain diharapkan memberikan tanggapan dari hasil presentasi 

kelompok lain. 
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(4) Langkah keempat, guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk semula. Guru membagikan kuis individu untuk 

dikerjakan oleh masing-masing siswa dengan memastikan 

setiap individu bekerja sendiri dan tidak saling bekerja sama 

 

Gambar 11 
Peneliti mengawasi siswa yang sedang mengerjakan kuis 

 
(5) Langkah kelima melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dalam hal ini, 

peneliti bersama-sama siswa menyimpulkan materi luas 

permukaan prisma. 

(6) Langkah keenam, memberikan penghargaan kepada masing-

masing kelompok berdasarkan hasil kuis dan poin kemajuan 

Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

didiskusikan. Kemudian peneliti memberitahukan kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya membahas tentang menghitung 

volume prisma. 
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Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan keempat 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 23 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan ke empat di Kelas STAD 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 92,50 
2 90,00 
3 97,50 
4 92,50 
5 97,50 
6 100,0 
7 87,5 
8 75,00 

Rata-rata 91,56 
 

Berdasarkan tabel diatas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok delapan karena karena kurang cermat 

dalam melakukan perhitungan soal yang diberikan. Siswa tidak 

menuliskan langkah-langkah seperti diketahui dan ditanya.  

b) Deskripsi Pertemuan Keempat Pada Kelas TAI 

. Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran pertemuan 

keempat pada kelas TAI adalah sebagai berikut. 

(1) Langkah pertama, guru menjelaskan secara singkat materi 

luas permukaan prisma serta membagikan LKS kepada 

siswa 

(2) Langkah kedua, Setiap siswa menyelesaikan tugas berupa 

soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan prisma 

pada lembar kerja siswa yang sudah disediakan oleh guru 

secara individual. Lembar kerja siswa terlampir. 
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Gambar 12 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan secara individual 

 
(3) Selanjutnya langkah ke tiga dengan membawa hasil 

penyelesaian soal-soal yang telah dikerjakan siswa secara 

individual, siswa menuju ke kelompok belajar sesuai 

dengan kelompok yang telah di informasikan guru. 

(4) Selanjutnya langkah keempat, siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaannya dengan teman satu kelompok dengan cara 

saling memeriksa, mengoreksi dan memberikan 

masukkan. 

(5) Langkah kelima setiap kelompok mempresentasikan 

penyelesaian soal yang sudah dibahas sedangkan guru 

memfasilitasi siswa dan merangkum serta memberikan 

penegasan 

(6) Langkah keenam, untuk pengecekkan pemahaman siswa 

guru memberikan soal kuis yang dikerjakan oleh setiap 

siswa secara individual. Hasil pekerjaan siswa 

dikumpulkan sebagai nilai individual 
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Pada tahap akhir, setelah siswa selesai diskusi, peneliti 

meminta siswa untuk membuat rangkuman dari materi yang telah 

didiskusikan.  

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan keempat 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 24 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Keempat di Kelas TAI 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 94,00 
2 83,00 
3 92,00 
4 87,00 
5 94,00 
6 90,50 
7 93,00 
8 87,00 

Rata-rata 90,06 
 

Berdasarkan tabel diatas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok dua karena karena kurang cermat dan 

teliti dalam melakukan perhitungan soal yang diberikan  

 
4) Deskripsi Pertemuan Kelima 

a) Deskripsi Pertemuan KelimaPada Kelas STAD 

Adapun deskripsi pelaksanaan pertemuan kelima di kelas 

STAD, akan diuraikan sebagai berikut  

(1) Langkah pertama adalah peneliti menjelaskan tentang volume   

prisma serta membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
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(2) Pada langkah kedua, Guru meminta siswa mengerjakan 

lembar kerja  secara berkelompok dengan kelompoknya 

masing-masing.  

(3) Selanjutnya langkah ketiga, Guru meminta beberapa siswa 

mewakili kelompoknya untuk tampil mempresentasikan 

jawaban berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. 

