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ABSTRAK

SRI WAHYULI, 2015. Efektivitas Pembelajaran Matematika melalui
Penerapan Model Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada Siswa Kelas
VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan. Skripsi Program Studi Pendidikan
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar. Pembimbing I Irwan Akib dan Pembimbing II Sukarna.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pra Eksperimen yang bertujuan untuk
mendeskripsikan keefektifan model kooperatif tipe Group Investigation dalam
pembelajaran matematika materi segi empat pada kelas VII SMP Negeri 2
Galesong Selatan kecamatan Galesong kabupaten Takalar. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan dan
sampel terdiri dari satu kelas yakni kelas VIIB yang dipilih menggunakan teknik
random sampling dengan cara undian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data
atas hasil belajar siswa, data aktivitas siswa dalam pembelajaran, data kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran dan data respons siswa terhadap perangkat
dan pembelajaran. Data aktivitas siswa, kemampuan guru dalam mengelola
pembelajaran dan respon siswa dianalisis menggunakan analisis deskriptif
sedangkan data hasil belajar siswa dianalisis menggunakan analisis deskriptif,
analisis gain dan analisis inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Analisis statistik deskriptif diperoleh data
hasil belajar sebagai berikut, nilai rata-rata hasil pretest adalah 37,28 dan berada
pada kategori sangat rendah dengan standar deviasi 9,47 dimana nilai terendah
adalah 20 dan nilai tertinggi adalah 56 dari nilai ideal adalah 100. Sedangkan nilai
rata-rata hasil posttest siswa adalah 82,64 dan berada pada kategori tinggi dengan
standar deviasi 8,35 dimana nilai terendah yang diperoleh adalah 58 dan nilai
tertinggi adalah 96 dari nilai ideal adalah 100. Sebanyak 86,11% siswa telah
mencapai KKM yang ditentukan sehingga telah mencapai ketuntasan secara
klasikal. Aktivitas siswa yang terlibat aktif mencapai 75,49%. Untuk kemampuan
guru dalam mengelola pembelajaran mencapai 3,67 dan mencapai kategori baik.
Dan sebanyak 85,41% dari jumlah keseluruhan siswa memberikan respons positif
terhadap pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group
Investigation. Hasil nalisis N-Gain secara klasikal diperoleh peningkatan gain
sebesar 0,73 dan berada pada kategori tinggi. Dari hasil analisis statistik
inferensial diperoleh skor Pvalue < yaitu 0 < 0,05, berarti H0 ditolak atau H1

diterima. Dengan kata lain bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa
(posttest) lebih tinggi yaitu 82,64 dibanding rata-rata hasil belajar matematika
siswa (pretest) yaitu 37,28 atau terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan
setelah pembelajaran Model kooperatif tipe Group Investigation pada Siswa Kelas
VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran matematika efektif melalui model kooperatif tipe Group
Investigation.
Kata Kunci: Pra-eksperimen, model kooperatif tipe Group Investigation
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa indonesia adalah masih

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor,

antara lain mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses

pembelajaran yang berkualitas.

Proses pembelajaran yang diharapkan terjadi adalah suatu proses yang dapat

mengembangkan potensi-potensi siswa secara menyeluruh dan terpadu. Untuk

mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mendorong

pengembangan potensi siswa secara komprehensip, maka guru harus memiliki

wawasan dan kerangka pikir yang holistik tentang pembelajaran. Pembelajaran

harus merupakan bagian dari proses pemberdayaan diri siswa secara utuh. Karena

itu pembelajaran harus mampu mendorong tumbuhnya keaktifan dan kreativitas

optimal dari setiap siswa, khususnya pada proses pembelajaran matematika.

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan

penting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena matematika digunakan

secara luas dalam segala bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu pelajaran

matematika dalam pelaksanaa pendidikan diberikan kepada jenjang pendidikan

mulai dari sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi.
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Rendahnya kualitas pembelajaran matematika menjadi salah satu penyebab

rendahnya hasil pembelajaran matematika. Rendahnya kualitas pembelajaran ini,

diakibatkan oleh bermacam-macam sebab, satu diantaranya kurang tepatnya

pendekatan yang dipilih guru dalam pengembangan silabus dan skenario

pembelajaran yang dirumuskan, yang bermuara pada kurang efektifnya

pembelajaran yang dikembangkan di kelas. Dalam proses pembelajaran siswa

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses

pembelajaran di kelas diarahkan pada kemampuan anak untuk menghapal

informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi

tanpa dituntut memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya

dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak diarahkan untuk mengembangkan

dan membangun karakter serta potensi yang dimiliki. Oleh karena itu guru harus

memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari dan menemukan sendiri

informasi atau pengetahuan yang dipelajari karena kepercayaan siswa untuk selalu

mencari dan menemukan sendiri infomasi adalah awal dari belajar aktif.

Demikian juga pada siswa SMP Negeri 2 Galesong Selatan, dalam

pelaksanaan proses pembelajarannya guru lebih banyak mendominasi proses

pembelajaran karena guru menerapkan pembelajaran matematika dengan

menggunakan metode ceramah yang bila tidak dikemas dengan baik tidak akan

menarik perhatian siswa. Pembelajaran dengan metode ceramah cenderung

meminimalkan keterlibatan siswa sehingga guru nampak lebih aktif dari pada

siswa itu sendiri, bahkan siswa kurang merespon materi yang dijelaskan oleh

guru. Sikap siswa yang terbiasa pasif dalam proses pembelajaran dapat
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mengakibatkan sebagian besar siswa takut dan malu bertanya pada guru mengenai

materi yang kurang dipahami. Suasana belajar di kelas menjadi sangat monoton

dan kurang menarik. Karakteristik siswa sangatlah bervariasi, ada siswa yang

sangat antusias belajar, ada juga siswa yang bisa dikatakan memiliki kemampuan

tinggi dalam matematika namun dia tidak antusias dalam mengikuti pelajaran

matematika. Kondisi ini berdampak pada pencapaian hasil belajar matematika

siswa yang secara umum rata-rata nilai matematika siswa masih belum mencapai

KKM yang ditentukan oleh sekolah tersebut yaitu 75.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru

mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan

intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran.

Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk

menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar

secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan

prestasi yang optimal. Salah satu model pembelajaran yang diasumsikan dapat

mendukung terciptanya proses pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat

belajar secara aktif dan menyenangkan adalah model pembelajaran kooperatif.

Roger (1992) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan

aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa

pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara

kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya setiap pelajar bertanggung

jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan

pembelajaran anggota-anggota yang lain.
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Dalam penerapannya model pembelajaran kooperatif ini memiliki beberapa

metode, salah  satu diantaranya adalah  metode Group Investigasi. Metode Group

Investigasi ini lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada

menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Dalam metode Group

Investigation, siswa diberi kontrol dan pilihan penuh untuk merencanakan apa

yang ingin dipelajari dan diinvestigasi. Pertama-tama siswa ditempatkan dalam

kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok diberi tugas atau proyek

yang berbeda. Dalam kelompoknya, setiap anggota berdiskusi dan menentukan

informasi apa yang akan dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana

menelitinya, dan bagaimana menyajikan hasil penelitiannya di depan kelas.

Dengan demikian mereka akan lebih terlatih untuk selalu menggunakan

keterampilan pengetahuannya, sehingga pengetahuan dan pengalaman belajar

mereka akan tertanam untuk jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan

dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan

Model Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada Siswa Kelas VII SMP

Negeri 2 Galesong Selatan”.

B. Rumusan Masalah

SMP Negeri 2 Galesong Selatan dalam proses pembelajaran guru

menerapkan metode ceramah yang diharapkan mampu mengaktifkan siswa dan

menarik perhatian siswa sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Namun,

pada kenyataannya dalam proses pembelajaran siswa pasif dan kurang merespon

materi yang diajarkan oleh guru. Diharapkan dengan menggunakan model
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pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation mampu mengaktifkan serta

menarik perhatian siswa sehingga tercapai proses pembelajaran yang efektif

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah: “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation efektif

diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2

Galesong Selatan?”, Ditinjau dari:

a. Bagaimana hasil belajar siswa?

b. Bagaiman aktivitas siswa dalam proses pembelajaran?

c. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran?

d. Bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai

permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya pada rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui apakah model

kooperatif tipe Group Investigation efektif diterapkan dalam pembelajaran

matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan”, ditinjau dari

aspek:

a. Ketuntasan hasil belajar siswa

b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran

c. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

d. Respon siswa terhadap proses pembelajaran
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti/Mahasiswa

a. Untuk menambah wawasan baru sebagai dorongan untuk diadakannya

penelitian lanjutan tentang keefektifan metode pembelajaran dalam suatu

proses pembelajaran khususnya matematika.

b. Dapat memotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran,

serta menambah kesiapan untuk mengajar.

2. Bagi Siswa

Dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Group

Investigation dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika siswa.

3. Bagi Guru

a. Sebagai masukan bagi guru untuk memilih metode pembelajaran yang

efektif, khususnya pada pelajaran matematika.

b. Untuk menjalin hubungan yang komunikatif dengan siswa

4. Bagi Sekolah

a. Sebagai informasi penggunaan metode pembelajaran yang kemungkinan

akan mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.

b. Sebagai salah satu referensi metode pembelajaran yang dapat digunakan

dalam rangka peningkatan kualitas output pendidikan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effective yang berarti berhasil,

tepat atau manjur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti: (1) ada

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil

guna. Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana,

baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktu. Sedangkan pembelajaran

menurut Sudjana (2005:8) dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis

dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik

melakukan kegiatan belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka efektivitas pembelajaran yang dimaksud

pada penelitian ini adalah sejauh mana pembelajaran matematika berhasil

menjadikan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari

ketuntasan belajar yaitu ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Dengan

demikian penekanan efektivitas pada penelitian ini adalah sejauh mana

keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada

pencapaian tujuan pembelajaran.
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Adapun kajian keefektifan pembelajaran ditinjau dari 4 (empat) indikator

adalah sebagai berikut:

a. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan pencapaian kompotensi-

kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, serta merupakan

akibat dari suatu proses belajar (Trianto, 2011: 257). Pendapat lain dipaparkan

oleh Aunurrahman (2011: 36) bahwa hasil belajar diartikan sebagai terjadinya

perubahan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut berkenaan dengan aspek

psikomotorik, aspek afektif dan perubahan berpikir.

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai akhir yang

diperoleh setelah melakukan tes hasil belajar yang diberikan setelah mendapatkan

pengajaran materi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation yang meliputi pencapaian ketuntasan individu dan

pencapaian ketuntasan klasikal.

b. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa adalah kegiatan siswa selama proses pembelajaran

berlangsung. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses

komunikasi antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas baik proses akibat dari

hasil interaksi siswa dan guru atau siswa dengan siswa selama proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation berlangsung. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bisa positif

maupun negatif. Aktivitas siswa yang positif misalnya; mengajukan pendapat atau



9

gagasan, mengerjakan tugas atau soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam

pembelajaran dan komunikasi dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan

suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan aktivitas siswa yang

negatif, misalnya menganggu sesama siswa pada saat proses belajar mengajar di

kelas, melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang

diajarkan oleh guru.

c. Kemampuan Guru Dalam Mengelolah Pembelajaran

Kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah keterampilan guru dalam

menerapkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemampuan guru yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kemampuan  dalam melaksanakan serangkaian kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Group

Investigation. untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aspek yang diamati dalam

perlaksanaan pembelajaran pada penelitian ini disesuaikan dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP).

d. Respon Siswa

Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Respons siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan siswa

terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika dengan mennggunakan model

pembelajaran Kooperatif tipe Group investgation.

Dengan demikian, pembelajaran matematika dikatakan efektif jika 3 dari

4 indikator efektivitas dipenuhi dengan syarat kriteria pertama yaitu hasil belajar

harus terpenuhi.
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2. Pengertian Belajar

Abdillah (Aunurrahman, 2013: 35) mengemukakan belajar adalah suatu

usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik

melalui latihan yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik

untuk memperoleh tujuan tertentu. Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan

oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap,

baik yang dapat diamati maupun yang tidak diamati secara langsung, yang terjadi

sebagai suatu hasi latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan

(Roziqin, 2007:62). Sedangkan menurut Hamalik (2011: 27-28) menyatakan

bahwa: 1) Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui

pengalaman dan latihan;   2) Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku

individu melalui interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungan.

3. Pengertian Matematika

Menurut Nasution (Murniati, 2003:45) istilah matematika berasal dari

bahasa Yunani Mathein atau Manthenein yang artinya mempelajari, namun

diduga kata itu erat pula hubungannya dengan kata Sansekerta Medha atau Widya

yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelegensi. Sedangkan Menurut Paling

(Abdurrahman, 1999:252) mengemukakan bahwa ide manusia tentang

matematika berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-
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masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika hanya perhitungan yang

mencakup tambah, kurang, kali, dan bagi; tetapi ada pula yang melibatkan topik-

topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. Banyak pula yang beranggapan

bahwa matematika mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan berpikir logis.

Menurut Soedjadi (2000: 11) beberapa definisi matematika berdasarkan

sudut pandang pembedanya sebagai berikut:

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara

sistematik.

2. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan

dengan bilangan.

4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah

tentang ruang dan bentuk.

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Artz dan Newman (Huda, 2014: 32) mendefinisikan pembelajaran

kooperatif sebagai kelompok kecil pembelajaran/siswa yang bekerja sama dalam

satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau

mencapai satu tujuan bersama. Sedangka menurut Kauchak dan Eggen (Trianto,

2007:42) belajar kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang

melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
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Dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja sama dalam kelompok kecil saling

membantu untuk mempelajari suatu materi.

Singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran

dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam

belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari

4 siswa dengan kemampuan yang berbeda.

b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Menurut Ibrahim (Latif: 2011) model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting,

yaitu:

a) Hasil Belajar Akademik

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa

model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.

Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar,

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas

akademik.
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b) Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan,

dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa

dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung

pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan

belajar saling menghargai satu sama lain.

c) Pengembangan Keterampilan Sosial

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan

sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang

dalam keterampilan sosial.
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c. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase

yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Peran Guru

1. Menyampaikan tujuan dan mem-

persiapkan siswa

Menyampaikan semua tujuan pelajaran

yang ingin dicapai dalam pembelajaran

tersebut dan memotivasi siswa belajar.

2. Menyajikan informasi. Menyajikan informasi kepada siswa

dengan jalan cara demonstrasi/lewat bahan

bacaan.

3. Mengorganisasi siswa ke dalam

kelompok-kelompok belajar

Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara

membentuk kelompok belajar dan mem-

bantu setiap kelompok agar melakukan

transisi secara efisien.

4. Membimbing kelompok bekerja

dan belajar

Membimbing kelompok dalam belajar,

yaitu pada saat mereka mengerjakan tugas.

5. Evaluasi Mengevaluasi hasil belajar tentang materi

yang telah dipelajari kelompok atau

masing-masing kelompok mempresentasi-

kan hasil kerjanya.

6. Memberikan penghargaan. Memberi penghargaan kepada individu

atau kelompok yang mendapatkan hasil

yang baik.

Sumber: Jauhar (2011: 54)
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6. Model Pembelajaran Koopertif Tipe Group Investigation (GI)

The Network Scientific Inquiry Resources and Connections (2003:1)

mengungkapkan Group Investigation sebagai wahana untuk mendorong dan

membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Sebagaimana

diketahui bahwa keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran merupakan hal

yang sangat esensial karena siswa adalah sentral dari keseluruhan kegiatan

pembelajara. Oleh sebab itu, kebermaknaan pembelajaran sesungguhnya akan

sangat tergantung pada bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa dalam

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, serta pengalaman

mereka dapat terpenuhi secara optimal melalui kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.

Keaktifan siswa melalui Group Investigation ini diwujudkan di dalam

aktivitas saling bertukar pikiran melalui komunikasi yang terbuka dan bebas serta

kebersamaan mulai dari kegiatan merencanakan sampai pada pelaksanaan

pemilihan topik-topik investigasi.

Kondisi ini akan memberikan dorongan yang besar bagi para siswa untuk

belajar menghargai pemikiran-pemikiran dan kemampuan orang lain serta saling

melengkapi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman masing-masing. Karena itu

diyakini bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation

yang didalamnya sangat menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dan

saling bertukar pengalaman ini akan memberikan lebih banyak manfaat

dibandingkan jika mereka melakukan tugas secara sendiri-sendiri.
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Adapun langkah-langkah dalam Model Group Investigation ini, adalah

sebagai berikut :

a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen

b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok

c. Guru memanggil ketua-ketua untuk mengambil satu materi tugas sehingga

satu kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari

kelompok lain

d. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara

kooperatif berisi penemuan

e. Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil

pembahasan kelompok

f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan

g. Evaluasi

h. Penutup

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, guru menyampaikan

semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut

dan memotivasi siswa belajar.

2. Menyampaikan informasi, guru menyajikan informasi secara umum kepada

siswa mengenai masalah yang akan menjadi bahan investigasi siswa.

3. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, guru membagi

siswa dalam kelompok kooperatif kemudian guru memanggil setiap ketua

kelompok untuk mengambil satu materi tugas yang berbeda.
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4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar, Guru membimbing kelompok

dalam belajar yaitu pada saat masing-masing kelompok secara kooperatif

mengerjakan tugas yang telah diberikan sebelumnya sampai pada persentase

masing-masing juru bicara dari setiap kelompok.

5. Evaluasi, guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat

mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok, atau keduanya.

6. Memberikan penghargaan, guru memberi penghargaan kepada individu atau

kelompok yang mendapatkan hasil yang baik.

B. Kerangka Pikir

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang menjadi serangkaian

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar

tersirat adanya suatu kesatuan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan

guru yang mengajar.

Menilai bukan memvonis siswa dengan harga mati, lulus/gagal. Menilai

adalah mencari informasi tentang pengalaman belajar siswa dan informasi tersebut

digunakan sebagai balikan untuk membelajarkan mereka kembali. Pembelajaran

berpusat pada siswa sebagai pembangun pengetahuan, artinya pembelajaran saat

ini berupaya untuk memandirikan siswa untuk belajar, berkolaborasi, membantu

teman mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan

mendorong siswa membangun pengetahuan sendiri dalam rangka peningkatan

kemampuan.
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Salah satu usaha mengembangkan kemampuan siswa pada mata pelajaran

matematika di sekolah adalah dengan model pembelajaran kooperatif. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam satu tim untuk menyelesaikan

masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Pembelajaran kooperatif akan membantu siswa dalam membangun sikap positif

terhadap pelajaran matematika. Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung,

guru terus melakukan pemantauan dan penekanan belajar tidak hanya pada

penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal. Jadi pembelajaran

kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi dengan

sesamanya.

Group Investigation adalah salah satu tipe dalam model pembelajaran

kooperatif yang dapat digunakan sebagai alternatif guru untuk mengajar peserta

didik. Model ini memiliki keistimewaan yaitu siswa selain bisa mengembangkan

kemampuan dirinya sendiri juga bisa mengembangkan kemampuan

berkelompoknya. Group Investigation digunakan dalam pembelajaran matematika

dengan tujuan membantu siswa mengatasi masalah-masalah belajar matematika,

memberikan pengaruh terhadap kreatifitas siswa.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian dari

penelitian ini adalah sebagai “Model Pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas

VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan”, ditinjau dari aspek:
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a. Ketuntasan Belajar Siswa

b. Aktivitas Siswa

c. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

d. Respon Siswa

Untuk kebutuhan pengujian statistik maka hipotesis ini dirumuskan sebagai

berikut:

: < 0,3 lawan : ≥ 0,3
Keterangan :

: parameter skor rata-rata gain ternormalisasi
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menurut Sudjana (2005:8) dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis

dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik

melakukan kegiatan belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka efektivitas pembelajaran yang dimaksud

pada penelitian ini adalah sejauh mana pembelajaran matematika berhasil

menjadikan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari

ketuntasan belajar yaitu ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Dengan

demikian penekanan efektivitas pada penelitian ini adalah sejauh mana

keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada

pencapaian tujuan pembelajaran.

