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SARI 
 
Caniago, Anjas Wijaya. 2012.”Efektifivitas model pembelajaran kooperatif NHT 

(Numbered Heads Together) untuk meningkatkan pemahaman konsep mata pelajaran 

ekonomi pada kelas X SMA AL-IRSYAD tahun ajaran 2012/2013”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

I Dra Margunani, M.P. II. Dr. Partono Thomas, MS 

Kata Kunci : Pemahaman Konsep, Numbered Heads Together, Modul Pembelajaran. 

 

 Pembentukan pemahaman konsep pada siswa merupakan suatu proses 

pembelajaran, aspek pemahaman termasuk dalam ranah kognitif. Dalam 

meningkatkan pemahaman siswa perlu adanya suatu inovasi dalam pembelajaran 

yang menuntut siswa untuk berperan aktif yaitu menggunakan model pembelajaran 

kooperatif NHT. Modul merupakan bahan ajar yang dapat membantu siswa dalam 

belajar mandiri dan membantu siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dapat meningkatkan dan ada perbedaan peningkatan pemahaman siswa 

sehingga pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dikatakan lebih efektif. 

 Penelitian eksperimen tentang model pembelajaran NHT berbantuan modul 

untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mapel ekonomi kelas X di SMA AL-

IRSYAD Tegal. Proses pengambilan sampel dari kelas yang paling homogen dan 

rata-rata nilai UAN yang tidak jauh berbeda, yaitu kelas X3 sebagai kelas kontrol dan 

X4 sebagai kelas eksperimen. Variabel penelitian yaitu pemahaman konsep, model 

NHT berbantuan modul. Pengambilan data menggunakan metode dokumentasi, 

observasi dan test. Pengujian hipotesis mengunakan uji Paired sample t test, uji 

independent sample t test dan randomized control group pre test post test. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif NHT berbantuan 

modul dapat meningkatkan pemahaman siswa dan ada perbedaan peningkatan 

pemahaman siswa antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen, serta penggunaan 

model pembelajaran kooperatif NHT lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

yang tidak menggunakan pembelajaran kooperatif NHT. Hal ini terlihat dari 

prosentase ketuntasan pada kelas eksperimen mencapai 88,46% dan kelas kontol 

71,42%. Pada rekapitulasi lembar aktivitas siswa perolehan nilai kelas eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, yaitu kelas eksperimen 81% dan kelas 

kontrol 76%. 

 Penerapan model NHT berbantuan modul dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada kompetensi dasar 

masalah ekonomi dalam kaitannya kebutuhan dan kelangkaan dan lebih efektif 

dibandingkan dengan metode ceramah berbantuan modul. Saran dalam penelitian ini 

yaitu perlu adanya intensitas dalam menerapkan pembelajaran kooperatif NHT 

sehingga siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya dan guru perlu 

memvariasikan pembelajaran kooperatif NHT dengan bahan ajar selain modul agar 

memperoleh pemahaman konsep yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

 

Caniago, Anjas Wijaya "Efektifivitas cooperative learning model NHT (Numbered 

Heads Together) to improve the understanding of the concept of economic subjects in 

class X SMA AL-IRSYAD academic year 2012/2013". Skripsi. Department of 

Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor I 

Dra Margunani, M.P. II. Dr. Partono Thomas, MS 

 

Keywords: Understanding Concepts, Numbered Heads Together, Learning Module. 

 

   Formation on students' understanding of the concept of a learning process, 

including the aspect of understanding the cognitive domain. In improving students' 

understanding of the need for an innovation in learning requires students to take an 

active role is to use cooperative learning model NHT. The module is an instructional 

materials that can help students in self-learning and help students to learn the material 

further. The formulation of the problem in this study is whether the type of NHT 

cooperative learning can increase and there are differences that increase students' 

understanding of the type of cooperative learning can be said to be more effective 

NHT. 

Experimental research on learning models NHT assisted modules to improve 

students' understanding of the subject area at the high school economics class X Al-

Ershad Tegal. The process of taking samples from the most homogeneous class and 

the average value of UAN are not much different, as the class X3 and X4 control 

class as a class experiment. The research variables are understanding concepts, 

models NHT assisted modules. Retrieval of data using methods of documentation, 

observation and tests. Testing the hypothesis using Paired sample t test, independent 

sample t test trials and randomized control group pre test post test. 