 

Gambar 13 
Siswa mempresentasikan jawaban berdasarkan hasil diskusi 

kelompoknya 
 

(4) Langkah keempat, Guru meminta siswa untuk kembali ke 

tempat duduk semula. Guru membagikan kuis individu untuk 

dikerjakan oleh masing-masing siswa  

 

Gambar 14 
Siswa mengerjakan kuis di kelas STAD 
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(5) Langkah kelima melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. Dalam hal ini, 

peneliti bersama-sama siswa menyimpulkan materi volume 

prisma 

(6) Langkah keenam, memberikan penghargaan kepada masing-

masing kelompok berdasarkan hasil kuis dan poin kemajuan 

Pada tahap akhir,  peneliti memberitahukan kepada siswa 

bahwa pertemuan selanjutnya tentang test akhir untuk materi 

kubus dan balok dan menyuruh siswa agar mempelajari materi 

pertemuan sebelumnya sampai pertemuan hari ini. 

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan kelima 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 25 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Kelima di Kelas STAD 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 95,12 
2 82,93 
3 95,12 
4 87,80 
5 100,0 
6 100,0 
7 95,12 
8 95,12 

Rata-rata 93,90 
 

Berdasarkan tabel diatas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok dua karena tidak menyimpulkan dalam 

melakukan perhitungan soal yang diberikan. 
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b) Pertemuan Kelima Pada Kelas TAI 

Adapun deskripsi pelaksanaan pembelajaran pertemuan 

kelima pada kelas TAI adalah sebagai berikut.  

(1) Langkah pertama, guru menjelaskan secara singkat materi 

volume prisma 

(2) Langkah kedua, Setiap siswa menyelesaikan tugas berupa 

soal-soal yang berkaitan dengan volume  prisma pada 

lembar kerja siswa yang sudah disediakan oleh guru secara 

individual. Lembar kerja siswa terlampir. 

 

Gambar 15 
Siswa mengerjakan soal-soal latihan di kelas TAI 

 
(3) Selanjutnya langkah ke tiga dengan membawa hasil 

penyelesaian soal-soal yang telah dikerjakan siswa secara 

individual, siswa menuju ke kelompok belajar sesuai 

dengan kelompok yang telah di informasikan guru. 

(4) Selanjutnya langkah keempat, Siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaannya dengan teman satu kelompok dengan cara 
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saling memeriksa, mengoreksi dan memberikan 

masukkan. 

(5) Langkah kelima Setiap kelompok mempresentasikan 

penyelesaian soal yang sudah dibahas sedangkan guru 

memfasilitasi siswa dan merangkum serta memberikan 

penegasan 

(6) Langkah keenam, Untuk pengecekkan pemahaman siswa 

guru memberikan soal kuis yang dikerjakan oleh setiap 

siswa secara individual.  

Pada tahap akhir, peneliti menginformasikan bahwa 

pertemuan selanjutnya test akhir 

Hasil skor rata – rata kelompok pada pertemuan kelima 

yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 26 
Skor Rata – Rata Kelompok Siswa Mencapai Aspek Hasil 

Belajar Pertemuan Kelima di Kelas TAI 
 

Kelompok Skor Kelompok 
1 93,00 
2 80,00 
3 92,00 
4 87,00 
5 90,00 
6 94,50 
7 94,50 
8 83,00 

Rata-rata 89,25 
 

Berdasarkan tabel di atas skor rata – rata yang paling rendah 

terdapat pada kelompok dua karena karena kurang cermat dalam 

melakukan perhitungan soal yang diberikan. Rata-rata skor setiap 
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kelompok tidak ada yang mendapatkan nilai 100 dikarenakan 

siswa masih kesulitan dalam menerapkan langkah-langkah 

menghitung volume prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat.  

Hasil skor rata-rata kelompok setiap pertemuan kelas 

STAD dan TAI dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

Grafik 2: 

Rata-rata Skor Kelompok Kelas STAD dan TAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik di atas skor rata-rata tiap pertemuan kelas 

STAD lebih baik dibandingkan kelas TAI. Hal ini terlihat dari 

adanya perbedaan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. 