7
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Adapun kajian keefektifan pembelajaran ditinjau dari 4 (empat) indikator

adalah sebagai berikut:

a. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar pada hakikatnya merupakan pencapaian kompotensi-

kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-

nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, serta merupakan

akibat dari suatu proses belajar (Trianto, 2011: 257). Pendapat lain dipaparkan

oleh Aunurrahman (2011: 36) bahwa hasil belajar diartikan sebagai terjadinya

perubahan tingkah laku. Perubahan - perubahan tersebut berkenaan dengan aspek

psikomotorik, aspek afektif dan perubahan berpikir.

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai akhir yang

diperoleh setelah melakukan tes hasil belajar yang diberikan setelah mendapatkan

pengajaran materi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation yang meliputi pencapaian ketuntasan individu dan

pencapaian ketuntasan klasikal.

b. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa adalah kegiatan siswa selama proses pembelajaran

berlangsung. Aktivitas siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses

komunikasi antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas baik proses akibat dari

hasil interaksi siswa dan guru atau siswa dengan siswa selama proses

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation berlangsung. Aktivitas siswa dalam pembelajaran bisa positif

maupun negatif. Aktivitas siswa yang positif misalnya; mengajukan pendapat atau
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gagasan, mengerjakan tugas atau soal, komunikasi dengan guru secara aktif dalam

pembelajaran dan komunikasi dengan sesama siswa sehingga dapat memecahkan

suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan aktivitas siswa yang

negatif, misalnya menganggu sesama siswa pada saat proses belajar mengajar di

kelas, melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang

diajarkan oleh guru.

c. Kemampuan Guru Dalam Mengelolah Pembelajaran

Kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah keterampilan guru dalam

menerapkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemampuan guru yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kemampuan  dalam melaksanakan serangkaian kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Group

Investigation. untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aspek yang diamati dalam

perlaksanaan pembelajaran pada penelitian ini disesuaikan dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP).

d. Respon Siswa

Respon siswa adalah tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Respons siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan siswa

terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika dengan mennggunakan model

pembelajaran Kooperatif tipe Group investgation.

Dengan demikian, pembelajaran matematika dikatakan efektif jika 3 dari

4 indikator efektivitas dipenuhi dengan syarat kriteria pertama yaitu hasil belajar

harus terpenuhi.
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2. Pengertian Belajar

Abdillah (Aunurrahman, 2013: 35) mengemukakan belajar adalah suatu

usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik

melalui latihan yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik

untuk memperoleh tujuan tertentu. Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan

oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap,

baik yang dapat diamati maupun yang tidak diamati secara langsung, yang terjadi

sebagai suatu hasi latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan

(Roziqin, 2007:62). Sedangkan menurut Hamalik (2011: 27-28) menyatakan

bahwa: 1) Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui

pengalaman dan latihan;   2) Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku

individu melalui interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman individu itu sendiri didalam interaksi dengan lingkungan.

3. Pengertian Matematika

Menurut Nasution (Murniati, 2003:45) istilah matematika berasal dari

bahasa Yunani Mathein atau Manthenein yang artinya mempelajari, namun

diduga kata itu erat pula hubungannya dengan kata Sansekerta Medha atau Widya

yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelegensi. Sedangkan Menurut Paling

(Abdurrahman, 1999:252) mengemukakan bahwa ide manusia tentang

matematika berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan masing-
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masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika hanya perhitungan yang

mencakup tambah, kurang, kali, dan bagi; tetapi ada pula yang melibatkan topik-

topik seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. Banyak pula yang beranggapan

bahwa matematika mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan berpikir logis.

Menurut Soedjadi (2000: 11) beberapa definisi matematika berdasarkan

sudut pandang pembedanya sebagai berikut:

1. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara

sistematik.

2. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan

dengan bilangan.

4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah

tentang ruang dan bentuk.

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.

4. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Artz dan Newman (Huda, 2014: 32) mendefinisikan pembelajaran

kooperatif sebagai kelompok kecil pembelajaran/siswa yang bekerja sama dalam

satu tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau

mencapai satu tujuan bersama. Sedangka menurut Kauchak dan Eggen (Trianto,

2007:42) belajar kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang

melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
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Dalam pembelajaran kooperatif siswa bekerja sama dalam kelompok kecil saling

membantu untuk mempelajari suatu materi.

Singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran

dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam

belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok yang terdiri dari

4 siswa dengan kemampuan yang berbeda.

b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Menurut Ibrahim (Latif: 2011) model pembelajaran kooperatif

dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting,

yaitu:

a) Hasil Belajar Akademik

Dalam belajar kooperatif meskipun mencakup beragam tujuan sosial, juga

memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa

ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami

konsep-konsep sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa

model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada

belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar.

Disamping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar,

pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok

bawah maupun kelompok atas yang bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas

akademik.



13

b) Penerimaan Terhadap Perbedaan Individu

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas

dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan,

dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa

dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung

pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan

belajar saling menghargai satu sama lain.

c) Pengembangan Keterampilan Sosial

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah, mengajarkan kepada

siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan

sosial, penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang

dalam keterampilan sosial.
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c. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 (enam) fase

yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Peran Guru

1. Menyampaikan tujuan dan

mempersiapkan siswa

Menyampaikan semua tujuan pelajaran

yang ingin dicapai dalam pembelajaran

tersebut dan memotivasi siswa belajar.

2. Menyajikan informasi. Menyajikan informasi kepada siswa

dengan jalan cara demonstrasi/lewat bahan

bacaan.

3. Mengorganisasi siswa ke dalam

kelompok-kelompok belajar

Menjelaskan kepada siswa bagaimana cara

membentuk kelompok belajar dan

membantu setiap kelompok agar

melakukan transisi secara efisien.

4. Membimbing kelompok bekerja

dan belajar

Membimbing kelompok dalam belajar,

yaitu pada saat mereka mengerjakan

tugas.

5. Evaluasi Mengevaluasi hasil belajar tentang materi

yang telah dipelajari kelompok atau

masing-masing kelompok

mempresentasikan hasil kerjanya.

5. Memberikan penghargaan. Memberi penghargaan kepada individu

atau kelompok yang mendapatkan hasil

yang baik.

Sumber: Jauhar (2011: 54)
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6. Model Pembelajaran Koopertif Tipe Group Investigation (GI)

The Network Scientific Inquiry Resources and Connections (2003:1)

mengungkapkan Group Investigation sebagai wahana untuk mendorong dan

membimbing keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Sebagaimana

diketahui bahwa keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran merupakan hal

yang sangat esensial karena siswa adalah sentral dari keseluruhan kegiatan

pembelajara. Oleh sebab itu, kebermaknaan pembelajaran sesungguhnya akan

sangat tergantung pada bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa dalam

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, serta pengalaman

mereka dapat terpenuhi secara optimal melalui kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.

Keaktifan siswa melalui Group Investigation ini diwujudkan di dalam

aktivitas saling bertukar pikiran melalui komunikasi yang terbuka dan bebas serta

kebersamaan mulai dari kegiatan merencanakan sampai pada pelaksanaan

pemilihan topik-topik investigasi.

Kondisi ini akan memberikan dorongan yang besar bagi para siswa untuk

belajar menghargai pemikiran-pemikiran dan kemampuan orang lain serta saling

melengkapi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman masing-masing. Karena itu

diyakini bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation

yang didalamnya sangat menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dan

saling bertukar pengalaman ini akan memberikan lebih banyak manfaat

dibandingkan jika mereka melakukan tugas secara sendiri-sendiri.
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Adapun langkah-langkah dalam Model Group Investigation ini, adalah

sebagai berikut :

a. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen

b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok

c. Guru memanggil ketua-ketua untuk mengambil satu materi tugas sehingga

satu kelompok mendapat tugas satu materi atau tugas yang berbeda dari

kelompok lain

d. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara

kooperatif berisi penemuan

e. Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil

pembahasan kelompok

f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan

g. Evaluasi

h. Penutup

Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, guru menyampaikan

semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut

dan memotivasi siswa belajar.

2. Menyampaikan informasi, guru menyajikan informasi secara umum kepada

siswa mengenai masalah yang akan akan menjadi bahan investigasi siswa.

3. Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, guru membagi

siswa dalam kelompok kooperatif kemudian guru memanggil setiap ketua

kelompok untuk mengambil satu materi tugas yang berbeda.



17

4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar, Guru membimbing kelompok

dalam belajar yaitu pada saat masing-masing kelompok secara kooperatif

mengerjakan tugas yang telah diberikan sebelumnya sampai pada persentase

masing-masing juru bicara dari setiap kelompok.

5. Evaluasi, guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat

mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok, atau keduanya.

6. Memberikan penghargaan, guru memberi penghargaan kepada individu atau

kelompok yang mendapatkan hasil yang baik.

B. Kerangka Pikir

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang menjadi serangkaian

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar

tersirat adanya suatu kesatuan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar dan

guru yang mengajar.

Menilai bukan memvonis siswa dengan harga mati, lulus/gagal. Menilai

adalah mencari informasi tentang pengalaman belajar siswa dan informasi tersebut

digunakan sebagai balikan untuk membelajarkan mereka kembali. Pembelajaran

berpusat pada siswa sebagai pembangun pengetahuan, artinya pembelajaran saat

ini berupaya untuk memandirikan siswa untuk belajar, berkolaborasi, membantu

teman mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan

mendorong siswa membangun pengetahuan sendiri dalam rangka peningkatan

kemampuan.
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Salah satu usaha mengembangkan kemampuan siswa pada mata pelajaran

matematika di sekolah adalah dengan model pembelajaran kooperatif. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa bekerja dalam satu tim untuk menyelesaikan

masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Pembelajaran kooperatif akan membantu siswa dalam membangun sikap positif

terhadap pelajaran matematika. Pada saat belajar kooperatif sedang berlangsung,

guru terus melakukan pemantauan dan penekanan belajar tidak hanya pada

penyelesaian tugas tetapi juga hubungan interpersonal. Jadi pembelajaran

kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya yang berinteraksi dengan

sesamanya.

Group Investigation adalah salah satu tipe dalam model pembelajaran

kooperatif yang dapat digunakan sebagai alternatif guru untuk mengajar peserta

didik. Model ini memiliki keistimewaan yaitu siswa selain bisa mengembangkan

kemampuan dirinya sendiri juga bisa mengembangkan kemampuan

berkelompoknya. Goup Investigation digunakan dalam pembelajaran matematika

dengan tujuan membantu siswa mengatasi masalah-masalah belajar matematika,

memberikan pengaruh terhadap kreatifitas siswa.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian dari

penelitian ini adalah sebagai “Model Pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas

VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan”, ditinjau dari aspek:
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a. Ketuntasan Belajar Siswa

b. Aktivitas Siswa

c. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

d. Respon Siswa

Untuk kebutuhan pengujian statistik maka hipotesis ini dirumuskan sebagai

berikut:

H0 : B  0 melawan  H1 : B > 0

Dimana B = post - pre

Keterangan:

 pre = Parameter skor rata-rata hasil belajar siswa sebelum menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

 post = Parameter skor rata-rata hasil belajar siswa setelah menerapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Realistic Mathematics Education.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pra eksperimen yang melibatkan satu

kelas sebagai kelas eksperimen atau kelas uji coba dengan tujuan untuk

mengetahui efektivitas model kooperatif tipe Group Investigation dalam

pembelajaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri Galesong Selatan.

B. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar matematika, aktivitas siswa

dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran,

dan respon siswa.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah One Group Pretest Posttest Study. Desain ini

digunakan karena penelitian ini hanya melibatkan satu kelas yaitu kelas

eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelas pembanding. Model desainnya

adalah berikut.

Tabel 3. 1 One Group Pretest-Posttest

Pretest Treatment Posttest

O1 X O2

Sumber: Arifin (2012: 77)



21

Keterangan :

X : Perlakuan pada kelompok eksperimen

O1 : Observasi sebelum perlakuan pada kelompok eksperimen.

O2 : Observasi setelah perlakuan pada kelompok eksperimen.

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini secara operasional

didefinisikan sebagai berikut:

a. Hasil Belajar Matematika Siswa

Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor yang

dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation melalui tes belajar. Ketuntasan

hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai ketuntasan

individual dan klasikal. Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila

siswa telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan oleh

sekolah yaitu 75, sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 80%

dari jumlah siswa yang mencapai nilai KKM.

b. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa adalah keterlaksanaan kegiatan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation. Kriteria keberhasilan aktivitas siswa yang ditetapkan oleh

sekolah yaitu sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses

pembelajaran.
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c. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran adalah Kemampuan guru

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Adapun kriteria keterlaksanaan

pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah yaitu minimal berada pada kategori

baik.

d. Respon Siswa

Respon siswa adalah tanggapan atau pendapat siswa tentang pembelajaran

matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation. Kriteria yang ditetapkan oleh sekolah yaitu minimal 75% siswa

yang memberikan respon positif terhadap jumlah aspek yang ditanyakan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik itu berupa orang,

benda, maupun kejadian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan 2014/2015.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan

sampel dalam penelitian ini yaitu dengan cara random sampling dengan cara

undian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Membuat daftar yang berisi seluruh objek penilitian

b. Guntinglah kertas kecil-kecil, kemudian tiap lembar kertas ditulis nomor 1, 2,

3, ... dan seterusnya sampai dengan banyaknya anggota populasi, kemudian

digulung, dan dimasukkan ke dalam gelas atau kaleng untuk dikocok.

c. Nomor yang keluar dari undian itu dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah satu kelas yang dipilih secara random

dari 10 kelas. Dalam hal ini 10 kelas tersebut tersebar homogen (tidak terdapat

pengklasifikasian antara siswa yang memiliki kecerdasan tinggi dengan siswa

yang memiliki kecerdasan rendah).

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS),

dan Tes Hasil Belajar (THB), serta mempersiapkan lembar observasi aktivitas

siswa dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran serta angket respon

siswa kemudian divalidasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Melaksanakan skenario pembelajaran yang telah disusun dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini juga diadakan pegumpulan data, baik

data berupa hasil belajar siswa, aktivitas siswa, Kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran, maupun respon siswa terhadap model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation.
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3. Tahap Analisis

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menganalisis data yang

telah diperoleh baik data yang berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Tes Hasil Belajar Siswa

Tes hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur hasil belajar matematika

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation.

2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui data tentang aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Group Investigation.

3. Lembar Observasi Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui data tentang bagaimana

guru mengelola pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation.

4. Angket Respon Siswa

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.
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G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang hasil belajar siswa dikumpulkan dan menggunakan lembar

prates (pretest) dan pascates (postest) hasil belajar.

b. Data tentang  aktivitas siswa dan keterlaksanaan pembelajaran dalam kelas

dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi.

c. Data tentang kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dikumpulkan

dengan menggunakan lembar observasi kemampuan gurudalam mengelola

pembelajaran.

d. Data tentang tanggapan atau respon siswa pada proses pembelajaran dengan

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dilihat

dari angket.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dengan menggunakan instrumen-instrumen yang

ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan

analisis inferensial.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengungkap hasil belajar siswa,

aktivitas siswa selama pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola
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pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.

1. Hasil Belajar Matematika Siswa

Untuk mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa. Analisis ini

meliputi skor rata-rata, skor minimum, skor maksimum, standar deviasi dan tabel

distribusi frekuensi. Untuk keperluan analisis deskriptif, pengkategorisasian hasil

belajar matematika siswa sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kategorisasi Hasil Belajar Siswa

Skor Kategori

0 ≤ x < 65 Sangat rendah

65 ≤ x < 75 Rendah

75 ≤ x < 80 Sedang

80 ≤ x < 90 Tinggi

90 ≤ x ≤ 100 Sangat tinggi

Sumber: Haslindah (2014)

Tabel 3.3 Kategorisasi Standar Ketuntasan Hasil Belajar Matematika
Siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan

Skor Kategorisasi Ketuntasan Belajar

0 ≤ × < 75 Tidak tuntas

75 ≤ × ≤ 100 Tuntas

Di samping itu hasil belajar siswa juga diarahkan pada pencapaian hasil

belajar secara individual dan klasikal. Kriteria seorang siswa dikatakan tuntas

belajar apabila memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh
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sekolah yakni 75, sedangkan ketuntasan klasikal tercapai apabila minimal 80%

siswa di kelas tersebut telah mencapai skor ketuntasan minimal.

Ketuntasan belajar klasikal = x 100%
2. Aktivitas Siswa

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses

pembelajaran. Ada pun langkah-langkah untuk menentukan persentase rata-rata

aktivitas siswa setiap pertemuan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 Menentukan frekuensi hasil pengamatan aktivitas siswa untuk setiap

indikator dalam satu kali pertemuan.

 Mencari persentase frekuensi setiap indikator dengan membagi besarnya

frekuensi dengan jumlah siswa, kemudian dikalikan 100%.

= × 100%
Keterangan:= Persentase aktivitas siswa indikator ke- i= Banyaknya aktivitas siswa indikator ke- i= Jumlah seluruh indikator yang teramati pada pertemuan itu.

 Kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini ditunjukkan dengan

sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

3. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Data hasil pengamatan kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dianalisis
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dengan mencari rata-rata kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran selama

empat kali pertemuan.

Kategori kemampuan guru untuk setiap aspek dalam mengelola

pembelajaran ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pedoman Rata-rata Kategori Kemampuan Guru

Tingkat Kemampuan Guru (TKG) Kriteria

0,00 ≤ tkg < 1,00 Tidak baik

1,00 ≤ tkg < 2,00 Kurang

2,00 ≤ tkg < 3,00 Cukup

3,00 ≤ tkg < 4,00 Baik

tkg = 4,00 Sangat baik

Sumber: Salmah (2010: 30)

Kriteria kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tercapai apabila

berada pada kategori terlaksana dengan baik.

2. Respon Siswa

Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap

pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dan

selanjutnya dianalisis persentase.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data respon siswa

adalah sebagai berikut:

 Menghitung persentase banyak siswa yang memberikan respon positif dengan

cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon positif dengan jumlah

siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan dengan 100%.
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 Menghitung persentase banyak siswa yang memberikan respon negatif

dengan cara membagi jumlah siswa yang memberikan respon negatif dengan

jumlah siswa yang memberikan respon kemudian dikalikan dengan 100%.

 Kriteria yang ditetapkan untuk menyatakan bahwa siswa memiliki respon

positif terhadap model pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation (GI) adalah minimal 80% dari siswa yang memberi

respon positif terhadap jumlah aspek yang ditanyakan.

2. Analisis N-Gain

Besarnya peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah

pembelajaran dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (Redhana dalam Taufiq,

2013:48).