The results showed that the NHT-assisted cooperative learning modules can 

enhance student understanding and increase student understanding there is a 

difference between the control class with a class experiment, as well as the use of 

cooperative learning model NHT is more effective than learning not to use 

cooperative learning NHT. This is evident from the percentage of mastery in 

experimental class reached 88.46% and 71.42% class dick. In the recapitulation sheet 

student activity experimental class grades higher than the control class, namely the 

experimental class and the control class 81% 76%. 

The application of the model-assisted NHT modules can enhance the 

understanding of concepts and are able to produce higher value on the basis of 

competence in relation to the needs of the economy and the scarcity and more 

effective than the lecture method aided module. Suggestions in this research is the 

need for intensity in applying NHT cooperative learning so that students are more 

confident in expressing their opinions and teachers need to vary the NHT cooperative 

learning with instructional materials in addition to the module in order to gain a better 

understanding of the concept. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar sebagai kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Selain adanya proses dan unsur, dalam belajar juga mempunyai 

tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dijelaskan Benyamin S. Bloom 

terdapat tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya 

sangat berkaitan erat dalam proses belajar. Ini berarti bahwa berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu sangat tergantung pada proses 

belajar yang dialami siswa baik di sekolah maupun di lingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri.  

Belajar (Sanjaya, 2011:107) merupakan proses berpikir. Belajar 

berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan 

melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Pembelajaran di sekolah 

tidak hanya menekankan kepada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, 

yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh 

pengetahuannya sendiri.  

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan perubahan perilaku, dari 

yang tidak bisa menjadi bisa. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor dimana dalam aspek kognitif terdapat kemampuan 

pemahaman. Seperti halnya pada kuriklum KTSP 2006 menjelaskan bahwa 
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suatu pembelajaran pada dasarnya tidak hanya mempelajari tentang konsep, 

teori dan fakta tetapi juga merupakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam proses pembalajaranya guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran 

tatapi menuntut peserta didik secara aktif melaksanakan pembelajaran untuk 

meningkatakan pemahaman. 

Pemahaman (Arikunto, 2007:118) merupakan suatu jenjang dalam 

ranah kognitif yang menunjukan kemampuan menjelaskan hubungan yang 

sederhana antara faktor – faktor dan konsep. Pemahaman dapat dikatakan 

sebagai suatu cara pembelajaran yang menekankan pada suatu konsep materi. 

Dalam pembelajaran ekonomi masih banyak siswa menggunakan metode 

hafalan, sehingga setelah pembelajaran telah selesai masih banyak siswa yang 

lupa akan meteri tersebut. 

Kegiatan belajar konsep dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang 

mengembangkan inferensi logika atau membuat generalisasi dari fakta ke 

konsep. Konsep merupakan ide atau pengertian umum yang disusun dengan 

kata, simbol, dan tanda-tanda. Konsep sebagai salah satu ide yang 

mengkombinasikan beberapa unsur sumber-sumber berbeda ke dalam satu 

gagasan tunggal (Suprijono,2011:9). Pembentukan pemahaman konsep pada 

siswa merupakan suatu proses dalam pembelajaran, dengan memiliki 

pemahaman konsep yang tinggi secara tidak langsung hasil belajar yang akan 

diperoleh siswa juga tinggi. Pemahaman siswa dapat diperoleh dari soal – 

soal yang berbentuk soal pemahaman. Dari soal-soal tersebut, dapat diketahui 

seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi ekonomi.  
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Berdasarkan hasil observasi awal di SMA AL-IRSYAD Tegal 

diperoleh data nilai ulangan harian kompetensi dasar sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang terbatas masih belum optimal. Karena 

masih banyak siswa yang mempeoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). SMA AL-IRSYAD Tegal menetapkan KKM untuk mata 

pelajaran ekonomi yaitu 73. 

Tabel 1.1 

Data nilai ulangan harian siswa kelas X 

Kelas Jumlah 

siswa 

Tuntas Tidak tuntas Prosentase 

ketuntasan 

X1 25 12 13 48% 

X2 26 17 9 65% 

X3              26 11 15 42% 

X4               24 11 13 46% 

X5 25 13 12 52% 

Jumlah  126 50  76  

Sumber: Dokumentasi guru mapel tahun 2011/2012 

Adanya hasil belajar tabel diatas dapat dikatakan bahwa selama ini 

siswa kurang memahami konsep kelangkaan dan kebutuhan, hal tersebut juga 

diperkuat oleh pernyataan guru mapel, yang di wawancarai pada saat pra 

penelitian yang menyatakan bahwa sebagian siswa pada materi kelangkaan 

masih menggunakan metode hafalan. Hal tersebut dapat diperkuat pada 

jawaban siswa saat diberikan soal essay mereka cenderung memberikan 

jawaban yang sama dengan yang tertulis dibuku tanpa ada pengembangan. 