Pada kelas STAD hasil belajar siswa tiap pertemuan selalu lebih 

tinggi dibandingkan dari kelas TAI, karena Pada kelas STAD 

siswa telah berkelompok ketika guru menyampaiakan materi 

pelajaran, sedangkan kelas TAI siswa mengerjakan tugas secara 

individual dan akan kembali ke kelompoknya setelah selesai 

mengerjakan tugas untuk di koreksi secara bersama.  
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d. Deskripsi Pelaksanaan Tes Akhir di Kelas STAD dan Kelas TAI 

1) Deskripsi Pelaksanaan Tes Akhir Kelas STAD 

  Peneliti melaksanakan tes akhir untuk memperoleh data 

hasil belajar siswa pada materi bangun ruang sisi datar sub pokok 

bahasan Prisma.  

 
Gambar 16 

Siswa Sedang Melaksanakan Tes Akhir Pada Kelas STAD 

 

Setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran 

kooperatif  tipe Student Teams Achievement Division, maka siswa 

di beri tes akhir. Hasil yang mereka dapat setiap aspek dapat di 

lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 27 
Rata – Rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Posttest Siswa di 

Kelas STAD 
 

No 
soal 

Skor 
soal 

Aspek hasil 
belajar 

Skor Rata – 
rata tiap aspek 

Simpangan 
Baku 

1 

2 Mengingat (��) 2 0 
2 Mengingat (��) 2 0 
2 Mengingat (��) 2 0 
2 Mengingat (��) 1,7 0,5 

2 2 Mengingat (��) 1,38 0,49 
3 18 Memahami (��) 13,4 2,85 
4 19 Menerapkan(� ) 11,4 2,8 
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Ketercapaian Indikator ! =
#$%&	'()(*&()(	+(,-	./0(1(/

#$%&	2($3/2(4
� 100% 

Berdasarkan tabel diatas bahwa skor rata – rata yang 

rendah terdapat pada soal no 4 yang aspek hasil belajar nya 6  

yaitu menerapkan dengan rata-rata 11,30.  

 

2) Deskripsi Pelaksanaan Tes Akhir Kelas TAI  

Peneliti melaksanakan tes akhir untuk memperoleh data 

bangun ruang sisi datar. Tes akhir dilaksanakan selama 2 x 40 

menit. Tes berbentuk essay sebanyak 4 soal. Tes pada kelas TAI 

sama dengan tes yang diberikan pada kelas STAD.  

 

Gambar 17 
Siswa Sedang Melaksanakan Tes Akhir di Kelas TAI 

 
Gambar 23 di atas adalah setelah selesai proses 

pembelajaran berlangsung maka siswa diberi tes akhir. soal tes 

yang diberikan kepada siswa berupa tes uraian yang terdiri 4 soal 

mencakup aspek hasil belajar yaitu mengingat, memahami dan 

menerapkan. Hasil yang mereka dapat setiap aspek dapat di lihat 

pada tabel dibawah ini 
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Tabel 28 
Rata – Rata Siswa Mencapai Aspek Hasil Belajar Posttest Siswa di 

Kelas TAI 
No 
soal 

Skor 
soal 

Aspek hasil belajar Skor Rata – rata 
tiap aspek 

Simpangan Baku 

1 

2 Mengingat (��) 2 0 
2 Mengingat (��) 1,98 0,16 
2 Mengingat (��) 1,88 0,33 
2 Mengingat (��) 1,35 0,53 

2 2 Mengingat (��) 1,2 0,41 
3 18 Memahami (��) 11,8 4,33 
4 19 Menerapkan(� ) 10,20 3,16 

 

Ketercapaian Indikator ! =
#$%&	'()(*&()(	+(,-	./0(1(/

#$%&	2($3/2(4
� 100% 

 
Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil belajar yang rendah 

terdapat pada soal no 4 yang aspek hasil belajarnya 6  yaitu 

menenerapkan dengan rata-rata 9,88.  