= −−
Keterangan:= gain ternormalisasi= skor total pada tes awal= skor total pada tes akhir= skor maksimum yang mungkin dicapai

Dengan menggunakan rumus N-Gain tersebut maka dapat diketahui

seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong

Selatan secara individu dan secara keseluruhan
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Pengklasifikasian gain ternormalisasi digunakan klasifikasi pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Klasifikasi Gain Ternormalisasi

Koefisien Normalisasi Gain Klasifikasi

g > 0,7 Tinggi

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang

g < 0,3 Rendah

Sumber: Ardin (2013)

3. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Analisis statistik inferensial bertujuan untuk melakukan generalisasi yang meliputi

estimasi (perkiraan) dan pengujian hipotesis berdasarkan suatu data. Karena

asumsi kenormalan dan kehomogenitas varians dipenuhi, maka untuk menguji

hipotesis dilakukan dengan uji-t. Adapun proses analisis uji hipotesis dilakukan

dengan komputer menggunakan program SPSS 16 for windows.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab i bahwa tujuan penelitan ini

adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika melalui model

pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada siswa kelas vii SMP negeri 2

galesong selatan ditinjau dari: (1). Hasil belajar siswa, (2). Aktivitas siswa, (3).

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan respon siswa.

Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan tentang karakteristik hasil

belajar sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model kooperatif tipe Group

Investigation, aktivitas siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

dan respon siswa. Sekaligus merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan

dalam penelitian.

1. Hasil Analisis Deskriptif

a. Hasil Analisis Tes Hasil Belajar Matematika Siswa melalui Model

Kooperatif Tipe Group Investigation

a) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa kelas VIIB sebelum dilakukan perlakuan

(Pretest) pada pokok Segi Empat disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Statistik Nilai Data Hasil Pretest Siswa

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36



32

Mean 37,28
Median 37
Modus 40

Rentang Nilai 36
Standar Deviasi 9,47
Nilai Tertinggi 56
Nilai Terendah 20

Skewness -0,05
Kurtosis -0,548

Jika nilai hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dikelompokkan ke

dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai yang

ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Distribusi dan Persentase Nilai Hasil Belajar
Matematika (Pretest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi Presentase
(%)

1 0 ≤ ≤ 64 Sangat rendah 36 100
2 65 ≤ ≤ 74 Rendah 0 0
3 75 ≤ ≤ 79 Sedang 0 0
4 80 ≤ ≤ 89 Tinggi 0 0
5 90 ≤ ≤ 100 Sangat Tinggi 0 0

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai

rata-rata tes awal pembelajaran matematika siswa (Pretest) sebesar 37,28 dengan

standar deviasi 9,47 berada pada kategori sangat rendah. Ini berarti pada

umumnya siswa yang menjadi unit penelitian hasil belajarnya adalah sangat

rendah.

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa sebelum

perlakuan (Pretest) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Pretest)
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Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 75 Tidak Tuntas 36 100

75 ≤ × ≤ 100 Tuntas 0 0

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.3 sebelum perlakuan (Pretest) dinyatakan bahwa

semua siswa yang menjadi unit penelitian belum mencapai ketuntasan belajar.

b) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa pada kelas VIIB setelah perlakuan (Posttest)

pada pokok bahasan segi empat dalam table 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Statistik Nilai Hasil Posttest Matematika

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36

Mean 82,50

Median 84,50

Modus 85

Rentang Nilai 38

Standar Deviasi 8,35

Nilai Tertinggi 96

Nilai Terendah 58

Skewness -0,72

Kurtosis 0,876

Jika nilai hasil belajar siswa setelah perlakuan (Posttest) dikelompokkan

ke dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:



34

Tabel 4.5 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika
(Posttest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi
Presentase

(%)

1 0 ≤ ≤ 64 Sangat rendah 1 2,78

2 65 ≤ ≤ 74 Rendah 4 11,11

3 75 ≤ ≤ 79 Sedang 6 16,66

4 80 ≤ ≤ 89 Tinggi 17 47,22

5 90 ≤ ≤ 100 Sangat tinggi 8 22,23

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.4 dan 4.5 di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-

rata hasil belajar siswa (Posttest) sebesar 82,50 dengan standar deviasi 8,35 dari

berada pada kategori tinggi. Ini berarti pada umumnya hasil belajar siswa yang

menjadi unit penelitian berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa setelah

perlakuan (Posttest) pada pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Posttest)

Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 75 Tidak Tuntas 5 13,89
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75 ≤ × ≤ 100 Tuntas 31 86,11

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.6 setelah perlakuan (Posttest) pada pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation dapat dinyatakan

bahwa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 31 orang dari jumlah

keseluruhan 36 siswa dengan persentase 86,11%, sedangkan yang tidak mencapai

ketuntasan belajar sebanyak 5 orang dari jumlah keseluruhan 36 siswa dengan

persentase 13,89%.

c) Komparasi Tingkat Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan Posttest

Dari pemaparan di atas, apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas

perbedaan hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dan setelah perlakuan

(Posttest), yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Statistik Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa
Berdasarkan Hasil Pretest dan Posttest

Statistik
Nilai Statistik

Pretest Posttest

Ukuran Sampel 36 36

Mean 37,28 82,50

Median 37 84,50

Modus 40 85

Rentang Nilai 36 38

Standar Deviasi 9,47 8,35

Nilai Tertinggi 56 96

Nilai Terendah 20 58

Skewness -0,05 0,72

Kurtosis -0,548 0,876
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Dari Tabel 4.7 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata siswa setelah

perlakuan (Posttest) lebih besar dari pada sebelum perlakuan (Pretest) yaitu

berturut-turut 37,28 dan 82,64. Hal ini dapat diperjelas dengan melihat data yang

diperoleh dari hasil analisis pada lampiran C sebagai berikut:

Histogram
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Boxplot

Ketuntasan Pre * Ketuntasan Post Crosstabulation

Ketuntasan Post Total

TidakTuntas Tuntas

Ketuntasan Pre TidakTuntas
Count 5 31 36

% of Total 13.9% 86.1% 100.0%

Total
Count 5 31 36

% of Total 13.9% 86.1% 100.0%
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Berdasarkan data di atas, dapat dinyatakan bahwa siswa yang tidak tuntas

sebelum perlakuan (Pretest) sebanyak 36 orang siswa yang artinya belum ada

siswa yang mencapai ketuntasan yang telah ditetapkan, namu setelah diberi

perlakuan (Posttest) siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa yang artinya siswa

mencapai ketuntasan yang telah ditentukan sebanyak 31 orang atau dengan kata

lain tinngkat keberhasilan dalam penelitian ini sebanyak 86,1 %. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Pre * Kategori Post Crosstabulation

Kategori Post Total

Sangat

rendah

rendah sedang tinggi Sangat

tinggi

Kategori

Pre

Sangat

rendah

Count 1 4 6 17 8 36

% of

Total
2.8% 11.1% 16.7% 47.2% 22.2%

100.0

%

Total

Count 1 4 6 17 8 36

% of

Total
2.8% 11.1% 16.7% 47.2% 22.2%

100.0

%

Berdasarkan data pengkategorian di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum

perlakuan (Pretest) semua hasil belajar siswa berada pada kategori sangat rendah

namun setelah perlakuan (Posttest) terjadi peningkatan yang dari awalnya sangat

rendah dan tetap sangat rendah setelah diberi perlakuan sebanyak 1 atau 2,8%,

sangat rendah menjadi rendah sebanyak 4 atau 11,1% (belum tuntas), dari sangat

rendah menjadi sedang sebanyak 6 atau 16,7% (tuntas), dari sangat rendah

menjadi tinggi sebanyak 17 atau 47,2% (tuntas) dan dari sangat rendah menjadi
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sangat tinggi sebayak 8 atau 22,2% (tuntas). Jadi, peningkatan yang terjadi

sebanyak 97,2%, namun peningkatan yang mencapai ketuntasan hasil belajar

sebanyak 86,1%.

b. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Matematika Siswa melalui Model
Kooperatif Tipe Group Investigation

Untuk mengetahui perubahan sikap siswa dalam proses belajar mengajar

dapat kita lihat pada hasil observasi aktivitas siswa yang dilakukan pada setiap

pertemuan selama pembelajaran matematika melalui melalui model kooperatif

tipe Group Investigation berlangsung. Pada setiap pertemuan dicatat beberapa

siswa yang hadir pada saat pembelajaran, siswa yang bertanya tentang materi

yang belum dimengerti, dan lain sebagainya seperti yang tercantum di lembar

observasi.

Berikut ini data hasil observasi aktivitas siswa yang digunakan untuk

mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran matematika melalui model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.
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Tabel  4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan selama pembelajaran matematika melalui
model Kooperatif Tipe Group Investigation.

No Aktivitas Siswa
Pertemuan ke

Rata-
rata

Persen
tase
(%)I II III IV V VI

1. Siswa yang hadir pada saat
pembelajaran berlangsung.

34 35 36 35 35 97.22

Aktivitas Positif
2. Siswa yang memperhatikan

informasi dan petunjuk-petunjuk
dari guru.

P
R
E

T
E
S
T

34 33 34 35

P
O
S
T

T
E
S
T

34 94,44

3. Siswa yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan atau
komentar pada saat penyajian
informasi

12 16 17 15 15 41,66

4. Siswa yang aktif dalam kelompok
(mencari informasi, meng-
investigasi masing-masing materi
yang diberikan)

31 32 31 34 32 88,88

5. Siswa yang aktif menjawab atau
menyelesaikan LKS secara
berkelompok

26 29 32 25 28 77,77

6. Siswa yang memberikan bantuan
kepada teman sekelompok yang
mengalami kesulitan.

26 30 31 28 28.75 79,86

7. Siswa yang menanggapi hasil
presentasi

15 18 20 17 17,50 48.61

Jumlah 528.45

Rata-rata persentase aktivitas negatif siswa 75.49
Aktivitas Negatif

8. Siswa yang melakukan kegiatan
lain pada saat proses pembelajar-
an berlangsung (ribut, bermain,
dll).

4 3 4 3 3.50 9,72

Jumlah 9,72

Rata-rata persentase aktivitas negatif siswa 9,72
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa:

1. Siswa yang memperhatikan informasi dan petunjuk-petunjuk dari guru pada

pertemuan kedua sebanyak 34 siswa, pertemuan ketiga sebanyak 33 siswa,

pertemuan keempat sebanyak 34 siswa, pertemuan kelima sebanyak 35 siswa

dengan rata-rata persentase 94,44%.

2. Siswa yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau komentar saat penyajian

informasi pada pertemuan kedua sebanyak 12 siswa, pertemuan ketiga

sebanyak 16 siswa, pertemuan keempat sebanyak 17 siswa, dan pertemuan

kelima sebanyak 15 siswa dengan rata-rata persentase 41,66%.

3. Siswa yang aktif dalam kelompok (mencari informasi, menginvestigasi

masing-masing materi yang diberikan) pada pertemuan kedua sebanyak 31

siswa, pertemuan ketiga sebanyak 32 siswa, pertemuan keempat sebanyak 13

siswa, dan pertemuan kelima sebanyak 34 siswa dengan rata-rata persentase

88,89%.

4. Siswa yang aktif menjawab atau menyelesaikan LKS secara berkelompok

pada pertemuan kedua sebanyak 26 siswa, pertemuan ketiga sebanyak 29

siswa, pertemuan keempat sebanyak 32 siswa, dan pertemuan kelima

sebanyak 25 siswa dengan rata-rata persentase 77,77%.

5. Siswa yang memberikan bantuan kepada teman sekelompok yang mengalami

kesulitan pada pertemuan kedua sebanyak 26 siswa, pertemuan ketiga

sebanyak 30 siswa, pertemuan keempat sebanyak 31 siswa, dan pertemuan

kelima sebanyak 28 siswa dengan rata-rata persentase 79,86%.
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6. Siswa yang menanggapi hasil presentasi pada pertemuan kedua sebanyak 15

siswa, pertemuan ketiga sebanyak 18 siswa, pertemuan keempat sebanyak 20

siswa, dan pertemuan kelima sebanyak 17 siswa dengan rata-rata persentase

48,61%.

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran

berlangsung (ribut, bermain, dll) pada pertemuan kedua sebanyak 4 siswa,

pertemuan ketiga sebanyak 3 siswa, pertemuan keempat sebanyak 4 siswa,

dan pertemuan kelima sebanyak 3 siswa dengan rata-rata persentase 9,72%.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata

persentase aktivitas positif siswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui

model kooperatif tipe Group Investigation dapat dikatakan efektif adalah 75,49%

dan persentase aktivitas negatif siswa selama proses pembelajaran berlangsung

melalui model kooperatif tipe Group Investigation adalah 9,72%. Hal ini berarti

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group

Investigation dikatakan efektif karena telah memenuhi kriteria aktivitas siswa

secara klasikal yaitu ≥ 75% siswa terlibat  aktif dalam proses pembelajaran.

c. Hasil Analisis Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Melalui
Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Aspek yang diamati pada kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group Investigation meliputi

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diamati langsung oleh observer selama

proses pembelajaran berlangsung yang dimulai dari pertemuan kedua sampai

dengan pertemuan kelima.
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Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dengan model kooperatif tipe

Group Investigation diperhatikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Deskripsi Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
dengan Model Kooperatif Tipe Group Investigation

No Aspek yang diamati
Pertemuan

II III IV V

I Kegiatan Awal

1. Guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama dan 4 4 4 4

2. Guru mengecek kehadiran siswa 4 4 4 4

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan model

pembelajaran yang akan digunakan
3 4 3 3

4. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas 4 4 4 4

5. Memberikan motivasi kepada siswa dengan menjelaskan

pentingnya materi ini.
3 3 3 3

II Kegiatan Inti

6. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil

sekitar 5-6 orang
4 4 4 4

7. Guru menjelaskan secara singkat materi pelajaran sebagai

pengantar
3 3 3 3

8. Guru membagikan tugas atau LKS yang akan diselesaikan

siswa kepada masing-masing kelompok
4 4 4 4

9. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok

berdiskusi untuk mencari informasi, menginvestigasi serta

menyelesaikan tugas atau LKS masing-masing  kelompok

4 3 4 4

10. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat

mereka mengerjakan tugas atau LKS.
4 4 3 4

11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lain

untuk bertanya ketika masih ada permasalahan. 4 3 3 4
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Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, rata-rata kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation pada

pertemuan pertama rata-ratanya 3,5 berada pada kategori baik, pada pertemuan

kedua rata-ratanya 3,6 berada pada kategori baik, pada pertemuan ketiga rata-

ratanya 3,6 berada pada kategori baik dan pada pertemuan keempat rata-ratanya

3,8 berada pada kategori baik, jika dirata-ratakan nilai kemampuan guru selama 4

kali pertemuan adalah 3,6 dari nilai ideal 4 berada pada kategori baik. Menurut

kriteria pada Bab III, keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model

kooperatif tipe Group Investigation sudah sesuai dengan harapan.

12. Guru mengarahkan masing-masing kelompok memilih juru

bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-

masing  kelompok

4 4 4 4

13. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil kerja siswa 3 3 4 4

III Kegiatan Akhir

14. Mengarahkan siswa membuat rangkuman dan menarik

kesimpulan
3 3 4 4

15. Guru memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan

dirumah yang diambil dari uji kompetensi pada buku

panduan/referensi lain

3 4 3 4

16. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi

selanjutnya
3 4 4 4

17. Mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam 4 4 4 4

Jumlah 61 62 62 65

Rata-Rata 3,5 3,6 3,6 3,8

Total Rata-Rata 3,6
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d. Hasil Analisis Respons Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika
melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation yang diisi oleh 36

siswa secara singkat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Deskripsi Respon Siswa terhadap Pembelajaran
Matematika melalui Model Kooperatif Tipe Group
Investigation

No Komponen Yang Ditanyakan
Frekuensi Persentase (%)

Ya Tidak Ya Tidak
1. Apakah Anda senang mengikuti

pembelajaran matematika melalui model
kooperatif tipe Group Investigation (GI)?

30 6 83,33 16,67

2. Apakah Anda lebih termotivasi belajar
matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
31 5 86,11 13,89

3 Apakah Anda lebih mudah  memahami
materi pelajaran matematika melalui
model kooperatif tipe Group Investigation

(GI)?

28 8 77,78 22,22

4 Apakah Anda merasa mudah memahami
pelajaran dengan adanya Lembar Kerja
Siswa (LKS) pada pembelajaran
matematika melalui model kooperatif tipe
Group Investigation (GI)?

33 3 91,67 8,33

5 Apakah Anda menyukai lembar soal
yang digunakan pada saat pembelajaran
melalui model kooperatif tipe Group

Investigation (GI)?

34 2 94,44 5,56

6 Apakah Anda senang membahas jawaban
dari kelompok lain bersama dengan
teman kelompok Anda?

27 9 75 25

7 Apakah Anda menyukai kegiatan belajar
mengajar melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
33 13 91,67 8,33
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Berdasarkan tabel tersebut, secara umum rata-rata siswa yang memberi

respon positif terhadap pelaksanaan model pembelajaran matematika melalui

model kooperatif tipe Group Investigation adalah 85,41%. Dengan demikian,

menurut kriteria respon siswa pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa lebih

banyak siswa yang memberikan respons positif terhadap pembelajaran melalui

model kooperatif tipe Group Investigation.

2. Hasil Analisis Gain Ternormalisasi

Data hasil belajar siswa sebelum dan setelah pembelajaran matematika

dengan model kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP

Negeri 2 Galesong Selatan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

gain ternormalisasi (N-gain) diperoleh nilai perbandingan peningkatan antara nilai

pretes dan posttest yang dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

8 Apakah Anda merasakan ada kemajuan
setelah diterapkan pembelajaran melalui
model kooperatif tipe Grup Investigation

(GI)?

30 6 83,33 16,67

Rata-Rata 85,41 14,59
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Tabel 4.11 Peningkatan Nilai Pretest dan Posttest Pembelajaran
Matematika Pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan

No Nama Siswa
Nilai

Pretes
Nilai

Posttest
Nilai

N-Gain
Kategori

1. Indra Patahilla 50 89 0,78 Tinggi
2. Fahmi 36 78 0,66 Sedang
3. Putri Fadzia Agliana 45 92 0,85 Tinggi
4. Muh. Asrul Raynaldi 30 79 0,70 Sedang
5. Nur Mutjahidah R. N 43 85 0,74 Tinggi
6. Hendra 20 68 0,60 Sedang
7. Filha Fahira Pratiwi 23 80 0,74 Tinggi
8. Muh. Ikhsan 20 58 0,47 Sedang
9. Mutiara Kamal 50 92 0,84 Tinggi
10. Muh. Ruslan 43 90 0,82 Tinggi
11. Muh. Dzul Jalali Walikram 35 77 0,65 Sedang
12. Henri 50 95 0,90 Tinggi
13. Fadlan Alifi Maulana Dahlan 56 95 0,88 Tinggi
14. Nur Alamsyah 28 78 0,69 Sedang
15. Emry Maharani 45 90 0,80 Tinggi
16. Sahrul 40 85 0,75 Tinggi
17. Hamdana 36 83 0,73 Tinggi
18. Syamsul Hidayat 23 70 0,61 Sedang
19. Nur Vauziah 30 82 0,74 Tinggi
20. Alam Burhanuddin 45 89 0,80 Tinggi
21. Riska Wahyuni 40 85 0,75 Tinggi
22. Khaerul Ashabi 45 90 0,81 Tinggi
23. Asmawati 35 75 0,61 Sedang
24. Dermawan 43 87 0,77 Tinggi
25. Siti Dahliah 36 84 0,75 Tinggi
26. Bahtiar 38 85 0,76 Tinggi
27. Alfiana Damayanti 40 85 0,75 Tinggi
28. Chairil Anwar 23 69 0,60 Sedang
29. Nurul Rahmadani 40 86 0,77 Tinggi
30. Fitra Rahmadan Nasir 40 80 0,67 Sedang
31. Febrianti Lestari 35 86 0,75 Sedang
32. Muh. Agung Saputra 55 96 0,91 Tinggi
33. ST. Nurannisa 30 83 0,76 Tinggi
34. Sukriah 28 74 0,64 Sedang
35. Zul Kifli 36 75 0,61 Sedang
36. Reski Wahyuni 30 80 0,71 Tinggi

Jumlah 26,37
Rata-Rata 0,73 Tinggi
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Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Deskripsi tingkat Gain Ternormalisasi

Batasan Kategori Frekunsi Persentase (%)
g > 0,7 Tinggi 23 63,89%

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 13 36,11%

g < 0,3 Rendah 0 0

Jumlah 36 100%

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 dapat digambarkan bahwa dari 36

siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan yang dijadikan sampel

penelitian pada Pretest-posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar

matematika dalam kategori tinggi dengan frekuensi 23 siswa atau 63,89%,

kategori sedang dengan frekuensi 13 siswa atau 36,11%. Dengan demikian

pencapaian rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 0,73 tergolong dalam kategori

tinggi.