Selain itu pada saat guru memberikan soal dengan bentuk pemahaman dengan 

bentuk jawaban pilihan ganda sebagian siswa masih kebingungan dan tidak 

menemukan jawabanya. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman konsep 

siswa tentang materi dalam pelajaran ekonomi masih rendah. Menurut 
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Djamarah (2006:37) belajar konsep lebih menekankan hasil belajar kepada 

pemahaman fakta dan prinsip, banyak bergantung pada apa yang diajarkan 

guru, yaitu bahan atau isi pelajaran, dan lebih bersifat kognitif. 

Nilai KKM yang ditentukan SMA AL-IRSYAD Tegal cukup tinggi 

sehingga siswa diharuskan memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pada kenyataannya dari kelima kelas masih banyak siswa yang 

belum tuntas nilainya sesuai dengan KKM. Oleh karena itu, mata pelajaran 

ekonomi kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan 

manusia yang terbatas perlu ditingkatkan. Menurut Mulyasa (2009:105) 

pembelajaran dikatakan berhasil jika jumlah siswa yang memperoleh nilai 

sesuai dengan KKM lebih dari 75% dari jumlah siswa. 

Selama ini metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru Mapel 

SMA AL-IRSYAD menggunakan metode pembelajaran ceramah, sehingga 

siswa seperti dituntut untuk menghapal apa yang disampaikan oleh guru, 

konsep yang ada dimateri siswa tidak menguasai, disamping itu kebiasaan 

belajar siswa untuk selalu menghafal, hal ini akan menyebabkan hasil belajar 

yang diperoleh siswa rendah. Dalam menghafal kebanyakan siswa tidak 

mengetahui dan memahami materi tersebut.  

Selain metode pembelajaran yang kurang sesuai diterapkan dalam 

proses pembelajaran, faktor buku teks juga mempengaruhinya. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu inovasi metode 

pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar. 
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Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Karakteristik pembelajaran ekonomi pada kompetensi dasar sumber 

daya yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas lebih dominan 

pada teori, sehingga siswa memerlukan pemahaman yang baik untuk 

mengkaitkan peristiwa dari masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. 

Untuk memperoleh pemahaman yang baik, maka guru memerlukan inovasi 

dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan proses pembelajaran, gaya berpikir 

tinggi, perilaku sosial sekaligus kepedulian terhadap siswa-siswa yang 

memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian dan kebutuhan yang 

berbeda-beda. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran 

NHT (Numbered Heads Together). Dimana dalam model pembelajaran ini, 

diharapkan siswa dapat lebih aktif ketika mengikuti proses belajar mengajar. 

Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam 

pengertian penguasaan bahan pelajaran, tetapi juga adanya unsur kerjasama 

untuk penguasaan materi tersebut. 

Pada pembelajaran kooperatif terdapat struktur pembelajaran dimana 

masing-masing struktur memiliki fungsi akademik dan sosialnya sendiri. 

Pembelajaran kooperatif Tipe NHT memiliki fungsi akademik dan sosial 

mengecek tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa. Karena dalam 
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pelaksanaannya siswa dituntut untuk memecahkan permasalahan dan mampu 

menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru. 

NHT (Numbered Head Together) atau penomoran berpikir bersama 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional. Pembelajaran ini juga merupakan suatu alat untuk 

mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto, 2007: 

62). Dalam model ini siswa menempati posisi sangat dominan dalam proses 

pembelajaran dan terjadinya kerja sama dalam kelompok dengan ciri 

utamanya adanya penomoran sehingga semua siswa berusaha untuk 

memahami setiap materi yang diajarkan dan bertanggung jawab atas nomor 

anggotanya masing-masing. Dengan pemilihan model ini, diharapkan 

pembelajaran yang terjadi dapat lebih bermakna dan memberi kesan yang 

kuat kepada siswa. 