Dari tabel diatas, postest kelas VIII.1 dan kelas VIII.3 dapat 

dilihat hasil belajar pada diagram dibawah ini 

Grafik 3: 

Rata-rata Skor Postest Kelas STAD dan Kelas TAI 
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(a)
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(b)

Soal 1
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TAI 2 1.98 1.88 1.35 1.2 12 9.88
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2. Analisis Data 

a. Hasil pretest 

Soal tes awal di batasi 3 aspek hasil belajar yaitu mengingat (��), 

memahami (� ), dan menerapkan (� ) dapat di lihat hasil pretest di bawah 

ini 

Tabel 29 
Hasil Pretest 

Kelompok Nilai tertinggi Nilai rendah Mean 
Kelas STAD 47 12 28,6 
Kelas TAI 45 10 26,3 

 
Hasil pretest untuk kelas STAD dan kelas TAI  selengkapnya pada 

lampiran. Langkah selanjutnya yaitu hasil uji normalitas masing – masing 

kelompok dan uji homogenitas pada tes awal. Pada penelitian ini uji 

normalitas data dilakukan dengan uji kemiringan kurva. Data dikatakan 

berdistribusi normal apabila harga kemiringan  −1 < :; < 1. 

Tabel 30. 
       Hasil Uji Normalitas 

 
Kelas Mean Modus Standar 

Deviasi 
:; Uji normalitas 

STAD 28,6 26,5 8,65 0,24271 Distribusi normal 
TAI 26,3 22,6 9,53 0,38373 Distribusi normal 

 

Selain data harus berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi  yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini uji homogenitas data dilakukan uji F 

karena tidak ada di tabel maka dapat dicari F tabel nya. Dari hasil 

perhitungan didapat Ftabel = 1,715. Tampak bahwa Fhitung	< Ftabel. Hal ini 

berarti kedua data  memiliki kesamaan varians atau kedua data bersifat 

homogen. 
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b. Hasil posttest 

Soal posttest di batasi 3 indikator hasil belajar yaitu mengingat 

(��), memahami (� ), dan menerapkan (� ) dapat di lihat hasil posttest di 

bawah ini: 

Tabel 31. 

Hasil Posttest 

Kelompok Nilai tertinggi Nilai rendah Mean 
STAD 92 45 72,3 
TAI 85 40 65,1 

 

Selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung pada kelas eksperimen, berikut rangkuman 

berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan persentase kategori. 

Tabel 32. 
Persentase Hasil Belajar Siswa Kelas STAD dan TAI 

Berdasarkan Kategori Hasil Belajar 
 

Nilai Siswa Kategori 
Frekuensi Persentase (%) 

STAD TAI STAD TAI 
80 – 100 Baik Sekali 11 7 27,5 17,5 
66 – 79 Baik 18 9 45 22,5 
56 – 65 Cukup 6 15 15 37,5 
46 – 55 Kurang 4 4 10 10 
0 – 45 Gagal 1 5 2,5 12,5 

Jumlah 40 100 
 
            Keterangan :        

<=�>=?@A>= =
B�=CD=?>E

FD;GAℎ
	7	100 

Hasil posttest untuk kelas STAD dan kelas TAI selengkapnya pada 

lampiran. Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan uji 

kemiringan kurva. Data dikatakan berdistribusi normal apabila harga 

kemiringan  −1 < :; < 1. 
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Tabel 33 
      Hasil Uji Normalitas 

Kelas Mean Modus Standar 
Deviasi 

:; Uji normalitas 

STAD 72,3 73,7 10,79 -0,12754 Distribusi normal 
TAI 65,1 65,5 12,71 -0,03148 Distribusi normal 

 

Selain data harus berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi  yang tidak homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini uji homogenitas data dilakukan uji F 

karena tidak ada di tabel maka dapat dicari F tabel nya. Dari hasil 

perhitungan didapat Ftabel = 1,715. Tampak bahwa Fhitung	< Ftabel. Hal ini 

berarti kedua data  memiliki kesamaan varians atau kedua data bersifat 

homogen. 

c. N-Gain 

Berdasarkan hasil N-Gain siswa diperoleh nilai rata – rata kelas 

STAD yaitu dapat di lihat hasil posttest di bawah ini 

Tabel 34 
Hasil N-Gain 

 
Kelompok Nilai tertinggi Nilai rendah Mean 
STAD 0,88 0,23 0,6045 
TAI 0,80 0,15 0,516 