3. Hasil analisis statistik inferensial

Analisis inferensial hasil belajar siswa pada bagian ini dimaksudkan untuk

menguji hipotesis penelitian yaitu rata-rata gain ternormalisasi siswa dalam

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation lebih

besar dari 0,3 (kategori sedang). Untuk keperluan statistik maka dirumuskan

hipotesis kerja  sebagai berikut:: < 0,3 lawan : ≥ 0,3
Keterangan :

: parameter skor rata-rata gain ternormalisasi
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Berdasarkan output program SPSS 16 for windows (Lampiran C) hasil

analisis dengan menggunakan uji one sample  test, tampak bahwa Nilai p (sig.(2-

tailed)) adalah 0 < 0,05. Karena kriteria pengujiannya adalah H ditolak jika nilai

p < maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti gain ternormalisasi hasil

belajar siswa pada kelas yang diajar melalui model kooperatif tipe Group

Investigation lebih besar dari 0,3 (kategori minimal sedang). Dengan demikian,

terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan setelah dilakukan

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan.

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Hasil Belajar Siswa Sebelum dilakukan Perlakuan (Pretest) dan Sesudah
dilakukan Perlakuan (Posttest) pada Pembelajaran Matematika melalui
Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 36 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 100% siswa tidak

mencapai ketuntasan individu (mendapat nilai dibawah 75), dengan kata lain hasil

belajar siswa sebelum diterapkan model kooperatif tipe Group Investigation

rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan klasikal.

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 31 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 86,11% siswa
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mencapai ketuntasan individu. Hal ini berarti bahwa model kooperatif tipe Group

Investigation dapat membantu siswa untuk mencapai ketuntasan klasikal.

b. Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui

model Kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada siswa kelas  VIIB SMP

Negeri 2 Galesong Selatan menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria efektif.

Hal ini terlihat dari hasil analisis data observasi yang menunjukkan 75,49% siswa

aktif dalam proses pembelajaran dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan

yaitu minimal 75%.

c. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Hasil analisis data pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation selama 4 kali

pertemuan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran mencapai rata-rata nilai 3,6 (berada pada kategori baik). Sesuai

dengan kriteria keefektifan bahwa kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dikatakan efektif jika minimal berada pada kategori baik. Maka

dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola melalui model

kooperatif tipe Group Investigation dikatakan efektif.

d. Respons Siswa

Hasil analisis respons siswa menunjukkan bahwa 85,41% siswa

memberikan respons positif terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika

melalui model kooperatif tipe Group Investigation. Hal ini berarti bahwa
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pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.

2. Hasil Analisis N-Gain

Hasil analisis N-Gain diperoleh peningkatan hasil belajar matematika peserta

didik dalam kategori tinggi. Secara individualn dari 36 peserta didik terdapat 23

orang atau 63,89% yang memenuhi kriteria tinggi. Sedangkan pada kategori

sedang, dari 36 peserta didik terdapat 13 oran atau 36,11%. Setelah ditinjau dari

keseluruhan skor peseta didik maka peningkatan hasil belajar matematika berada

pada kategori tinggi.

3. Hasil Analisis Inferensial

Hasil pengujian normalitas gain ternormalisasi menunjukkan bahwa nilai

Pvalue = 0,2 dengan taraf signifikansi α = 0,05. Berarti nilai Pvalue > α atau 0, 2 >
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa gain ternormalisasi berdistribusi normal.

Setelah dilakukan analisis rata-rata gain ternormalisasi  dengan

menggunakan uji-t,  diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,, dengan kata

lain terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah pembelajaran model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong

Selatan. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian empat indikator keefektifan yang
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telah digunakan yaitu ketuntasan belajar atau standar KKM tercapai, aktivitas

siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan respons siswa.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab I bahwa tujuan

penelitan ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas

VII SMP Negeri 2 Galesong Selatan ditinjau dari: (1). Hasil belajar siswa, (2).

Aktivitas siswa, (3). Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, dan (4).

Respon siswa.

1. Hasil Analisis Deskriptif

a. Hasil Analisis Tes Hasil Belajar Matematika Siswa melalui Model
Kooperatif Tipe Group Investigation

a) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa kelas VIIB sebelum dilakukan perlakuan

(Pretest) pada pokok bahasan Segi Empat disajikan pada Tabel 4.1 berikut.
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Tabel 4.1 Statistik Nilai Data Hasil Pretest Siswa

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36
Mean 37,28

Median 37
Modus 40

Rentang Nilai 36
Standar Deviasi 9,47
Nilai Tertinggi 56
Nilai Terendah 20

Skewness -0,05
Kurtosis -0,548

Jika nilai hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dikelompokkan ke

dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai yang

ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Distribusi dan Persentase Nilai Hasil Belajar
Matematika (Pretest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi
Presentase

(%)
1 0 ≤ < 65 Sangat rendah 36 100
2 65 ≤ < 75 Rendah 0 0
3 75 ≤ < 80 Sedang 0 0
4 80 ≤ < 90 Tinggi 0 0
5 90 ≤ ≤ 100 Sangat Tinggi 0 0

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai

rata-rata tes awal pembelajaran matematika siswa (Pretest) sebesar 37,28 dengan

standar deviasi 9,47 berada pada kategori sangat rendah. Ini berarti pada

umumnya siswa yang menjadi unit penelitian hasil belajarnya adalah sangat

rendah.



33

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa sebelum

perlakuan (Pretest) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Pretest)

Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 75 Tidak Tuntas 36 100

75 ≤ × ≤ 100 Tuntas 0 0

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.3 sebelum perlakuan (Pretest) dinyatakan bahwa

semua siswa yang menjadi unit penelitian belum mencapai ketuntasan belajar.

b) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa pada kelas VIIB setelah perlakuan (Posttest)

pada pokok bahasan segi empat dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Statistik Nilai Hasil Posttest Matematika

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36

Mean 82,50

Median 84,50

Modus 85

Rentang Nilai 38

Standar Deviasi 8,35

Nilai Tertinggi 96

Nilai Terendah 58

Skewness -0,72

Kurtosis 0,876



34

Jika nilai hasil belajar siswa setelah perlakuan (Posttest) dikelompokkan

ke dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika
(Posttest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi
Presentase

(%)

1 0 ≤ <65 Sangat rendah 1 2,78

2 65 ≤ < 75 Rendah 4 11,11

3 75 ≤ < 80 Sedang 6 16,66

4 80 ≤ < 90 Tinggi 17 47,22

5 90 ≤ ≤ 100 Sangat tinggi 8 22,23

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai

rata-rata hasil belajar siswa (Posttest) sebesar 82,50 dengan standar deviasi 8,35

dari berada pada kategori tinggi. Ini berarti pada umumnya hasil belajar siswa

yang menjadi unit penelitian berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa setelah

perlakuan (Posttest) pada pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.
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Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Posttest)

Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 75 Tidak Tuntas 5 13,89

75 ≤ × ≤ 100 Tuntas 31 86,11

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.6 setelah perlakuan (Posttest) pada pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation dapat dinyatakan

bahwa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 31 orang dari jumlah

keseluruhan 36 siswa dengan persentase 86,11%, sedangkan yang tidak mencapai

ketuntasan belajar sebanyak 5 orang dari jumlah keseluruhan 36 siswa dengan

persentase 13,89%.

c) Komparasi Tingkat Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan Posttest

Dari pemaparan di atas, apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas

perbedaan hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dan setelah perlakuan

(Posttest), yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut.
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Tabel 4.7 Statistik Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa
Berdasarkan Hasil Pretest dan Posttest

Statistik
Nilai Statistik

Pretest Posttest

Ukuran Sampel 36 36

Mean 37,28 82,50

Median 37 84,50

Modus 40 85

Rentang Nilai 36 38

Standar Deviasi 9,47 8,35

Nilai Tertinggi 56 96

Nilai Terendah 20 58

Skewness -0,05 0,72

Kurtosis -0,548 0,876

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata siswa setelah

perlakuan (Posttest) lebih besar dari pada sebelum perlakuan (Pretest) yaitu

berturut-turut 37,28 dan 82,64. Hal ini dapat diperjelas dengan melihat data yang

diperoleh dari hasil analisis pada lampiran C sebagai berikut:
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Histogram
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Boxplot

Ketuntasan Pre * Ketuntasan Post Crosstabulation

Ketuntasan Post Total

TidakTuntas Tuntas

Ketuntasan Pre TidakTuntas
Count 5 31 36

% of Total 13.9% 86.1% 100.0%

Total
Count 5 31 36

% of Total 13.9% 86.1% 100.0%
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Berdasarkan data di atas, dapat dinyatakan bahwa siswa yang tidak tuntas

sebelum perlakuan (Pretest) sebanyak 36 orang siswa yang artinya belum ada

siswa yang mencapai ketuntasan yang telah ditetapkan, namu setelah diberi

perlakuan (Posttest) siswa yang tidak tuntas sebanyak 5 siswa yang artinya siswa

mencapai ketuntasan yang telah ditentukan sebanyak 31 orang atau dengan kata

lain tinngkat keberhasilan dalam penelitian ini sebanyak 86,1 %. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori Pre * Kategori Post Crosstabulation

Kategori Post Total

Sangat

rendah

rendah sedang tinggi Sangat

tinggi

Kategori

Pre

Sangat

rendah

Count 1 4 6 17 8 36

% of

Total
2.8% 11.1% 16.7% 47.2% 22.2%

100.0

%

Total

Count 1 4 6 17 8 36

% of

Total
2.8% 11.1% 16.7% 47.2% 22.2%

100.0

%

Berdasarkan data pengkategorian di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum

perlakuan (Pretest) semua hasil belajar siswa berada pada kategori sangat rendah

namun setelah perlakuan (Posttest) terjadi peningkatan yang dari awalnya sangat

rendah dan tetap sangat rendah setelah diberi perlakuan sebanyak 1 atau 2,8%,

sangat rendah menjadi rendah sebanyak 4 atau 11,1% (belum tuntas), dari sangat

rendah menjadi sedang sebanyak 6 atau 16,7% (tuntas), dari sangat rendah

menjadi tinggi sebanyak 17 atau 47,2% (tuntas) dan dari sangat rendah menjadi
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sangat tinggi sebayak 8 atau 22,2% (tuntas). Jadi, peningkatan yang terjadi

sebanyak 97,2%, namun peningkatan yang mencapai ketuntasan hasil belajar

sebanyak 86,1%.

b. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Matematika Siswa melalui Model
Kooperatif Tipe Group Investigation

Untuk mengetahui perubahan sikap siswa dalam proses belajar mengajar

dapat kita lihat pada hasil observasi aktivitas siswa yang dilakukan pada setiap

pertemuan selama pembelajaran matematika melalui melalui model kooperatif

tipe Group Investigation berlangsung. Pada setiap pertemuan dicatat beberapa

siswa yang hadir pada saat pembelajaran, siswa yang bertanya tentang materi

yang belum dimengerti, dan lain sebagainya seperti yang tercantum di lembar

observasi.

Berikut ini data hasil observasi aktivitas siswa yang digunakan untuk

mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran matematika melalui model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.
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Tabel  4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan selama pembelajaran matematika melalui
model Kooperatif Tipe Group Investigation.

No Aktivitas Siswa
Pertemuan ke

Rata-
rata

Persen
tase
(%)I II III IV V VI

1. Siswa yang hadir pada saat
pembelajaran berlangsung.

34 35 36 35 35 97.22

Aktivitas Positif
2. Siswa yang memperhatikan

informasi dan petunjuk-petunjuk
dari guru.

P
R
E

T
E
S
T

34 33 34 35

P
O
S
T

T
E
S
T

34 94,44

3. Siswa yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan atau
komentar pada saat penyajian
informasi

12 16 17 15 15 41,66

4. Siswa yang aktif dalam kelompok
(mencari informasi, meng-
investigasi masing-masing materi
yang diberikan)

31 32 31 34 32 88,88

5. Siswa yang aktif menjawab atau
menyelesaikan LKS secara
berkelompok

26 29 32 25 28 77,77

6. Siswa yang memberikan bantuan
kepada teman sekelompok yang
mengalami kesulitan.

26 30 31 28 28.75 79,86

7. Siswa yang menanggapi hasil
presentasi

15 18 20 17 17,50 48.61

Jumlah 528.45

Rata-rata persentase aktivitas negatif siswa 75.49
Aktivitas Negatif

8. Siswa yang melakukan kegiatan
lain pada saat proses pembelajar-
an berlangsung (ribut, bermain,
dll).

4 3 4 3 3.50 9,72

Jumlah 9,72

Rata-rata persentase aktivitas negatif siswa 9,72
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Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa:

1. Siswa yang memperhatikan informasi dan petunjuk-petunjuk dari guru pada

pertemuan kedua sebanyak 34 siswa, pertemuan ketiga sebanyak 33 siswa,

pertemuan keempat sebanyak 34 siswa, pertemuan kelima sebanyak 35 siswa

dengan rata-rata persentase 94,44%.

2. Siswa yang mengajukan pertanyaan, tanggapan atau komentar saat penyajian

informasi pada pertemuan kedua sebanyak 12 siswa, pertemuan ketiga

sebanyak 16 siswa, pertemuan keempat sebanyak 17 siswa, dan pertemuan

kelima sebanyak 15 siswa dengan rata-rata persentase 41,66%.

3. Siswa yang aktif dalam kelompok (mencari informasi, menginvestigasi

masing-masing materi yang diberikan) pada pertemuan kedua sebanyak 31

siswa, pertemuan ketiga sebanyak 32 siswa, pertemuan keempat sebanyak 13

siswa, dan pertemuan kelima sebanyak 34 siswa dengan rata-rata persentase

88,89%.

4. Siswa yang aktif menjawab atau menyelesaikan LKS secara berkelompok

pada pertemuan kedua sebanyak 26 siswa, pertemuan ketiga sebanyak 29

siswa, pertemuan keempat sebanyak 32 siswa, dan pertemuan kelima

sebanyak 25 siswa dengan rata-rata persentase 77,77%.

5. Siswa yang memberikan bantuan kepada teman sekelompok yang mengalami

kesulitan pada pertemuan kedua sebanyak 26 siswa, pertemuan ketiga

sebanyak 30 siswa, pertemuan keempat sebanyak 31 siswa, dan pertemuan

kelima sebanyak 28 siswa dengan rata-rata persentase 79,86%.
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6. Siswa yang menanggapi hasil presentasi pada pertemuan kedua sebanyak 15

siswa, pertemuan ketiga sebanyak 18 siswa, pertemuan keempat sebanyak 20

siswa, dan pertemuan kelima sebanyak 17 siswa dengan rata-rata persentase

48,61%.

7. Siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat proses pembelajaran

berlangsung (ribut, bermain, dll) pada pertemuan kedua sebanyak 4 siswa,

pertemuan ketiga sebanyak 3 siswa, pertemuan keempat sebanyak 4 siswa,

dan pertemuan kelima sebanyak 3 siswa dengan rata-rata persentase 9,72%.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata

persentase aktivitas positif siswa selama proses pembelajaran berlangsung melalui

model kooperatif tipe Group Investigation dapat dikatakan efektif adalah 75,49%

dan persentase aktivitas negatif siswa selama proses pembelajaran berlangsung

melalui model kooperatif tipe Group Investigation adalah 9,72%. Hal ini berarti

aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group

Investigation dikatakan efektif karena telah memenuhi kriteria aktivitas siswa

secara klasikal yaitu ≥ 75% siswa terlibat  aktif dalam proses pembelajaran.

c. Hasil Analisis Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran Melalui
Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Aspek yang diamati pada kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group Investigation meliputi

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diamati langsung oleh observer selama

proses pembelajaran berlangsung yang dimulai dari pertemuan kedua sampai
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dengan pertemuan kelima. Karena pertemuan pertama dan keenam digunakan

untuk tes.

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dengan model kooperatif tipe

Group Investigation diperhatikan pada Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9 Deskripsi Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
dengan Model Kooperatif Tipe Group Investigation

No Aspek yang diamati
Pertemuan Rata-

Rata
Kategorisasi

II III IV V

I Kegiatan Awal

1. Guru membuka pelajaran dengan salam,

doa bersama dan
4 4 4 4 4 Sangat baik

2. Guru mengecek kehadiran siswa 4 4 4 4 4 Sangat baik

3. Guru menyampaikan tujuan

pembelajaran dan model pembelajaran

yang akan digunakan

3 4 3 3 3,25 Sangat baik

4. Menyampaikan pokok materi yang akan

dibahas
4 4 4 4 4 Sangat baik

5. Memberikan motivasi kepada siswa

dengan menjelaskan pentingnya materi

ini.

3 3 3 3 3 Baik

II Kegiatan Inti

6. Guru membagi siswa ke dalam

kelompok-kelompok kecil sekitar 5-6

orang

4 4 4 4 4 Sangat baik

7. Guru menjelaskan secara singkat materi

pelajaran sebagai pengantar
3 3 3 3 3 Baik

8. Guru membagikan tugas atau LKS yang

akan diselesaikan siswa kepada masing-

masing kelompok

4 4 4 4 4 Sangat baik
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Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, rata-rata nilai kemampuan guru selama 4

kali pertemuan adalah 3,67 dari nilai ideal 4 yang berada pada kategori baik.

9. Guru memberikan kesempatan kepada

setiap kelompok berdiskusi untuk

mencari informasi, menginvestigasi

serta menyelesaikan tugas atau LKS

masing-masing  kelompok

4 3 4 4 3, 75 Sangat baik

10. Guru membimbing kelompok-kelompok

belajar pada saat mereka mengerjakan

tugas atau LKS.

4 4 3 4 3, 75 Sangat baik

11. Guru memberikan kesempatan kepada

siswa yang lain untuk bertanya ketika

masih ada permasalahan.

4 3 3 4 3,5 Sangat baik

12. Guru mengarahkan masing-masing

kelompok memilih juru bicara untuk

mempresentasikan hasil diskusi masing-

masing  kelompok

4 4 4 4 4 Sangat baik

13. Guru memberikan penghargaan terhadap

hasil kerja siswa
3 3 4 4 3,5 Sangat baik

III Kegiatan Akhir

14. Mengarahkan siswa membuat

rangkuman dan menarik kesimpulan
3 3 4 4 3,5 Sangat baik

15. Guru memberikan tugas tambahan untuk

dikerjakan dirumah yang diambil dari uji

kompetensi pada buku panduan/referensi

lain

3 4 3 4 3,5 Sangat baik

16. Guru mengingatkan siswa untuk

mempelajari materi selanjutnya
3 4 4 4 3, 75 Sangat baik

17. Mengakhiri pertemuan dan

mengucapkan salam

4 4 4 4 4 Sangat baik

Rata-Rata 3, 67 Sangat baik
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Menurut kriteria pada Bab III, keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan

model kooperatif tipe Group Investigation sudah sesuai dengan harapan.

d. Hasil Analisis Respons Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika
melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation yang diisi oleh 36

siswa secara singkat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Deskripsi Respon Siswa terhadap Pembelajaran
Matematika melalui Model Kooperatif Tipe Group
Investigation

No Komponen Yang Ditanyakan
Frekuensi Persentase (%)

Ya Tidak Ya Tidak
1. Apakah Anda senang mengikuti

pembelajaran matematika melalui model
kooperatif tipe Group Investigation (GI)?

30 6 83,33 16,67

2. Apakah Anda lebih termotivasi belajar
matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
31 5 86,11 13,89

3 Apakah Anda lebih mudah  memahami
materi pelajaran matematika melalui
model kooperatif tipe Group Investigation

(GI)?

28 8 77,78 22,22

4 Apakah Anda merasa mudah memahami
pelajaran dengan adanya Lembar Kerja
Siswa (LKS) pada pembelajaran
matematika melalui model kooperatif tipe
Group Investigation (GI)?

33 3 91,67 8,33

5 Apakah Anda menyukai lembar soal
yang digunakan pada saat pembelajaran
melalui model kooperatif tipe Group

Investigation (GI)?

34 2 94,44 5,56

6 Apakah Anda senang membahas jawaban
dari kelompok lain bersama dengan
teman kelompok Anda?

27 9 75 25
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Berdasarkan tabel tersebut, secara umum rata-rata siswa yang memberi

respon positif terhadap pelaksanaan model pembelajaran matematika melalui

model kooperatif tipe Group Investigation adalah 85,41%. Dengan demikian,

menurut kriteria respon siswa pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa lebih

banyak siswa yang memberikan respons positif terhadap pembelajaran melalui

model kooperatif tipe Group Investigation.

2. Hasil Analisis Gain Ternormalisasi

Data hasil belajar siswa sebelum dan setelah pembelajaran matematika

dengan model kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP

Negeri 2 Galesong Selatan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

gain ternormalisasi (N-gain) diperoleh nilai perbandingan peningkatan antara nilai

pretes dan posttest yang dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:

7 Apakah Anda menyukai kegiatan belajar
mengajar melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
33 13 91,67 8,33

8 Apakah Anda merasakan ada kemajuan
setelah diterapkan pembelajaran melalui
model kooperatif tipe Grup Investigation

(GI)?

30 6 83,33 16,67

Rata-Rata 85,41 14,59
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Tabel 4.11 Peningkatan Nilai Pretest dan Posttest Pembelajaran
Matematika Pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan

No Nama Siswa
Nilai

Pretes
Nilai

Posttest
Nilai

N-Gain
Kategori

1. Indra Patahilla 50 89 0,78 Tinggi
2. Fahmi 36 78 0,66 Sedang
3. Putri Fadzia Agliana 45 92 0,85 Tinggi
4. Muh. Asrul Raynaldi 30 79 0,70 Sedang
5. Nur Mutjahidah R. N 43 85 0,74 Tinggi
6. Hendra 20 68 0,60 Sedang
7. Filha Fahira Pratiwi 23 80 0,74 Tinggi
8. Muh. Ikhsan 20 58 0,47 Sedang
9. Mutiara Kamal 50 92 0,84 Tinggi
10. Muh. Ruslan 43 90 0,82 Tinggi
11. Muh. Dzul Jalali Walikram 35 77 0,65 Sedang
12. Henri 50 95 0,90 Tinggi
13. Fadlan Alifi Maulana Dahlan 56 95 0,88 Tinggi
14. Nur Alamsyah 28 78 0,69 Sedang
15. Emry Maharani 45 90 0,80 Tinggi
16. Sahrul 40 85 0,75 Tinggi
17. Hamdana 36 83 0,73 Tinggi
18. Syamsul Hidayat 23 70 0,61 Sedang
19. Nur Vauziah 30 82 0,74 Tinggi
20. Alam Burhanuddin 45 89 0,80 Tinggi
21. Riska Wahyuni 40 85 0,75 Tinggi
22. Khaerul Ashabi 45 90 0,81 Tinggi
23. Asmawati 35 75 0,61 Sedang
24. Dermawan 43 87 0,77 Tinggi
25. Siti Dahliah 36 84 0,75 Tinggi
26. Bahtiar 38 85 0,76 Tinggi
27. Alfiana Damayanti 40 85 0,75 Tinggi
28. Chairil Anwar 23 69 0,60 Sedang
29. Nurul Rahmadani 40 86 0,77 Tinggi
30. Fitra Rahmadan Nasir 40 80 0,67 Sedang
31. Febrianti Lestari 35 86 0,75 Sedang
32. Muh. Agung Saputra 55 96 0,91 Tinggi
33. ST. Nurannisa 30 83 0,76 Tinggi
34. Sukriah 28 74 0,64 Sedang
35. Zul Kifli 36 75 0,61 Sedang
36. Reski Wahyuni 30 80 0,71 Tinggi

Jumlah 26,37
Rata-Rata 0,73 Tinggi
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Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Deskripsi tingkat Gain Ternormalisasi

Batasan Kategori Frekunsi Persentase (%)
g > 0,7 Tinggi 23 63,89%

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 13 36,11%

g < 0,3 Rendah 0 0

Jumlah 36 100%

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 dapat digambarkan bahwa dari 36

siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan yang dijadikan sampel

penelitian pada Pretest-posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar

matematika dalam kategori tinggi dengan frekuensi 23 siswa atau 63,89%,

kategori sedang dengan frekuensi 13 siswa atau 36,11%. Dengan demikian

pencapaian rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 0,73 tergolong dalam kategori

tinggi.

3. Hasil analisis statistik inferensial

Analisis inferensial hasil belajar siswa pada bagian ini dimaksudkan untuk

menguji hipotesis penelitian yaitu rata-rata gain ternormalisasi siswa dalam

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation lebih

besar dari 0,3 (kategori sedang). Untuk keperluan statistik maka dirumuskan

hipotesis kerja  sebagai berikut:: < 0,3 lawan : ≥ 0,3
Keterangan :

: parameter skor rata-rata gain ternormalisasi
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Berdasarkan output program SPSS 16 for windows (Lampiran C) hasil

analisis dengan menggunakan uji one sample  test, tampak bahwa Nilai p (sig.(2-

tailed)) adalah 0 < 0,05. Karena kriteria pengujiannya adalah H ditolak jika nilai

p < maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti gain ternormalisasi hasil

belajar siswa pada kelas yang diajar melalui model kooperatif tipe Group

Investigation lebih besar dari 0,3 (kategori minimal sedang). Dengan demikian,

terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan setelah dilakukan

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan.

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Hasil Belajar Siswa Sebelum dilakukan Perlakuan (Pretest) dan Sesudah
dilakukan Perlakuan (Posttest) pada Pembelajaran Matematika melalui
Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 36 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 100% siswa tidak

mencapai ketuntasan individu (mendapat nilai dibawah 75), dengan kata lain hasil

belajar siswa sebelum diterapkan model kooperatif tipe Group Investigation

rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan klasikal.

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 31 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 86,11% siswa
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mencapai ketuntasan individu. Hal ini berarti bahwa model kooperatif tipe Group

Investigation dapat membantu siswa untuk mencapai ketuntasan klasikal.

b. Aktivitas Siswa

Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui

model Kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada siswa kelas  VIIB SMP

Negeri 2 Galesong Selatan menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria efektif.

Hal ini terlihat dari hasil analisis data observasi yang menunjukkan 75,49% siswa

aktif dalam proses pembelajaran dan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan

yaitu minimal 75%.

c. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Hasil analisis data pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation selama 4 kali

pertemuan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran mencapai rata-rata nilai 3,67 (berada pada kategori baik). Sesuai

dengan kriteria keefektifan bahwa kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran dikatakan efektif jika minimal berada pada kategori baik. Maka

dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola melalui model

kooperatif tipe Group Investigation dikatakan efektif.

d. Respons Siswa

Hasil analisis respons siswa menunjukkan bahwa 85,41% siswa

memberikan respons positif terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika

melalui model kooperatif tipe Group Investigation. Hal ini berarti bahwa



52

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.

2. Hasil Analisis N-Gain

Hasil analisis N-Gain diperoleh peningkatan hasil belajar matematika peserta

didik dalam kategori tinggi. Secara individualn dari 36 peserta didik terdapat 23

orang atau 63,89% yang memenuhi kriteria tinggi. Sedangkan pada kategori

sedang, dari 36 peserta didik terdapat 13 oran atau 36,11%. Setelah ditinjau dari

keseluruhan skor peseta didik maka peningkatan hasil belajar matematika berada

pada kategori tinggi.

3. Hasil Analisis Inferensial

Hasil pengujian normalitas gain menunjukkan bahwa nilai Pvalue = 0,2

dengan taraf signifikansi α = 0,05. Berarti nilai Pvalue > α atau 0, 2 > 0,05. Maka

dapat disimpulkan bahwa gain ternormalisasi berdistribusi normal.

Setelah dilakukan analisis rata-rata gain ternormalisasi  dengan

menggunakan uji-t,  diperoleh bahwa H0 ditolak dan H1 diterima,, dengan kata

lain terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah pembelajaran model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.

Dari hasil analisis deskriptif dan inferensial, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Galesong

Selatan. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian empat indikator keefektifan yang
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telah digunakan yaitu ketuntasan belajar atau standar KKM tercapai, aktivitas

siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan respons siswa.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan tentang karakteristik hasil

belajar sebelum dan sesudah pembelajaran dengan model kooperatif tipe Group

Investigation, aktivitas siswa, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

dan respon siswa. Sekaligus merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan

dalam penelitian.

1. Hasil Analisis Deskriptif

a. Hasil Analisis Tes Hasil Belajar Matematika Siswa melalui Model

Kooperatif Tipe Group Investigation

a) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Pretest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa pada kelas VIIB sebelum dilakukan

perlakuan (Pretest) pada pokok Segi Empat disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Statistik Nilai Data Hasil Pretest Siswa

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36

Nilai Tertinggi 56

Nilai Terendah 20

Nilai Ideal 100

Rentang Nilai 36

Nilai Rata-rata 37,28

Standar Deviasi 9,47
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Jika nilai hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dikelompokkan ke

dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai yang

ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Distribusi dan Persentase Nilai Hasil Belajar
Matematika (Pretest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi
Presentase

(%)
1 0 ≤ ≤ 64 Sangat rendah 36 100
2 65 ≤ ≤ 74 Rendah 0 0
3 75 ≤ ≤ 79 Sedang 0 0
4 80 ≤ ≤ 89 Tinggi 0 0
5 90 ≤ ≤ 100 Sangat Tinggi 0 0

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai

rata-rata tes awal pembelajaran matematika siswa (pretest) sebesar 37,28 dengan

standar deviasi 9,47 dari nilai ideal 100 berada pada kategori sangat rendah. Ini

berarti pada umumnya siswa yang menjadi unit penelitian hasil belajarnya adalah

sangat rendah.

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa sebelum

perlakuan (Pretest) dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Pretest)

Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 75 Tidak Tuntas 36 100

75 ≤ × ≤ 100 Tuntas 0 0

Jumlah 36 100
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Berdasarkan Tabel 4.3 sebelum perlakuan (Pretest) dinyatakan bahwa

semua siswa yang menjadi unit penelitian belum mencapai ketuntasan belajar.

b) Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Siswa

Dari hasil analisis deskriptif sebagaimana yang terlampir pada Lampiran C

maka statistik nilai hasil belajar siswa pada kelas VIIB setelah perlakuan (Posttest)

pada pokok bahasan segi empat dalam table 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Statistik Nilai Hasil Posttest Matematika

Statistik Nilai Statistik

Ukuran Sampel 36

Nilai Tertinggi 96

Nilai Terendah 58

Nilai Ideal 100

Rentang Nilai 38

Nilai Rata-rata 82,50

Standar Deviasi 8,35

Jika nilai hasil belajar siswa setelah perlakuan (Posttest) dikelompokkan

ke dalam lima kategori, maka diperoleh distribusi frekuensi dan persentase nilai

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut:
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Tabel 4.5 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Belajar Matematika
(Posttest)

No Interval Nilai Kategori Frekuensi
Presentase

(%)

1 0 ≤ ≤ 64 Sangat rendah 1 2,78

2 65 ≤ ≤ 74 Rendah 4 11,11

3 75 ≤ ≤ 79 Sedang 6 16,66

4 80 ≤ ≤ 89 Tinggi 17 47,22

5 90 ≤ ≤ 100 Sangat tinggi 8 22,23

Jumlah 36 100

Berdasarkan Tabel 4.4 dan 4.5 di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai rata-

rata hasil belajar siswa (Posttest) sebesar 82,50 dengan standar deviasi 8,35 dari

nilai ideal 100 berada pada kategori tinggi. Ini berarti pada umumnya siswa yang

menjadi unit penelitian hasil belajarnya adalah kategori tinggi.

Selanjutnya untuk melihat persentase ketuntasan belajar siswa setelah

perlakuan (Posttest) pada pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Posttest)

Nilai Kategorisasi Frekuensi Presentase (%)

0 ≤ × < 79 Tidak Tuntas 5 13,89

79 ≤ × ≤ 100 Tuntas 31 86,11

Jumlah 39 100
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Berdasarkan Tabel 4.6 setelah perlakuan (Posttest) pada pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation dapat dinyatakan

bahwa yang telah mencapai ketuntasan belajar sebanyak 31 orang dari jumlah

keseluruhan 36 siswa dengan persentase 86,11%, sedangkan yang tidak mencapai

ketuntasan belajar sebanyak 5 orang dari jumlah keseluruhan 36 siswa dengan

persentase 13,89%.

c) Komparasi Tingkat Hasil Belajar Siswa Antara Pretest dan Posttest

Dari pemaparan di atas, apabila disajikan dalam tabel akan terlihat jelas

perbedaan hasil belajar siswa sebelum perlakuan (Pretest) dan setelah perlakuan

(Posttest), yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7 Statistik Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa
Berdasarkan Hasil Pretest dan Posttest

Statistik
Nilai Statistik

Pretest Posttest

Ukuran Sampel 36 36

Nilai Tertinggi 56 96

Nilai Terendah 20 58

Nilai Ideal 100 100

Rentang Nilai 36 38

Nilai Rata-rata 37,28 82,50

Standar Deviasi 9,47 8,35

Dari Tabel 4.7 di atas dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata siswa setelah

perlakuan (Posttest) lebih besar dari pada sebelum perlakuan (Pretest) yaitu

berturut-turut 37,28 dan 82,64 dengan rentang nilai 36 dan 38.
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b. Hasil Analisis Aktivitas Belajar Matematika Siswa melalui Model
Kooperatif Tipe Group Investigation

Untuk mengetahui perubahan sikap siswa dalam proses belajar menagajar

dapat kita lihat pada hasil observasi aktivitas siswa yang dilakukan pada setiap

pertemuan selama pembelajaran matematika melalui melalui model kooperatif

tipe Group Investigation berlangsung. Pada setiap pertemuan dicatat beberapa

siswa yang hadir pada saat pembelajaran, siswa yang bertanya tentang materi

yang belum dimengerti, dan lain sebagainya seperti yang tercantum di lembar

observasi.

Berikut ini data hasil observasi aktivitas siswa yang digunakan untuk

mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran matematika melalui model

kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.
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Tabel  4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan selama pembelajaran matematika melalui
model Kooperatif Tipe Group Investigation.

No Aspek Pengamatan
Aktivitas Siswa

Frekuensi Aktivitas Siswa
pada Pertemuan ke-

Persentase (%) Aktivitas
Siswa pada Pertemuan ke-

II III IV V II III IV V
1. Siswa yang hadir pada

saat pembelajaran.
33 34 36 35 91,66 94,44 100 97,22

2. Siswa yang
memperhatikan
informasi dan petunjuk-
petunjuk dari guru

33 32 33 33 91,66 88,88 91,66 91,66

3. Siswa yang mengajukan
pertanyaan, tanggapan
atau komentar pada saat
penyajian informasi

12 15 14 15 33,33 41,66 38,88 41,66

4. Siswa yang aktif dalam
kelompok (mencari
informasi,
menginvestigasi
masing-masing materi
yang diberikan)

30 31 30 33 83,33 86,11 83,33 91,66

5. Siswa yang aktif
menjawab atau
menyelesaikan LKS
secara berkelompok

22 25 28 20 61,11 69,44 77,77 55,55

6. Siswa yang
memberikan bantuan
kepada teman
sekelompok yang
mengalami kesulitan.

25 29 30 27 69,44 80,55 83,33 75

7. Siswa yang mengajukan
diri untuk bertanya
kepada kelompok yang
mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.

15 18 20 17 41,66 50 55,55 47,22

Rata-rata Persentase (%) 67,45 73,01 75,78 71,42
Total Rata-rata persentase (%) 71,91
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Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa siswa kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan yang diajar dengan menggunakan model kooperatif tipe Group

Investigation terdapat sebanyak 67,45% siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran pada pertemuan pertama, 73,01% siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran pada pertemuan kedua, 75,78% siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran pada pertemuan ketiga dan 71,42% siswa yang aktif dalam proses

pembelajaran pada pertemuan keempat. Dengan persentase rata-rata dari

pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir adalah 71,91%.

Berdasarkan kriteria keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini

ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya 70% siswa terlibat aktif dalam proses

pembelajaran. Hal ini berarti aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan

menerapkan model kooperatif tipe Group Investigation dapat dikatakan efektif.

c. Hasil Analisis Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran
Melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Aspek yang diamati pada kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Group Investigation meliputi

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diamati langsung oleh observer selama

proses pembelajaran berlangsung yang dimulai dari pertemuan II sampai dengan

pertemuan V.

Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dengan model kooperatif tipe

Group Investigation diperhatikan pada Tabel 4.9 berikut.
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Tabel 4.9 Deskripsi Aktivitas Guru dengan Model Kooperatif Tipe Group
Investigation

No Aspek yang diamati
Pertemuan

II III IV V
I Kegiatan Awal
1. Guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama dan 4 4 4 4
2. Guru mengecek kehadiran siswa 4 4 4 4
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan model

pembelajaran yang akan digunakan
3 4 3 3

4. Menyampaikan pokok materi yang akan dibahas 4 4 4 4
5. Memberikan motivasi kepada siswa dengan menjelaskan

pentingnya materi ini.
3 3 3 3

II Kegiatan Inti
6. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil

sekitar 5-6 orang
4 4 4 4

7. Guru menjelaskan secara singkat materi pelajaran sebagai
pengantar

3 3 3 3

8. Guru membagikan tugas atau LKS yang akan diselesaikan
siswa kepada masing-masing kelompok

4 4 4 4

9. Guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok
berdiskusi untuk mencari informasi, menginvestigasi serta
menyelesaikan tugas atau LKS masing-masing  kelompok 4 3 4 4

10. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat
mereka mengerjakan tugas atau LKS.

4 4 3 4

11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang lain
untuk bertanya ketika masih ada permasalahan.