 

Selain data harus berdistribusi normal, data juga harus berasal dari 

populasi  yang homogen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

homogenitas. Pada penelitian ini uji homogenitas data dilakukan uji F 

karena tidak ada di tabel maka dapat dicari F tabel nya. Dari hasil 

perhitungan didapat Ftabel = 1,715. Tampak bahwa    Fhitung < Ftabel. Hal ini 
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berarti kedua data mamiliki kasamaan varians atau kedua data bersifat 

homogen 

d. Hasil Uji Hipotesis  

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas pretest – 

posttest selanjutnya dilakukan hipotesis untuk mengetahui nilai selisih dari 

pretest dan postest selama penelitian. Adapun uji hipotesis yang normalitas 

dan homogenitas maka peneliti menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 

berikut ini 

Tabel 35 
Uji T N-Gain 

 
@I/)J,- @)(KL4 	(tarap kepercayaan 5%) Keterangan 

2,514 1,994 @I/)J,- > @)(KL4 

 

Diperoleh thitung= 2,514	 dengan ! = 0,05, dk = 78 tidak terdapat dalam 

tabel distribusi frekuensi, maka harus dicari dengan rumus interpolasi 

linier. Dari hasil interpolasi tersebut didapat harga ttabel = 1,994 sehingga 

thitung> ttabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Perhitungan uji hipotesis 

secara lengkap ditunjukkan pada lampiran.  

B. Pembahasan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen ini meneliti tentang ada tidaknya perbedaan hasil 

belajar, dengan cara memberi perlakuan tertentu pada kelas STAD dan  kelas 

TAI.  

Dalam proses pembelajaran perbedaan antara model pembelajaran 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dan model pembelajaran 
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kooperatif tipe Teams Assisted Individualization dapat dilihat dari 

penyampaian materi yang diberikan oleh guru. Pada kelas STAD siswa telah 

berkelompok ketika guru menyampaiakan materi pelajaran, sedangkan kelas 

TAI siswa mengerjakan tugas secara individual dan akan kembali ke 

kelompoknya setelah selesai mengerjakan tugas untuk di koreksi secara 

bersama. 

Berdasarkan uji statistik (uji-t) yang telah dilakukan, harga@I/)J,- =

2,514 . Harga ini lebih besar dari harga@)(KL4 = 1,994 dengan taraf signifikan 

! = 5% sehingga didapat @I/)J,- > @)(KL4. Maka kesimpulannya adalah 

hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya ada 

perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dengan hasil 

belajar siswa yang diajarkan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Assisted Individualization.  

1. Hasil Belajar Ranah Kognitif Pada Aspek Mengingat 

a. Hasil Pretest Soal No ke-1  

Untuk soal no 1 aspek yang diukur pada siswa kelas STAD dan 

TAI  pada soal pertama, yaitu aspek mengingat. Aspek tersebut 

terdapat pada soal tes no 1 siswa diminta mengidentifikasi  unsur-

unsur prisma, siswa menjawab soal no 1 tapi ada siswa belum 

mampu mengidentifikasi bentuk bidang tegak prisma segitiga . 

Nilai rata-rata aspek mengingat di Kelas STAD 1,36 sedangkan di 

kelas TAI 1,30 dengan kata lain rata-rata aspek mengingat kelas 



71 
 

STAD lebih baik dari kelas TAI. Berikut ini soal pretest pada soal 

pertama. 

 

 

Kesalahan 
dalam 
menjawab 
bentuk bidang 
tegak prisma 
segitiga 

 

Gambar 18 

Lembar Jawaban Soal Pretest No 1 Siswa Kurang Cermat (Mengingat) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19 

Jawaban Soal No 1 Dengan Tepat dan Benar 

b. Hasil Pretest Soal No ke-2 

Untuk soal no 2 aspek yang diukur pada siswa kelas STAD dan 

TAI pada soal kedua, yaitu aspek mengingat. Aspek tersebut 

terdapat pada soal tes no 2 siswa diminta membuat 2 buah prisma 

dan jaring – jaringnya yang mereka bisa, semua siswa menjawab 

soal no 2 tapi ada siswa yang belum bisa menggambar apa itu 

prisma dan jaring-jaringnya, Nilai rata-rata aspek mengingat soal 

no 2 di kelas STAD  yaitu 1,18 dan di kelas TAI yaitu 1,08 

dengan kata lain nilai rata-rata aspek mengingat pada soal no 2 di 
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kelas STAD lebih baik dari nilai rata-rata di kelas TAI. Hal 

tersebut dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa dibawah ini: 

 

 

 

 

Siswa menggambarkan 
bangun ruang limas dan 
tidak menggambarkan 
jaring-jaringnya 

Gambar 20 
Lembar Jawaban Pretest Siswa Soal No 2  

 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 21 
Jawaban Pretest Soal No 2 Dengan Benar dan Tepat 

 
 

c. Hasil Posttest Soal No ke-1  

Untuk soal no 1 aspek yang diukur pada siswa kelas STAD dan 

TAI pada soal pertama, yaitu aspek mengingat. aspek tersebut 

terdapat pada soal tes no 1 siswa diminta mengidentifikasi dan 

menyebutkan unsur – unsur prisma, semua siswa menjawab soal 

no 1 tapi ada siswa belum mampu menyebutkan diagonal bidang 

dan diagonal ruang di kelas STAD nilai rata-rata aspek mengingat 

yaitu 1,91 sedangkan dikelas TAI  1,80. Hal tersebut dapat dilihat 

dari salah satu jawaban siswa dibawah ini: 
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1. Siswa tidak dapat 
menyebutkan 
diagonal bidang dan 
diagonal ruang 
prisma. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 22 

Lembar Jawaban Soal Posttest Siswa No 1 yang Kurang Cermat 

(Mengingat) 

 
Gambar 23 

Jawaban Soal No 1 Dengan Tepat dan Benar 
 

d. Hasil Posttest Soal No ke-2 

Untuk soal no 2 aspek yang diukur pada siswa kelas STAD 

dan TAI pada soal kedua, yaitu aspek mengingat. aspek tersebut 

terdapat pada soal tes no 2 siswa diminta menggambarkan jaring–

jaring prisma di potong–potong yang sudah ditentukan, tidak 

semua siswa menjawab soal no 2 tapi siswa belum mampu 

menggambarkan jaring–jaring  prisma yang sudah ditentukan, 
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nilai rata-rata aspek mengingat soal no 2 di kelas  STAD yaitu 

1,38 sedangkan di kelas TAI nilai rata-rata aspek mengingat yaitu 

1,2. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa 

dibawah ini: 

 

 

1. Kesalahan dalam  
menggambar jaring-
jaring prisma. 

2. Siswa tidak teliti 
dalam 
mengambarkan 
jaring-jaring prisma 
sesuai perintah soal 

Gambar 24 

Jawaban Posttest Siswa Soal No 2 yang Belum Lengkap 
 

 
Gambar 25 

Jawaban Posttest Soal No 2 dengan Benar 
dan Tepat 

2. Hasil Belajar Ranah Kognitif Pada Aspek Memahami 

a. Hasil Pretest Soal No ke-3 

Aspek tersebut terdapat pada soal tes no 3 siswa diminta 

menghitung luas permukaan prisma prisma yang sudah diketahui, 

semua siswa menjawab soal no 3 tapi ada siswa belum mampu 
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menyelesaikan soal luas permukaan prisma, kelas STAD nilai 

rata-rata aspek memahami yaitu 3,38 sedangkan kelas nilai rata-

rata aspek memahami yaitu 2,68. Hal tersebut dapat di lihat dari 

salah satu jawaban siswa di bawah ini: 

 

 

 

1. Salah dalam rumus 
luas permukaan 
prisma 

 

Gambar 26 
Jawaban Soal Pretest No 3 Siswa yang tidak mengetahui rumus luas 

permukaan prisma 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27 
Jawaban Pretest Soal No 3 dengan Benar dan 