4 3 3 4

12. Guru mengarahkan masing-masing kelompok memilih juru
bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-
masing  kelompok

4 4 4 4

13. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil kerja siswa 3 3 4 4
III Kegiatan Akhir
14. Mengarahkan siswa membuat rangkuman dan menarik

kesimpulan
3 3 4 4

15. Guru memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan
dirumah yang diambil dari uji kompetensi pada buku
panduan/referensi lain

3 4 3 4

16. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi
selanjutnya

3 4 4 4

17. Mengakhiri pertemuan dan mengucapkan salam 4 4 4 4
Jumlah 61 62 62 65

Rata-Rata 3,5 3,6 3,6 3,8
Total Rata-Rata 3,6
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Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, rata-rata keterlaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation pada pertemuan

pertama rata-ratanya 3,5 berada pada kategori baik, pada pertemuan kedua rata-

ratanya 3,6 berada pada kategori baik, pada pertemuan ketiga rata-ratanya 3,6

berada pada kategori baik dan pada pertemuan keempat rata-ratanya 3,8 berada

pada kategori baik. Untuk setiap pertemuan mengalami peningkatan. Jika dirata-

ratakan nilai kemampuan guru selama 4 kali pertemuan adalah 3,6 dari nilai ideal

4 berada pada kategori baik. Menurut kriteria pada Bab III, keterlaksanaan

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation

sudah sesuai dengan harapan.

d. Hasil Analisis Respons Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika
melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data respons siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation yang diisi oleh 36

siswa secara singkat ditunjukkan sebagai berikut:
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Tabel 4.10 Deskripsi Respon Siswa terhadap Pembelajaran Matematika
melalui Model Kooperatif Tipe Group Investigation

No Komponen Yang Ditanyakan
Frekuensi Persentase (%)

Ya Tidak Ya Tidak
1. Apakah Anda senang mengikuti

pembelajaran matematika melalui model
kooperatif tipe Group Investigation (GI)?

30 6 83,33 16,67

2. Apakah Anda lebih termotivasi belajar
matematika melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
31 5 86,11 13,89

3 Apakah Anda lebih mudah  memahami
materi pelajaran matematika melalui
model kooperatif tipe Group Investigation

(GI)?

28 8 77,78 22,22

4 Apakah Anda merasa mudah memahami
pelajaran dengan adanya Lembar Kerja
Siswa (LKS) pada pembelajaran
matematika melalui model kooperatif tipe
Group Investigation (GI)?

33 3 91,67 8,33

5 Apakah Anda menyukai lembar soal
yang digunakan pada saat pembelajaran
melalui model kooperatif tipe Group

Investigation (GI)?

34 2 94,44 5,56

6 Apakah Anda senang membahas jawaban
dari kelompok lain bersama dengan
teman kelompok Anda?

27 9 75 25

7 Apakah Anda menyukai kegiatan belajar
mengajar melalui model kooperatif tipe

Group Investigation (GI)?
33 13 91,67 8,33

8 Apakah Anda merasakan ada kemajuan
setelah diterapkan pembelajaran melalui
model kooperatif tipe Grup Investigation

(GI)?

30 6 83,33 16,67

Rata-Rata 85,41 14,59
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Berdasarkan tabel tersebut, secara umum rata-rata siswa yang memberi

respon positif terhadap pelaksanaan model pembelajaran matematika melalui

model kooperatif tipe Group Investigation adalah 85,41%. Dengan demikian,

menurut kriteria respon siswa pada BAB III, dapat disimpulkan bahwa lebih

banyak siswa yang memberikan respons positif terhadap pembelajaran melalui

model kooperatif tipe Group Investigation.

2. Hasil Analisis Gain Ternormalisasi

Besarnya peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (N-Gain) sebagai berikut:

= −−
dengan:

: Skor tes akhir

: Skor tes awal

: Skor maksimum yang mungkin dicapai

Data hasil belajar siswa sebelum dan setelah pembelajaran matematika

dengan model kooperatif tipe Group Investigation pada siswa kelas VIIB SMP

Negeri 2 Galesong Selatan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

gain ternormalisasi (N-gain) diperoleh nilai perbandingan peningkatan antara nilai

pretes dan posttest yang dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut:
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Tabel 4.11 Peningkatan Nilai Pretest dan Posttest Pembelajaran
Matematika Pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2
Galesong Selatan

No Nama Siswa
Nilai

Pretes
Nilai

Posttest
Nilai

N-Gain
Kategori

1. Indra Patahilla 50 89 0,78 Tinggi
2. Fahmi 36 78 0,66 Sedang
3. Putri Fadzia Agliana 45 92 0,85 Tinggi
4. Muh. Asrul Raynaldi 30 79 0,70 Sedang
5. Nur Mutjahidah R. N 43 85 0,74 Tinggi
6. Hendra 20 68 0,60 Sedang
7. Filha Fahira Pratiwi 23 80 0,74 Tinggi
8. Muh. Ikhsan 20 58 0,47 Sedang
9. Mutiara Kamal 50 92 0,84 Tinggi
10. Muh. Ruslan 43 90 0,82 Tinggi
11. Muh. Dzul Jalali Walikram 35 77 0,65 Sedang
12. Henri 50 95 0,90 Tinggi
13. Fadlan Alifi Maulana Dahlan 56 95 0,88 Tinggi
14. Nur Alamsyah 28 78 0,69 Sedang
15. Emry Maharani 45 90 0,80 Tinggi
16. Sahrul 40 85 0,75 Tinggi
17. Hamdana 36 83 0,73 Tinggi
18. Syamsul Hidayat 23 70 0,61 Sedang
19. Nur Vauziah 30 82 0,74 Tinggi
20. Alam Burhanuddin 45 89 0,80 Tinggi
21. Riska Wahyuni 40 85 0,75 Tinggi
22. Khaerul Ashabi 45 90 0,81 Tinggi
23. Asmawati 35 75 0,61 Sedang
24. Dermawan 43 87 0,77 Tinggi
25. Siti Dahliah 36 84 0,75 Tinggi
26. Bahtiar 38 85 0,76 Tinggi
27. Alfiana Damayanti 40 85 0,75 Tinggi
28. Chairil Anwar 23 69 0,60 Sedang
29. Nurul Rahmadani 40 86 0,77 Tinggi
30. Fitra Rahmadan Nasir 40 80 0,67 Sedang
31. Febrianti Lestari 35 86 0,75 Sedang
32. Muh. Agung Saputra 55 96 0,91 Tinggi
33. ST. Nurannisa 30 83 0,76 Tinggi
34. Sukriah 28 74 0,64 Sedang
35. Zul Kifli 36 75 0,61 Sedang
36. Reski Wahyuni 30 80 0,71 Tinggi

Jumlah 26,37
Rata-Rata 0,73 Tinggi
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Untuk klasifikasi gain ternormalisasi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Deskripsi tingkat Gain Ternormalisasi

Batasan Kategori Frekunsi Persentase (%)

g>0,7 Tinggi 23 63,89%

0,3≤g≤0,7 Sedang 13 36,11%

g<0,3 Rendah 0 0

Jumlah 36 100%

Berdasarkan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 dapat digambarkan bahwa dari 36

siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan yang dijadikan sampel

penelitian pada Pretest-posttest, pada umumnya memiliki tingkat hasil belajar

matematika dalam kategori tinggi dengan frekuensi 23 siswa atau 63,89%,

kategori sedang dengan frekuensi 13 siswa atau 36,11%. Dengan demikian

pencapaian rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 0,73 tergolong dalam kategori

tinggi.

3. Hasil analisis statistik inferensial

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis, selanjutnya dilakukan pengujian

terhadap hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian satu

pihak yaitu uji pihak kanan. Untuk keperluan pengujian hipotesis digunakan

statistik inferensial yaitu uji-t dengan kriteria pengujian, H0 diterima jika Pvalue ≥

0,05 dan Ho ditolak jika Pvalue < 0,05.

Berdasarkan hasil analisis inferensial yaitu dengan uji-t pada lampiran C,

diperoleh nilai Pvalue = 0 dengan taraf signifikansi = 0,05. Hal ini menunjukkan

bahwa Pvalue < , berarti H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan kata lain bahwa

rata-rata hasil belajar matematika siswa (posttest) lebih tinggi yaitu 82,64
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dibanding rata-rata hasil belajar matematika siswa (pretest) yaitu 37,28 atau

terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah pembelajaran Model

kooperatif tipe Group Investigation pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2

Galsong Selatan.

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

a. Hasil Belajar Siswa Sebelum dilakukan Perlakuan (Pretest) dan Sesudah
dilakukan Perlakuan (Posttest) pada Pembelajaran Matematika melalui
Model Kooperatif Tipe Group Investigation

Hasil analisis data hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 36 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 100% siswa tidak

mencapai ketuntasan individu (mendapat nilai dibawah 75), dengan kata lain hasil

belajar siswa sebelum diterapkan model kooperatif tipe Group Investigation

rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan klasikal.

Hasil analisis data hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran

matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation menunjukkan

bahwa terdapat 31 siswa dari jumlah keseluruhan 36 siswa atau 86,11% siswa

mencapai ketuntasan individu. Hal ini berarti bahwa model kooperatif tipe Group

Investigation dapat membantu siswa untuk mencapai ketuntasan klasikal.

b. Aktivitas Siswa

Pada hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh sebanyak 67,45% siswa

yang aktif dalam proses pembelajaran pada pertemuan pertama, sebanyak 73,01%

siswa yang aktif dalam proses pembelajaran pada pertemuan kedua, sebanyak
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75,78% siswa yang aktif dalam proses pembelajaran pada pertemuan ketiga, dan

71,42% siswa yang aktif dalam proses pembelajaran pada pertemuan keempat.

Dengan persentase rata-rata dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir

adalah 71,91%. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa persentase

rata-rata siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran dari pertemuan pertama

sampai pertemuan terakhir adalah 71,91%. Dengan demikian salah satu syarat

efektivitas terpenuhi.

c. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Hasil observasi terhadap Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran

dari pertemuan II sampai dengan pertemuan V mengenai perencanaan program

pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penguasaan materi menunjukkan

peningkatan nilai, hal ini disebabkan karena pada setiap akhir pertemuan peneliti

berdiskusi dengan observer dalam melihat hasil pengamatan selama proses

pembelajaran berlangsung. Dengan demikian penampilan guru pada pertemuan

berikutnya dapat diperbaiki dengan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai

rendah pada pertemuan sebelumnya. Hasil analisis data pengamatan terhadap

keterlaksanaan pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group

Investigation selama 4 kali pertemuan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan

guru dalam mengelola pembelajaran mencapai rata-rata nilai 3,6 (berada pada

kategori baik).

Pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group

Investigation membuat guru bukan lagi sebagai sosok serba tahu yang

mendominasi proses belajar mengajar ataupun sebagai sumber informasi
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terbanyak bagi siswa, kegiatan mengajar tidak harus merupakan proses

transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa. Pembelajaran matematika

melalui model kooperatif tipe Group Investigation membuat siswa dapat belajar

secara aktif, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, berkembangnya daya

kreasi serta mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam diskusi kelompok

sehingga dapat berjalan dengan baik demi pencapaian tujuan belajar.

d. Respons Siswa

Hasil analisis respons siswa menunjukkan bahwa 85,41% siswa

memberikan respons positif terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika

melalui model kooperatif tipe Group Investigation. Hal ini berarti bahwa

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

dapat memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran.

2. Hasil Analisis N-Gain

Hasil analisis N-Gain diperoleh peningkatan hasil belajar matematika peserta

didik dalam kategori tinggi. Secara individualn dari 36 peserta didik terdapat 23

orang atau 63,89% yang memenuhi kriteria tinggi. Sedangkan pada kategori

sedang, dari 36 peserta didik terdapat 13 oran atau 36,11%. Setelah ditinjau dari

keseluruhan skor peseta didik maka peningkatan hasil belajar matematika berada

pada kategori tinggi.

3. Hasil Analisis Inferensial

Hasil pengujian normalitas pada kedua nilai hasil belajar siswa,

menunjukkan bahwa nilai Pvalue = 0,2 pada nilai pretest dan Pvalue = 0, 2 pada nilai

posttest dengan taraf signifikansi α = 0,05. Berarti nilai Pvalue > α pada pretest
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atau 0, 2 > 0,05 dan nilai Pvalue > α pada posttest atau 0, 2 > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa data hasil belajar matematika pada kedua nilai berasal dari

populasi berdistribusi normal.

Hasil analisis inferensial, diperoleh nilai Pvalue = 0 dengan taraf signifikansi

= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pvalue < , berarti H0 ditolak atau H1

diterima, dengan kata lain terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah

pembelajaran model kooperatif tipe Group Investigation pada Siswa Kelas VIIB

SMP Negeri 2 Galesong Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembelajaran matematika efektif melalui penerapan model kooperatif tipe Group

Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan. Hal ini

dapat dilihat dari ketercapaian empat indikator keefektifan yang telah digunakan

yaitu ketuntasan belajar atau standar KKM tercapai, aktivitas siswa, kemampuan

guru dalam mengelola pembelajaran dan respons siswa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran matematika efektif melalui model kooperatif tipe Group

Investigation pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan ditinjau dari

keempat indikator keefektifan, yaitu hasil belajar siswa, aktivitas siswa,

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan respon siswa. Adapun

penjelasannya sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan menunjukkan

nilai rata-rata kelas adalah 82,50 dan berada pada kategori tinggi. Hal ini

menunjukkan pada umumnya siswa mencapai nilai pada kategori tinggi. Dan

terdapat 31 atau 86,11% siswa mencapai ketuntasan individu. Artinya sudah

tercapai ketuntasan belajar secara klasikal.

2. Rata-rata persentase keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran

matematika dengan menggunakan model kooperatif tipe Group Investigation

pada pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sebesar 75,49%.

3. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas dengan menerapkan

pembelajaran matematika melalui model kooperatif tipe Group Investigation

mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima terlaksana dengan baik

dalam persentase 3,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

keterlaksanaan pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran matematika

melalui model kooperatif tipe Group Investigation berada dalam kategori baik.
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4. Respons siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model kooperatif

tipe Group Investigation adalah positif dengan persentase yaitu 85,41% dan

sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu 80%

5. Dari hasil analisis statistik inferensial gain ternormalisasi, diperoleh skor Pvalue< yaitu 0 < 0,05, berarti H0 ditolak atau H1 diterima sehingga terjadi

peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah pembelajaran model

kooperatif tipe Group Investigation pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 2

Galesong Selatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dalam upaya

peningkatan hasil belajar matematika siswa, dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Kepada guru matematika, disarankan agar mencoba menerapkan  model

kooperatif tipe Group Investigation dalam proses pembelajaran sebagai salah

satu upaya untuk mengefektifkan proses pembelajaran matematika.

2. Sebagai tindak lanjut penerapan, pada saat proses pembelajaran diharapkan

guru untuk lebih mengawasi dan mengontrol serta membimbing siswa dalam

bekerja kelompok.

3. Kepada peneliti lain dalam bidang kependidikan khususnya matematika

supaya dapat meneliti lebih lanjut tentang metode yang efektif dan efisien

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam mempelajari matematika.
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KISI-KISI TES HASIL BELAJAR (PRETEST DAN POSTTEST)

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan
Mata Pelajaran : Matematika
Pokok Bahasan : Segi Empat
Kelas/Semester : VII/Ganjil
Waktu : 80 menit
Bentuk Soal : Uraian

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar
Materi
Pokok

Indikator Soal
Jumlah

Soal
Nomor

Soal
Bobot
Soal

Kelas /
Semester

1. Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang di
anutnya.

2. Menghargai dan menghayati
perilaku jujur , disiplin,
tanggung jawab, peduli,
santun, percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan social
dan alam.

3. Memahami pengetahuan
(factual,konseptual,dan
procedural)berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan , teknologi, seni
budaya, terkait fenomena,
dan kejadian tampak mata

1.1 Menghargai dan
menghayati ajaran
agama yang
dianutnya

2.2Memiliki rasa
ingin tahu, percaya
diri, dan
ketertarikan pada
matematika serta
memiliki rasa
percaya pada daya
dan kegunaan
matematika yang
terbentu melalui
pengalaman
belajar

3.6Mengidentifikasi

Segi
Empat

Menentukan keliling
segi empat

2 2 dan 3 20

VII / 1

Menentukan luas segi
empat

1 1 40

Menyelesaikan
permasalahan yang
berkaitan dengan segi
empat

2 4 dan 5 40



4. Mencoba mengolah dan
menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan,
mengurai,merangkai,
memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung,
menggambar dan
mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori

sifat-sifat bangun
datar dan
menggunakannya
untuk menentukan
keliling dan luas.

4.7Menyelesaikan
permasalahan
nyata yang terkait
penerapan sifat-
sifat persegi
panjang, persegi,
trapesium, jajar
genjang, belah
ketupat, dan
layang-layang



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung  keliling segi empat

yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Belah Ketupat

1. Siapkan mistar dan bangun belah ketupat.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun belah ketupat.

a. Hasil pengukuran panjang sisi belah ketupat adalah …. cm, .... cm, .... cm, dan .... cm

b. Jika panjang keempat sisi belah ketupat dijumlahkan, maka diperoleh hasil ..... cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi belah ketupat seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling belah

ketupat (K). Jadi, jika panjang sisi belah ketupat adalah a maka keliling belah ketupat  adalah

K = … + … + …. + …. Maka, K = …

4. Tentukanlah keliling dari:

Belahke tupat dengan panjang sisi 20 cm!

Jawab:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Jika keliling suatu belah ketupat ABCD seperti di bawah ini = 80 cm,

Jawab:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

C

B

A

D

B



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung  keliling segi empat

yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Jajar Genjang

1. Siapkan mistar dan bangun jajar genjang.
2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun jajar genjang!

a. Hasil  pengukuran   panjang   keempat   sisi   jajar genjang  adalah …. cm, …. cm, …. cm,
dan …. cm.

b. Jika panjang keempat sisi jajargenjang dijumlahkan, maka diperoleh hasil      …. cm.
3. Jumlah panjang sisi-sisi jajar genjang seperti pada nomor 2b di atas disebut keliling

jajargenjang (K). Jadi, jika panjang sisi-sisi jajargenjang adalah a, b, c dan d maka keliling
jajargenjang adalah
K = …. + …. + …. + …. K = a + a + …. + ….
Misalkan a = c, dan b = d maka: K = …. + ….

4. Tentukanlah keliling jajargenjang berikut jika panjang sisinya:
Jawab:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Jika keliling gambar yang berbentuk jajargenjang  PQRS di bawah ini = 60 cm, dan panjang
sisi PQ = 20 cm, maka panjang sisi QR adalah...??
Jawab:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

10 cm

8 cm

20 cmP Q

RS



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Layang-layang

1. Siapkan mistar dan bangun layang-layang.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun layang-layang.

a. Hasil pengukuran panjang keempat sisi layang-layang adalah …. cm, …. cm,      …. cm,

dan …. cm.

b. Jika panjang keempat sisi layang-layang dijumlahkan, maka diperoleh hasil    …. cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi layang-layang seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling layang-

layang (K). Jadi, jika pada layang-layang  PQRS, panjang sisi PQ, QR, RS, dan SP berturut-

turut a, b, c dan d maka keliling layang-layang itu  adalah:

K = … + … + …. + ….     Karena a = b, dan c = d maka:

K = a + a + …. + ….

K = … + …

K = 2( ... + ... )

P R

S

Q

a b

c
c

d



4. Tentukanlah keliling dari:

layang-layang  ABCD dengan panjang sisi AB = 4 cm dan BC 6 cm!

Jawab:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Keliling layang-layang KLMN = 60 cm. Jika panjang sisi KL = 10 cm,

Jawab :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

maka panjang sisi LM

adalah:.........?????/

B

D

4 cm

A C

6 cm

K

10 cm

L

M

N



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Persegi

1. Siapkan mistar dan bangun persegi.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun persegi.

a. Hasil pengukuran panjang sisi persegi adalah … cm, ... cm, ... cm,  dan    .... cm.

b. Jika panjang keempat sisi persegi dijumlahkan, maka diperoleh hasil … cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi persegi seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling persegi (K).

Jadi, jika panjang sisi persegi adalah smaka keliling persegi adalah

K = … + … + …. + ….

K = …

4. Tentukanlah keliling dari:

persegi dengan panjang sisi 20 cm!

Jawab:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Jika keliling suatu persegi = 80 cm, maka panjang sisi persegi tersebut adalah:

Jawab:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

?



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Persegi Panjang

1. Siapkan mistar dan bangun persegi panjang.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun persegi panjang.

a. Hasil  pengukuran   panjang   keempat   sisi   persegi   panjang   adalah … cm, … cm, …

cm, dan … cm.

b. Jika panjang keempat sisi persegi panjang dijumlahkan, maka diperoleh hasil … cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi persegipanjang seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling

persegipanjang (K). Jadi, jika panjang sisi-sisi persegi panjang adalah a, b, c dan d maka

keliling persegi panjang adalah

K = … + … + …. + ….

Misalkan a = c, dan b = d maka:

K = a + a + …. + ….

K = … + …

Misalkan p = a, dan l = b maka:

K = … + …

K= 2 ( ..... + ...... )

4. Tentukanlah keliling dari gambar persegi panjang di bawah ini. Jika  panjang 6 cm dan lebar

4 cm!

Jawab: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Persegi Panjang

1. Siapkan mistar dan bangun persegi panjang.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun persegi panjang.

a. Hasil  pengukuran   panjang   keempat   sisi   persegi   panjang   adalah … cm, … cm, …

cm, dan … cm.

b. Jika panjang keempat sisi persegi panjang dijumlahkan, maka diperoleh hasil … cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi persegipanjang seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling

persegipanjang (K). Jadi, jika panjang sisi-sisi persegi panjang adalah a, b, c dan d maka

keliling persegi panjang adalah

K = … + … + …. + ….

Misalkan a = c, dan b = d maka:

K = a + a + …. + ….

K = … + …

Misalkan p = a, dan l = b maka:

K = … + …

K= 2 ( ..... + ...... )

4. Tentukanlah keliling dari gambar persegi panjang di bawah ini. Jika  panjang 6 cm dan lebar

4 cm!

Jawab: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Persegi Panjang

1. Siapkan mistar dan bangun persegi panjang.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun persegi panjang.

a. Hasil  pengukuran   panjang   keempat   sisi   persegi   panjang   adalah … cm, … cm, …

cm, dan … cm.

b. Jika panjang keempat sisi persegi panjang dijumlahkan, maka diperoleh hasil … cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi persegipanjang seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling

persegipanjang (K). Jadi, jika panjang sisi-sisi persegi panjang adalah a, b, c dan d maka

keliling persegi panjang adalah

K = … + … + …. + ….

Misalkan a = c, dan b = d maka:

K = a + a + …. + ….

K = … + …

Misalkan p = a, dan l = b maka:

K = … + …

K= 2 ( ..... + ...... )

4. Tentukanlah keliling dari gambar persegi panjang di bawah ini. Jika  panjang 6 cm dan lebar

4 cm!

Jawab: .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



5. Keliling suatu persegipanjang = 60 cm. Jika lebarnya = 10 cm,

Jawab:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

maka panjang persegi panjang

tersebut adalah:.........?????/10 cm



Topik : Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Menentukan Keliling Trapesium

1. Siapkan mistar dan  bangun trapesium.

2. Ukurlah panjang sisi-sisi bangun trapesium!

a. Hasil  pengukuran   panjang   keempat   sisi   trapesium  adalah …. cm, …. cm, …. cm, dan

…. cm.

b. Jika panjang keempat sisi trapesium dijumlahkan, maka diperoleh hasil …. cm.

3. Jumlah panjang sisi-sisi trapesium seperti pada nomor 2b  di atas disebut keliling trapesium

(K). Jadi, jika panjang sisi-sisi trapesium adalah a, b, c, d, maka keliling trapesium adalah

K = …. + …. + …. + ….

4. Tentukanlah keliling dari trapesium berikut:

Jawab:

....................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. Keliling trapesium ABCD = 52 cm. Jika panjang sisi AB = 20 cm, BC = 10 cm, CD = 14 cm,

maka panjang sisi AD adalah....?

Jawab:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

D C14 cm

A B20 cm

10 cm
?

5 cm
4 cm

7 cm

10 cm



Topik : Penerapann Keliling Segi Empat Kelas : VII
Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan                         Waktu : .... menit
Nama Kelompok : …..
Anggota Kelompok :

1. ................................................................. 4.   ............................................................
2. ................................................................. 5.  ..............................................................
3. ................................................................. 6.  ..............................................................

LEMBAR KEGIATAN SISWA 2

Tanggal mengerjakan LKS: …………..
Petunjuk:

1. Kerjakan LKS ini secara berkelompok.
2. Setelah mengerjakan LKS ini, kalian akan menemukan dan menghitung  keliling segi

empat yang akan bermanfaat dalam belajar matematika lebih lanjut.
3. Kerjakan LKS sesuai perintah setiap nomor.
4. Setiap anggota kelompok dinilai dalam hal kemampuan bekerjasama di kelompok.

Memecahkan Masalah yang Berkaitan dengan Keliling Belah

Ketupat

Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana memperoleh rumus
keliling bangun persegi panjang, persegi,  jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang,
dan trapesium. Pemahaman terhadap rumus-rumus tersebut akan sangat bermanfaat dalam
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan keliling bangun datar segi empat, seperti pada
soal-soal berikut:

1. Suatu taman berbentuk belah ketupat dengan panjang salah satu sisinya 8 m. Jika taman

tersebut akan dipasangi tiang lampu dengan jarak antar tiang 4 m, berapa banyak tiang yang

dibutuhkan ?

Jawab:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Pandi mempunyai 2 buah kertas yang yang berbentuk belah ketupat, panjang sisi belah

ketupat yang pertama adalah 5 kali panjang sisi belah ketupat kedua. Jika keliling belah

ketupat kedua 56 cm, Berapakah keliling belah ketupat yang pertama?

Jawab:

8 m



Diketahui: panjang sisi BK1 = 5 x panjang sisi BK2

K2 = 56 cm
Ditanyakan:  K1 ....................?

Panjang sisi BK1 = s1

Panjang sisi BK2 = s2

s1 = .....  x s2

K2 =  4 x s2

...... =  4 x .....
s2 = …….…….

s2 = ...... cm
karena s2 = ..... maka:

s1 =  5 x s2

s1 =  ....  x  ....
s1 = ..... cm

karena s1 = .... cm, maka keliling Belah ketupat yang pertama adalah:
K1 =  4 x s1

K1 = ...... x .....
K1 =  ..... cm

Jadi keliling belah ketupat yang pertama adalah ...... cm



LAMPIRAN B

◊ LEMBAR KEGIATAN SISWA
(LKS)

◊ KISI-KISI TES HASIL
BELAJAR

◊ TES HASIL BELAJAR

◊ ALTERNATI JAWABAN TES
HASIL BELAJAR



TES HASIL BELAJAR POSTTEST

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VII/Ganjil
Pokok Bahasan : Segi Empat
Waktu : 80 menit

Petunjuk Soal!
1. Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Kerjakanlah soal dengan jujur, bertanggung jawab dan percaya pada

kemampuan sendiri.
3. Sebaiknya dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap lebih mudah.
4. Periksalah dengan teliti pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan.

Soal!
1. Hitunglah luas belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya sebagai

berikut!
a. 5 cm dan 8 cm b.    10 cm dan 12 cm
2. Tentukan keliling persegi panjang jika lebarnya 10 cm dan panjangnya 20 cm!
3. Diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang dengan lebar 4 cm

dan panjang 16 cm. Tentukan keliling persegi tersebut!
4. Made membuat layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya adalah

16 cm. Hitunglah panjang diagonal yang lain jika luas layang-layang tersebut
adalah 192.

5. Sebuah taman berbentuk persegi, di sekeliling taman itu akan ditanami pohon
pinus dengan jarak antar pohon 5 m. Jika panjang sisi taman itu adalah 65 m,
berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan?

***Selamat Bekerja***



TES HASIL BELAJAR PRETEST

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VII/Ganjil
Pokok Bahasan : Segi Empat
Waktu : 80 menit

Petunjuk Soal!
1. Jawablah soal-soal berikut pada lembar jawaban yang disediakan.
2. Kerjakanlah soal dengan jujur, bertanggung jawab dan percaya pada

kemampuan sendiri.
3. Sebaiknya dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap lebih mudah.
4. Periksalah dengan teliti pekerjaan Anda sebelum dikumpulkan.

Soal!
1. Hitunglah luas belah ketupat yang panjang diagonal-diagonalnya sebagai

berikut!
a. 4 cm dan 5 cm b.    6 cm dan 8 cm
2. Tentukan keliling persegi panjang jika lebarnya 7 cm dan panjangnya 20 cm!
3. Diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang dengan lebar 3 cm

dan panjang 27 cm. Tentukan keliling persegi tersebut!
4. Made membuat layang-layang dengan panjang salah satu diagonalnya adalah

15 cm. Hitunglah panjang diagonal yang lain jika luas layang-layang tersebut
adalah 240.

5. Sebuah taman berbentuk persegi, di sekeliling taman itu akan ditanami pohon
pisang dengan jarak antar pohon 8 m. Jika panjang sisi taman itu adalah 22 m,
berapakah banyak pohon pinus yang dibutuhkan?

***Selamat Bekerja***



JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No. HARI TANGGAL JAM POKOK BAHASAN KET.

1. Selasa 18 Nov 2014 13.40 – 15.00 Pretest

2. Kamis 20 Nov 2014
13.40 – 15.00

15.20 – 16.00
Keliling segi empat Tuntas

3. Selasa 25 Nov 2014 13.40 – 15.00 Luas segi empat Tuntas

4. Kamis 27 Nov 2014
13.40 – 15.00

15.20 – 16.00

Memecahkan  masalah yang

berkaitan dengan keliling

segi empat

Tuntas

5. Selasa 2 Des 2014 13.40 – 15.00

Memecahkan  masalah yang

berkaitan dengan luas segi

empat

Tuntas

6. Kamis 4 Des 2014 13.40 – 15.30 Posttest



LAMPIRAN A

◊ RENCANA PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN (RPP)

◊ JADWAL PELAKSANAAN
PENELITIAN

◊ NAMA-NAMA KELOMPOK
BELAJAR

◊ DAFTAR HADIR SISWA



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah : SMP Negeri 2 Galesong Selatan

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : VII/Ganjil

Materi Pembelajaran : Segi Empat

Alokasi Waktu : 4 Pertemuan (8 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,

gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian

tampak mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

B. Kompetensi Dasar

1.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki

rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentu melalui pengalaman

belajar.

3.6 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan

keliling dan luas.

4.7 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang,

persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang.



C. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta didik mampu:

1. Menentukan keliling segi empat

2. Menentukan luas segi empat

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling segi empat

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segi empat

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok,

peserta didik dapat: mengembangkan rasa ingin tahu, jujur, teliti, kreatif, disiplin, dan

tanggungjawab dalam:

1. Menentuka keliling segi empat

2. Menentukan luas segi empat

3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling segi empat

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segi empat

E. Materi Pembelajaran

Pertemuan Pertama

Memahami sifat-sifat segi empat dan menghitung keliling segi empat

Pertemuan Kedua

Penerapan keliling segi empat dalam pemecahan masalah

Pertemuan Ketiga

Menghitung luas segi empat

Pertemuan keempat

Penerapan luas segi empat dalam pemecahan masalah

F. Metode Pembelajaran

Pendekatan : Pemecahan Masalah

Model: Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (GI)

Metode : Diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemberian tugas



G. Sumber Belajar

1. LKS

2. Buku siswa

3. Referensi lain

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

1) Pertemuan Pertama

No Kegiatan / Waktu
1 Kegiatan Awal (± 10 menit)

Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu

a. Guru membuka pelajaran dengan
mengucapkan salam.

b. Guru bersama siswa berdoa sebelum
memulai pelajaran.

c. Guru mengecek kehadiran siswa.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.
e. Guru menginformasikan manfaat

pembelajaran bagi kehidupan siswa.
f. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

a. Siswa menjawab
salam guru,
memperhatikan dan
memberi respon.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru.

±10 menit

2 Kegiatan Inti (± 60 menit)
Fase 2 : Menyajikan Informasi
a. Guru menjelaskan kepada siswa secara

singkat tentang rumus keliling segi empat
untuk menghitung keliling segi empat.

b. Guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk menanyakan hal-hal yang
belum dimengerti.

a. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru dan
memberikan respon.

b. Siswa memperhatikan
dan bertanya kepada
guru jika ada yang
belum dipahami.

± 15 menit

Fase 3 : Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
Guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok  heterogen yang beranggotakan 4 -
6 orang.

Siswa mendengarkan
perintah dari guru dan
membentuk kelompok
heterogen.

± 5 menit

Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar
a. Guru membagikan tugas atau soal latihan

dalam bentuk LKS kepada siswa untuk
diselesaikan secara berkelompok.

b. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa untuk menyelesaikan LKS secara
individu.

c. Selama siswa bekerja, guru berkeliling
untuk mengarahkan dan membimbing
siswa dalam menyelesaikan LKS yang

a. Siswa berpikir untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan secara
individu.

b. Siswa mendiskusikan
jawaban dari LKS yang
telah dikerjakan secara
individu pada teman
kelompoknya untuk
menentukan  jawaban

± 20 menit



diberikan.
d. Guru memberi kesempatan kepada setiap

siswa dalam setiap kelompok untuk
mendiskusikan jawaban yang layak di
persentasikan.

yang layak
dipersentasikan.

Fase 5 : Evaluasi
a. Guru memberikan kesempatan kepada

wakil masing-masing kelompok untuk
mempersentasikan hasil kerja
kelompoknya dan kelompok lain
menanggapi.

b. Guru mengecek pemahaman siswa dengan
memberikan kuis secara individu.

Perwakilan setiap
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
kerja kelompok kemudian
kelompok lain
menanggapi.

± 15 menit

Fase 6 : Memberikan pengakuan atau penghargaan
Guru memberikan penghargaan kepada siswa
secara kelompok maupun secara individu.

Siswa mendengarkan
penyampaian guru.

± 5 menit

3 Kegiatan Akhir (± 10 menit)
a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat

rangkuman dan menarik kesimpulan
b. Guru menyampaikan materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya.
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan

mengucapkan salam.

a. Siswa membuat
rangkuman dan
menarik kesimpulan.

b. Siswa menjawab
salam guru.

±10 menit

2) Pertemuan Kedua
No Kegiatan / Waktu

1 Kegiatan Awal (± 10 menit)
Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu
a. Guru membuka pelajaran dengan

mengucapkan salam.
b. Guru bersama siswa berdoa sebelum memulai

pelajaran.
c. Guru mengecek kehadiran siswa.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.
e. Guru menginformasikan manfaat

pembelajaran bagi kehidupan siswa.
f. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

a. Siswa menjawab salam
guru, memperhatikan
dan memberi respon.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru. ±10 menit

2 Kegiatan Inti (± 60 menit)
Fase 2 : Menyajikan Informasi
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang

penerapan konsep keliling segi empat dalam
memecahkan masalah, baik masalah dalam
matematika maupun dalam kehidupan sehari-
hari.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menanyakan hal-hal yang belum
dimengerti.

a. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru
dan memberikan
respon.

b. Siswa memperhatikan
dan bertanya kepada
guru jika ada yang
belum dipahami.

± 15 menit



Fase 3 : Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
heterogen yang beranggotakan 4 - 6 orang.

Siswa mendengarkan
perintah dari guru dan
membentuk kelompok
heterogen.

± 5 menit

Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar
a. Guru membagikan tugas atau soal latihan

dalam bentuk LKS kepada siswa untuk
diselesaikan secara berkelompok.

b. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa untuk menyelesaikan LKS secara
individu.

c. Selama siswa bekerja, guru berkeliling untuk
mengarahkan dan membimbing siswa dalam
menyelesaikan LKS yang diberikan.

d. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa dalam setiap kelompok untuk
mendiskusikan jawaban yang layak di
persentasikan.

a. Siswa berpikir untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan secara
individu.

b. Siswa mendiskusikan
jawaban dari LKS
yang telah dikerjakan
secara individu pada
teman kelompoknya
untuk menentukan
jawaban yang layak di
persentasikan.

± 20 menit

Fase 5 : Evaluasi
a. Guru memberikan kesempatan kepada wakil

masing-masing kelompok untuk
mempersentasikan hasil kerja kelompoknya
dan kelompok lain menanggapi.

b. Guru mengecek pemahaman siswa dengan
memberikan kuis secara individu.

Perwakilan setiap
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
kerja kelompok kemudian
kelompok lain
menanggapi.

± 15 menit

Fase 6 : Memberikan pengakuan atau penghargaan
a. Guru mengumpulkan LKS setiap kelompok.
b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa

secara kelompok maupun secara individu.

a. Siswa mengumpulkan
LKS.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru.

± 5 menit

3 Kegiatan Akhir (± 10 menit)
a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat

rangkuman dan menarik kesimpulan
b. Guru menyampaikan materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya.
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan

mengucapkan salam.

a. Siswa membuat
rangkuman dan
menarik kesimpulan.

b. Siswa menjawab salam
guru.

±10 menit

3) Pertemuan Ketiga

No Kegiatan / Waktu
1 Kegiatan Awal (± 10 menit)

Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu

a. Guru membuka pelajaran dengan
mengucapkan salam.

b. Guru bersama siswa berdoa sebelum memulai
pelajaran.

a. Siswa menjawab salam
guru, memperhatikan
dan memberi respon.

b. Siswa mendengarkan

±10 menit



c. Guru mengecek kehadiran siswa.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.
e. Guru menginformasikan manfaat

pembelajaran bagi kehidupan siswa.
f. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

penyampaian guru.

2 Kegiatan Inti (± 60 menit)
Fase 2 : Menyajikan Informasi
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang

rumus luas segi empat yang digunakan untuk
menghitung luas segi empat.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menanyakan hal-hal yang belum
dimengerti.

a. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru
dan memberikan
respon.

b. Siswa memperhatikan
dan bertanya kepada
guru jika ada yang
belum dipahami.

± 15 menit

Fase 3 : Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
heterogen yang beranggotakan 4 - 6 orang.

Siswa mendengarkan
perintah dari guru dan
membentuk kelompok
heterogen.

± 5 menit

Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar
a. Guru membagikan tugas atau soal latihan

dalam bentuk LKS kepada siswa untuk
diselesaikan secara berkelompok.

b. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa untuk menyelesaikan LKS secara
individu.

c. Selama siswa bekerja, guru berkeliling untuk
mengarahkan dan membimbing siswa dalam
menyelesaikan LKS yang diberikan.

a. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa dalam setiap kelompok untuk
mendiskusikan jawaban yang layak di
persentasikan.

a. Siswa berpikir untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan secara
individu.

b. Siswa mendiskusikan
jawaban dari LKS
yang telah dikerjakan
secara individu pada
teman kelompoknya
untuk menentukan
jawaban yang layak di
persentasikan.

± 20 menit

Fase 5 : Evaluasi
a. Guru memberikan kesempatan kepada wakil

masing-masing kelompok untuk
mempersentasikan hasil kerja kelompoknya
dan kelompok lain menanggapi.

b. Guru mengecek pemahaman siswa dengan
memberikan kuis secara individu

Perwakilan setiap
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
kerja kelompok kemudian
kelompok lain
menanggapi.

± 15 menit

Fase 6 : Memberikan pengakuan atau penghargaan
a. Guru mengumpulkan LKS setiap kelompok.
b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa

secara kelompok maupun secara individu.

a. Siswa mengumpulkan
LKS.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru.