Tepat 

 

b. Hasil Posttest Soal No ke-3 

Untuk soal no 3 aspek yang diukur pada siswa kelas STAD dan 

TAI pada soal ketiga, yaitu aspek memahami. Aspek tersebut 
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terdapat pada soal tes no 3 siswa diminta menghitung luas 

permukaan prisma yang sudah diketahui, semua siswa menjawab 

soal no 3 tapi ada siswa belum mampu menyimpulkan dari hasil 

yang telah diperolehnya, dikelas STAD nilai rata-rata aspek 

memahami yaitu 13,5 sedangkan di kelas TAI nilai rata-rata aspek 

memahami yaitu 12. Hal tersebut dapat di lihat dari salah satu 

jawaban siswa di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa tidak 
menuliskan 
bagaimana 
mendapatkan tinggi 
segitiga, tetapi dalam 
jawabannya siswa 
menuliskan tinggi 
segitiga 15 cm tanpa 
tau dari mana 
hasilnya. 

2. langkah yang 
terakhir terlewatkan  
menarik kesimpulan, 
tidak mereka tuliskan 

Gambar 28 

Jawaban Soal No 3 Siswa tidak Menyimpukan Jawaban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 29 

Jawaban Posttest Soal No 3 dengan Benar dan Tepat 
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3. Hasil Belajar Ranah Kognitif Pada Aspek Menerapkan 

a. Hasil Pretest Soal No ke-4 

Aspek tersebut siswa diminta menghitung  volume  prisma, semua 

siswa yang menjawab soal no 4 tapi ada siswa belum mampu 

menyelesaikan soal volume prisma, di kelas STAD nilai rata-rata 

aspek menerapkan 2 sedangkan di kelas TAI nilai rata-rata aspek 

menerapkan 1,93. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu 

jawaban siswa dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa hanya menuliskan 
Diketahui, ditanya dan 
jawab. Karena belum 
mengetahui rumus 
volume prisma. 

Gambar 30 

Jawaban Siswa Soal No 4 Pretest yang Belum Menyelesaikan Soal  

 

 
Gambar 31 

Jawaban Pretest Soal No 4 yang Benar dan Tepat 
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b. Hasil Posttest Soal No ke-4 

Pada kelas STAD  nilai rata-rata aspek menerapkan yaitu 11,3 

sedangkan dikelas kontrol persentase pencapaian 9,88. Hal 

tersebut dapat di lihat dari salah satu jawaban siswa di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siswa tidak 
menerapkan jawaban 
sesuai  dengan 
langkah terakhir 
yang terlewatkan 
terlewatkan  menarik 
kesimpulan, tidak 
mereka tuliskan 

Gambar 32 

Jawaban Siswa Soal No 4 Posttest yang belum Menyimpukan 
 

 

Gambar 33 

Jawaban Posttest Soal No 4 yang Benar 
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Dalam proses pembelajarannya ada beberapa faktor yang sulit 

dikendalikan sehingga membuat penelitian ini mempunyai beberapa 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Kondisi siswa yang terbiasa hanya menerima informasi yang diberikan 

oleh guru sehingga terasa kaku pada pertemuan awal dalam proses 

pembelajaran. Suasana kelas yang ribut saat pembagian kelompok 

mengakibatkan waktu pembelajaran terbuang sia-sia. Dengan kondisi 

tersebut peneliti mengatasi dengan memberikan arahan kepada siswa 

untuk menempatkan tempat duduk di bangku yang berdekatan ke 

dalam kelompok-kelompoknya sebelum pelajaran dimulai. 

2. Jumlah siswa yang terlalu banyak dengan keterbatasan ruangan 

menggangu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran dan guru 

kesulitan memantau siswa secara perorangan. Banyaknya kelompok 

dalam satu kelas sehingga dalam presentasi hasil diskusi kelompok 

membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu peneliti memberikan satu 

kesempatan kepada satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka ke depan kelas dengan cara undian. 

3. Alokasi waktu yang kurang sehingga diperlukan persiapan dan 

pengaturan yang baik. 