± 5 menit



3 Kegiatan Akhir (± 10 menit)
a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat

rangkuman dan menarik kesimpulan
b. Guru menyampaikan materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya.
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan

mengucapkan salam.

a. Siswa membuat
rangkuman dan
menarik kesimpulan.

b. Siswa menjawab salam
guru.

±10 menit

4) Pertemuan Keempat

No Kegiatan / Waktu
1 Kegiatan Awal (± 10 menit)

Fase 1 : Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu

a. Guru membuka pelajaran dengan
mengucapkan salam.

b. Guru bersama siswa berdoa sebelum memulai
pelajaran.

c. Guru mengecek kehadiran siswa.
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai.
e. Guru menginformasikan manfaat

pembelajaran bagi kehidupan siswa.
f. Guru memberikan motivasi kepada siswa.

a. Siswa menjawab salam
guru, memperhatikan
dan memberi respon.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru. ±10 menit

2 Kegiatan Inti (± 60 menit)
Fase 2 : Menyajikan Informasi
a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang

penerapan konsep luas segi empat dalam
memecahkan masalah, baik dalam
matematika maupun dalam kehidupan sehari-
hari.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menanyakan hal-hal yang belum
dimengerti.

a. Siswa memperhatikan
penjelasan dari guru
dan memberikan
respon.

b. Siswa memperhatikan
dan bertanya kepada
guru jika ada yang
belum dipahami.

± 15 menit

Fase 3 : Mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar
Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok
heterogen yang beranggotakan 4 - 6 orang.

Siswa mendengarkan
perintah dari guru dan
membentuk kelompok
heterogen.

± 5 menit

Fase 4 : Membimbing kelompok bekerja dan belajar
a. Guru membagikan tugas atau soal latihan

dalam bentuk LKS kepada siswa untuk
diselesaikan secara berkelompok.

b. Guru memberi kesempatan kepada setiap
siswa untuk menyelesaikan LKS secara
individu.

c. Selama siswa bekerja, guru berkeliling untuk
mengarahkan dan membimbing siswa dalam
menyelesaikan LKS yang diberikan.

d. Guru memberi kesempatan kepada setiap

a. Siswa berpikir untuk
menyelesaikan LKS
yang diberikan secara
individu.

b. Siswa mendiskusikan
jawaban dari LKS
yang telah dikerjakan
secara individu pada
teman kelompoknya
untuk menentukan

± 20 menit



siswa dalam setiap kelompok untuk
mendiskusikan jawaban yang layak di
persentasikan.

jawaban yang layak di
persentasikan.

Fase 5 : Evaluasi
a. Guru memberikan kesempatan kepada wakil

masing-masing kelompok untuk
mempersentasikan hasil kerja kelompoknya
dan kelompok lain menanggapi.

b. Guru mengecek pemahaman siswa dengan
memberikan kuis secara individu.

Perwakilan setiap
kelompok untuk
mempresentasikan hasil
kerja kelompok kemudian
kelompok lain
menanggapi.

± 15 menit

Fase 6 : Memberikan pengakuan atau penghargaan
a. Guru mengumpulkan LKS setiap kelompok.
b. Guru memberikan penghargaan kepada siswa

secara kelompok maupun secara individu.

a. Siswa mengumpulkan
LKS.

b. Siswa mendengarkan
penyampaian guru.

± 5 menit

3 Kegiatan Akhir (± 10 menit)
a. Guru mengarahkan siswa untuk membuat

rangkuman dan menarik kesimpulan
b. Guru menyampaikan materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya.
c. Guru mengakhiri pelajaran dengan

mengucapkan salam.

a. Siswa membuat
rangkuman dan
menarik kesimpulan.

b. Siswa menjawab salam
guru.

±10 menit

I. Penilaian Hasil Pembelajaran
Teknik : Tes Tulis + Non Tes (Observasi)

Bentuk : Essay

Prosedur Penilaian:

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian
1 Rasa ingin tahu Pengamatan Kegiatan Inti
2 Tanggung jawab Pengamatan Kegiatan Inti

3 Pengetahuan Matematika
Latihan soal-soal Kegiatan Inti

Essay Test Kegiatan Inti

Lembar Observasi: Rasa Ingin Tahu

No Indikator Sering Kadang-Kadang Kurang Tidak
Pernah

1 Aktif bertanya
2 Aktif berdiskusi

3
Aktif memberi
tanggapan/jawaban



Lembar Observasi: Tanggung Jawab

Contoh Instrumen:

1. Pertemuan pertama

No Soal Pembahasan Bobot
1 Tentukan keliling bangun berikut ini

a.
3 cm

7 cm

b.
2 cm

2 cm

c. =3 cm=5 cm

a. Diketahui, = 7, = 3
ditanyakan, keliling persegi panjang.

Penyelesaian: = 2( + )= 2(7 + 3)= 2(10)= 20
b. Diketahui, = 2

ditanyakan, keliling persegi

penyelesaian: = 4= 4(2)= 8
c. Diketahui, = 3, = 5

ditanyakan, keliling jajargenjang

penyelesaian:= 2( + )= 2(3 + 5)= 2(8) = 16

35

30

35

JUMLAH 100

2. Pertemuan kedua

No Indikator Sering Kadang-
Kadang Kurang Tidak

Pernah
1 Menyelesaikan tugas dengan baik
2 Masuk kelas tepat waktu

No Soal Pembahasan Bobot
1 Keliling suatu persegi sama dengan

keliling persegi panjang yang lebarnya
4 cm. Bila panjang sisi tersebut 5 cm,
maka hitunglah lebar persegi panjang
tersebut.

= = 4= 5
=4 = 2( + )

Diketahui,

Penyelesaian:

50



3. Pertemuan ketiga

No Soal Pembahasan Bobot
1 Tentukanlah luas bangun persegi dan

jajargenjang berikut ini!

a.

5 cm

b

10m

a. Diketahui, = 5
penyelesaian:== 5= 25

b. Diketahui, = 10, = 6
penyelesaian:= ×= 10 × 6= 60

50

50

JUMLAH 100

4(5) = 2( + 4)20 = 2 + 82 = 20 − 82 = 12= 6
Jadi, panjang persegi panjang adalah
6 cm.

2 Sebuah papan reklame berbentuk
persegi panjang dengan panjang sisi 4
m x 2 m. Jika di sekeliling papan
tersebut akan dipasang lampu dengan
jarak antar lampu adalah 1 m, berapa
buah lampu yang dibutuhkan?

= 2( + )= 2(4 + 2)= 2(6)= 12
Keliling papan reklame = keliling
persegi panjang, maka:

Jadi, banyak lampu yang dibutuhkan
adalah 12 ∶ 1 = 12 ℎ.

50

JUMLAH 100

6 cm



4. Pertemuan keempat

No Soal Pembahasan Bobot
1 Suatu taman berbentuk trapesium

seperti tampak pada gambar berikut.

8 m
6 m

10 m
Jika taman tersebut akan ditanami
rumput dengan biaya Rp. 10. 000 per
meter persegi, berapa biaya untuk
penanaman rumput tersebut?

Luas trapesium,= 12 × 10 × (6 + 8) = 70
Jadi, besar biaya penanaman
rumput = 70 × 10.000= . 700.000

100

JUMLAH 100

Takalar,      November 2014

Mahasiswa

Sri Wahyuli
NIM.10536 3933 10

Mengetahui,

Kepala
SMPN 2 Galesong Selatan Guru Mata Pelajaran

Syamsuddin Karim, S.Pd Putri Reskiana, S.Si
NIP. 1935903051982031016



NAMA-NAMA KELOMPOK  BELAJAR GI

KELAS VIIB SMPN 2 GALESONG SELATAN

KELOMPOK I

MUH. RUSLAN

HENRI

MUH. ASRUL RAYNALDI

NUR ALAMSYAH

NUR MUTJAHIDAH R. N

ST DAHLIAH

KELOMPOK II

PUTRI FADZIA AGLIANA

ASMAWATI

ALFIANA DAMAYANTI

INDRA FATAHILLAH

KHAERUL ASHABI

HENDRA

KELOMPOK III

MUTIARA KAMAL

SUKRIA

RISKA WAHYUNI

MUH. ZULJALALI

ALAM BURHANUDDIN

DERMAWAN

KELOMPOK IV

EMRY MAHARANI

NURUL RAMADHANI

HAMDANA

ZULKIFLI

BATHIAR

MUH. IKHSAN

KELOMPOK V

FADLAN ALIF MD

FAHMI

FILA FAHIRA PRATIWI

FEBRIANTI LESTARI

FITRA RAMADHAN NASIR

SAMSUL HIDAYAT

KELOMPOK VI

MUH. AGUNG SAPUTRA

ST NURANNISA

SYAHRUL

RESKY WAHYUNI

CHAIRIL ANWAR

NUR FAUZIA



DAFTAR HADIR SISWA KELAS VIIB SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN
Alamat : Jln. Pendidikan No. 1 Galesong Kota Telp. 0418 2326761 KP 92254

MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

No NAMA SISWA
Jenis

kelamin
(P/L)

PERTEMUAN KE-
KETERANGAN

Tot.I
(Pre
Test)

II III IV V
IV

(Post
Test) a s i

1. Indra Patahilla L   s  s  - 2 - 2
2. Fahmi P       - - - -
3. Putri Fadzia Agliana L       - - - -
4. Muh. Asrul Raynaldi P       - - - -
5. Nur Mutjahidah R. N L       - - - -
6. Hendra P  a     1 - - 1
7. Filha Fahira Pratiwi L       - - - -
8. Muh. Ikhsan P  a     - - - -
9. Mutiara Kamal P       - - - -

10. Muh. Ruslan P       - - - -
11. Muh. Dzul Jalali Walikram L       - - - -
12. Henri P       - - - -
13. Fadlan Alifi Maulana Dahlan L       - - - -
14. Nur Alamsyah P       - - - -
15. Emry Maharani L       - - - -
16. Sahrul P       - - - -
17. Hamdana L       - - - -
18. Syamsul Hidayat P  a     - - - -
19. Nur Vauziah L       - - - -
20. Alam Burhanuddin P       - - - -
21. Riska Wahyuni L       - - - -
22. Khaerul Ashabi P       - - - -
23. Asmawati L   s    - - - -
24. Dermawan P       - 1 - 1



25. Siti Dahliah L       - - - -
26. Bahtiar L       - - - -
27. Alfiana Damayanti L       - - - -
28. Chairil Anwar P       - - - -
29. Nurul Rahmadani L       - - - -
30. Fitra Rahmadan Nasir P       - - - -
31. Febrianti Lestari L       - - - -
32. Muh. Agung Saputra P       - - - -
33. ST. Nurannisa L       - - - -
34. Sukriah P       - - - -
35. Zul Kifli L       - - - -
36. Reski Wahyuni P       - - - -

KETERANGAN:

a = Alpha

i = Izin

s = Sakit



ALTERNATIF JAWABAN DAN PENSKORAN POSTTEST

No. Alternatif Jawaban Skor Bobot

1. a. Diketahui, = 4 , = 5
Ditanyakan, = ⋯?
Penyelesaian. = 12 × ×

= 12 × 4 × 5= 12 × 20= 10
Jadi, panjangnya adalah 10 cm.

b. Diketahui, = 6 , = 8
Ditanyakan, = ⋯?
Penyelesaian. = 12 × ×

= 12 × 6 × 8= 12 × 48= 24
Jadi, panjangnya adalah 24 cm.

10

10

20



2. Diketahui: = 20 = 7
Ditanyakan: = ⋯?
Penyelesaian: = 2( + )= 2(20 + 7)= 2(27)= 54
Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 54
cm.

20 20

3. Diketahui: panjang = 27lebar persegi = 3L = L
Ditanyakan: K = ⋯?
Penyelesaian:L = Ls = p × ls = 27 × 3s = 81s = √81s = 9
keliling persegi adalah: = 4= 4(9)= 36
Jadi, keliling persegi tersebut adalah 36 cm.

20 20



4. Diketahui: = 240= 15
Ditanyakan: = ⋯?
Penyelesaian: = 12 × ×

240 = 12 × 15 ×480 = 15 ×= 48015= 32
Jadi, panjang diagonal layang-layang yang lain

adalah 32 cm.

20 20

5. Diketahui: Jarak antar pohon pinus = 8 msisi taman = 22 m
Ditanyakan:

Banyak pohon pinus yang dibutuhkan = ... ?

Penyelesaian: = 4= 4(22)= 88
Karena keliling taman yang akan ditanami pohon

pinus adalah 260 m, maka jumlah pohon pinus

yang dibutuhkan adalah,888 = 11
Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah11 pohon.

20 20



ALTERNATIF JAWABAN DAN PENSKORAN POSTTEST

No. Alternatif Jawaban Skor Bobot
1. a. Diketahui, = 5 , = 8

Ditanyakan, = ⋯?
Penyelesaian. = 12 × ×= 12 × 5 × 8= 12 × 40= 20
Jadi, panjangnya adalah 20 cm.

b. Diketahui, = 10 , = 12
Ditanyakan, = ⋯?
Penyelesaian. = 12 × ×= 12 × 10 × 12= 12 × 120= 60

Jadi, panjangnya adalah 60 cm.

10

10

20

2. Diketahui: = 20 = 10
Ditanyakan: = ⋯?
Penyelesaian: = 2( + )= 2(20 + 10)= 2(30)= 60
Jadi, keliling persegi panjang tersebut adalah 60 cm.

20 20

3. Diketahui: panjang = 16lebar persegi = 4L = L
Ditanyakan: K = ⋯?
Penyelesaian: L = Ls = p × ls = 16 × 4s = 64s = √64s = 8

20 20



keliling persegi adalah: = 4= 4(8)= 32
Jadi, keliling persegi tersebut adalah 32 cm.

4. Diketahui: = 192= 16
Ditanyakan: = ⋯?
Penyelesaian: = 12 × ×192 = 12 × 16 ×384 = 16 ×= 38416= 24
Jadi, panjang diagonal layang-layang yang lain adalah
24 cm.

20 20

5. Diketahui: Jarak antar pohon pinus = 3 msisi taman = 65 m
Ditanyakan:

Banyak pohon pinus yang dibutuhkan = ... ?
Penyelesaian: = 4= 4(65)= 260
Karena keliling taman yang akan ditanami pohon pinus
adalah 260 m, maka jumlah pohon pinus yang
dibutuhkan adalah, 2605 = 52
Jadi, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 52
pohon.

20 20



Pengolahan Data Secara Manual Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan (Posttest)

Nilai Pretest BanyakSiswa
( x ) 2 . 2

58 1 58 3364 3364

68 1 68 4624 4624
69 1 69 4761 4761

70 1 70 4900 4900

74 1 74 5476 5476
75 2 150 5625 11250
77 1 77 5929 5929
78 2 156 6084 12168
79 1 79 6241 6241
80 4 320 6400 25600
82 1 82 6724 6724
83 2 166 6889 13778
84 1 84 7056 7056
85 4 340 7225 28900
86 2 172 7396 14792
87 1 87 7569 7569
89 2 178 7921 15842
90 3 270 8100 24300
92 2 184 8464 16928
95 2 190 9025 18050
96 1 96 9216 9216

Jumlah 36 2970 138989 247468

a. Ukuran sampel =  36

b. Skor Tertinggi =  96

c. Skor Terendah =  58

d. Rentang Skor =  Skor Tertinggi – Skor Terendah

=  96 – 58

=  38



e. Nilai Rata-rata (xi)

̅ = ∑∑ = 297036 = 82,5
f. Nilai Variansi (S2)

= ∑ . − (∑ . )( − 1)
= 36(247468) − (2970)36(36 − 1)
= 8908848 − 882090036(35)
= 879481260= 69,8

g. Standar Deviasi (S)

= ∑ . − (∑ . )( − 1)
= 36(247468) − (2970)36(36 − 1)
= 8908848 − 882090036(35)
= 879481260
= 69,8= 8,35



ANALISIS STATISTIK INFERENSIAL

1. Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pretest ,099 36 ,200* ,972 36 ,475
Posttest ,111 36 ,200* ,958 36 ,190

Pretest



2. Pengujian Hipotesis

T-Test

One-Sample Statistics

N Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Pretest 36 37,28 9,471 1,578
Posttest 36 82,64 8,353 1,392

Posttest



One-Sample Test

Test Value = 75

t df Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower Upper

Pretest -23,899 35 ,000 -37,722 -40,93 -34,52
Posttest 5,487 35 ,000 7,639 4,81 10,47



HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

Uji Desktiptif dengan SPSS

Statistics

Pretest Posttest

N
Valid 36 36

Missing 0 0
Mean 37,28 82,64
Std. Error of Mean 1,578 1,392
Median 37,00 84,50
Mode 40 85
Std. Deviation 9,471 8,353
Variance 89,692 69,780
Kurtosis -,548 ,876
Std. Error of Kurtosis ,768 ,768
Range 36 38
Minimum 20 58
Maximum 56 96
Sum 1342 2975

Percentiles

25 30,00 78,00

50 37,00 84,50

75 44,50 89,00



Frequency Table

Pretest

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

20 2 5,6 5,6 5,6

23 3 8,3 8,3 13,9

28 2 5,6 5,6 19,4

30 4 11,1 11,1 30,6

35 3 8,3 8,3 38,9

36 4 11,1 11,1 50,0

38 1 2,8 2,8 52,8

40 5 13,9 13,9 66,7

43 3 8,3 8,3 75,0

45 4 11,1 11,1 86,1

50 3 8,3 8,3 94,4

55 1 2,8 2,8 97,2

56 1 2,8 2,8 100,0

Total 36 100,0 100,0



Posttest

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Valid

58 1 2,8 2,8 2,8

68 1 2,8 2,8 5,6

69 1 2,8 2,8 8,3

70 1 2,8 2,8 11,1

74 1 2,8 2,8 13,9

75 2 5,6 5,6 19,4

77 1 2,8 2,8 22,2

78 2 5,6 5,6 27,8

79 1 2,8 2,8 30,6

80 3 8,3 8,3 38,9

82 1 2,8 2,8 41,7

83 2 5,6 5,6 47,2

84 1 2,8 2,8 50,0

85 5 13,9 13,9 63,9

86 2 5,6 5,6 69,4

87 1 2,8 2,8 72,2

89 2 5,6 5,6 77,8

90 3 8,3 8,3 86,1

92 2 5,6 5,6 91,7

95 2 5,6 5,6 97,2

96 1 2,8 2,8 100,0

Total 36 100,0 100,0



Pengolahan Data Secara Manual Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas
VIIB SMP Negeri 2 Galesong Selatan Pada (Pretest)

NilaiPretest BanyakSiswa
( x ) 2 . 2

20 2 40 400 800

23 3 69 529 1587
28 2 56 784 1568

30 4 120 900 3600

35 3 105 1225 3675
36 4 144 1296 5184
38 1 38 1444 1444
40 5 200 1600 8000
43 3 129 1849 5547
45 4 180 2025 8100
50 3 150 2500 7500
55 1 55 3025 3025
56 1 56 3136 3136

Jumlah 36 1342 20713 53166

a. Ukuran sampel =  36

b. Skor Tertinggi =  56

c. Skor Terendah =  20

d. Rentang Skor =  Skor Tertinggi – Skor Terendah

=  56 – 20

=  36

e. Nilai Rata-rata (xi)

̅ = ∑∑ = 134236 = 37,28



f. NilaiVariansi (S2)

= ∑ . − (∑ . )( − 1)
= 36(53166) − (1342)36(36 − 1)
= 1913976 − 180096436(35)
= 1130121260= 89,69

g. StandarDeviasi (S)

= ∑ . − (∑ . )( − 1)
= 36(53166) − (1342)36(36 − 1)
= 1913976 − 180096436(35)
= 1130121260
= 89,69= 9,47
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