Secara teknis penerapan model pembelajaran NHT memiliki beberapa 

langkah-langkah yaitu (1) siswa dibagi beberapa kelompok dalam setiap 

kelompok mendapat nomor,(2) guru memberikan tugas dan tiap-tiap 

kelompok disuruh untuk mengerjakannya,(3) kelompok mediskusikan 

jawaban yang benar dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat 

mengerjakannya,(4) guru memanggil salah satu nomor siswa yang nomornya 

dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka,(5) siswa lain diminta untuk 

memberi tanggapan, kemudian guru menunjukan nomor lain, (6) guru 

memberikan kesimpulan (Hamdani,2010:90). 
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Pembelajaran kooperatif Tipe NHT memiliki beberapa keunggulan 

yaitu (1) setiap siswa menjadi siap semua,(2) siswa dapat melakukan diskusi 

dengan sungguh-sungguh,(3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang 

kurang pandai (Hamdani,2010:90). Untuk menunjang pembelajaran 

diperlukan adanya sumber belajar yang dapat membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Sumber belajar untuk menunjang pembelajaran ada beberapa macam 

diantaranya modul seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan 

modul dalam penelitian ini berguna untuk mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi. Pembelajaran menggunakan modul akan menjadikan 

pembelajaran lebih efisien, efektif, dan relevan jika dibandingkan dengan 

pembelajaran ceramah yang cenderung bersifat klasikal dan dilaksanakan 

dengan tatap muka. Pembelajaran modul ternyata memiliki keunggulan atau 

kelebihan. Modul dimaksudkan untuk mempermudah peserta didik mencapai 

seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. 

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri 

sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus 

dan jelas (Nasution, 2009:205). 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan pemahaman 

konsep. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jurnal yang hasilnya menyatakan 

bahwa model NHT cukup efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Titik 

Supartiningsih (2009) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 
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NHT dapat meningkatkan pemahaman konsep. Selain itu menurut Rini 

Hadiyanti (2012) dengan menggunakan model pembelajaran NHT dapat 

mencapai kualifikasi keefektifan yang ditentukan dan kemampuan 

pemahaman konsep menggunakan model pembelajaran NHT lebih baik 

dibandingkan dengan metode pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT juga diteliti dalam penelitian internasional yang 

dilakukan oleh Abundol A.Nawang (2007) menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT lebih efektif dalam pembelajaran. Dari 

kesimpulan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT merupakan pembelajaran yang efektif. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) 

BERBANTUAN MODUL UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 

KONSEP MATA PELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS X  

SMA AL – IRSYAD KOTA TEGAL.” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 

1. Apakah ada peningkatan yang signifikan antara rata-rata nilai 

pemahaman siswa sebelum diberi perlakuan (pre-test) dengan rata-

rata nilai setelah diberi perlakuan (post test) ? 
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2. Apakah ada perbedaan peningkatan hasil pemahaman siswa pada 

proses pembelajaran ekonomi kompetensi dasar sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul dengan 

metode ceramah berbantuan modul pada siswa kelas X SMA AL-

IRSYAD Tegal ? 

3. Apakah model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul 

lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan 

metode ceramah berbantuan modul kompetensi dasar masalah 

ekonomi dalam kaitanya kebutuhan dan kelangkaan kelas X di SMA 

AL – IRSYAD Tegal ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin 

diketahui yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ada peningkatan yang signifikan antara 

rata-rata nilai pemahaman siswa sebelum diberi perlakuan (pre-test) 

dengan rata-rata nilai setelah diberi perlakuan (post test). 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan hasil 

pemahaman siswa pada proses pembelajaran ekonomi kompetensi 

dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 
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Tipe NHT berbantuan modul dengan metode ceramah berbantuan 

modul pada siswa kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal. 

3. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

berbantuan modul lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan metode ceramah berbantuan modul kompetensi dasar 

masalah ekonomi dalam kaitanya kebutuhan dan kelangkaan kelas X 

di SMA AL – IRSYAD Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu pendekatan dalam metode pembelajaran guna 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada kompetensi dasar 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang terbatas 

bagi siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, sebagai informasi dalam rangka meningkatkan 

efektivitas dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi guru, sebagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran ekonomi untuk meningkatkan pemahaman 

siswa. 

c. Bagi siswa, melatih siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran 

sehingga mampu memahami materi dengan mudah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar  

2.1.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Belajar adalah lebih sekedar mengingat. Siswa yang memahami dan 

mampu menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka harus mampu 

memecahkan masalah, menemukan (discovery) sesuatu untuk dirinya sendiri, dan 

berkutat dengan berbagai gagasan. Guru bukan orang yang mampu memberikan 

pengetahuan kepada siswa, sebab siswa yang harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di dalam memorinya sendiri. Sebaliknya tugas utama guru adalah : 

(a) memperlancar siswa dengan cara mengajarkan cara-cara membuat informasi 

bermakna dan relevan dengan siswa; (b) memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan dan menerapkan gagasannya sendiri dan (c) menanamkan 

kesadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri. Disamping itu 

guru harus mampu mendorong siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

baik terhadap materi yang dipelajari. 

Inti sari dari teori kontruktivisme bahwa siswa harus menemukan dan 

mentransformasikan informasi kompleks ke dalam dirinya sendiri. Teori ini 

memandang siswa sebagai individu yang selalu memeriksa informasi baru yang 

berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan merevisi prinsip-prinsip 
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tersebut apabila sudah tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi 

bahwa siswa harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran (Anni, 2007:59). 

Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran dari atas ke 

bawah (top down instruction), dan bukan dari bawah ke atas (bottom up 

instruction). Pembelajaran dari atas ke bawah berarti siswa mulai memecahkan 

masalah yang kompleks kemudian menemukan (dengan bantuan guru) 

keterampilan dasar yang diperlukan. 

Pendekatan rekonstruvistik dalam pembelajaran menggunakan belajar 

bekerjasama. Alasannya akan lebih mudah menemukan dan menguasai konsep 

yang sukar apabila mereka dapat membahasnya dengan kelompok. Siswa secara 

rutin bekerja dalam pasangan atau kelompok yang terdiri atas empat atau lima 

orang untuk memecahkan masalah yang kompleks. Demikian pula penggunaan 

belajar kelompok memungkinkan siswa memperoleh model berpikir, cara-cara 

menyampaikan gagasan atau fakta, dan mengatasi kesalahan konsepsi yang 

dihadapi oleh kelompok. Aktivitas belajar yang digunakan dalam pendekatan ini 

adalah memecahkan masalah secara terbuka, diskaveri dan eksperimen (Anni 

2007:60). 

Teori belajar konstruktivisme menjelaskan bahwa belajar tidak hanya 

sekedar mengingat tetapi juga dipahami. Siswa harus aktif dalam 

megkonstruksikan informasi yang diberikan oleh guru. Dalam pendekatannya 

konstruktivisme lebih menekankan pada kerjasama kelompok, karena siswa akan 
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lebih mudah untuk memecahkan masalah dan menemukan konsep dalam diskusi 

kelompok. 

 

2.1.2 Pengertian belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia dan 

yang membedakan dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh manusia 

merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja dan 

dimana saja, baik di sekolah dan di kelas, di jalanan dalam waktu yang tidak 

dapat ditentukan sebelumnya. Namun demikian, satu hal sudah pasti bahwa 

belajar yang dilakukan oleh manusia senantiasa di landasi oleh itikad dan maksud 

tertentu. Berbeda dengan halnya kegiatan yang dilakukan binatang (yang sering 

juga dikatakan sebagai belajar). (Oemar,2008:154) 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan sikap, keyakinan, tujuan 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis (Anni, 

2007:2). 



14 

 

 

Sedangkan belajar menurut Gagne dalam Anni (1977:3) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang 

berlangsung selama periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak 

berasal dari proses pertumbuhan. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait mengkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. 

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajar 

Dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar dan peserta 

pelatihan. Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan, otak yang digunakan untuk 

menstransformasikan hasil penginderaannya ke dalam memori yang 

kompleks, dan syarat atau otot yang digunakan untuk menampilkan 

kinerja yang menunjukan apa yang telah dipelajari. 

2. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi 

stimulus. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yang 

berada di lingkungannya. Agar pembelajar mampu belajar optimal, ia 

harus menfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

3. Memori 
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Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 

belajar sebelumnya. 

4. Respon  

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus maka memori yang ada 

di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus 

tersebut. Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar 

yang disebut perubahan perilaku atau perubahan kinerja 

(performance). 

Aktivitas belajar akan terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat 

interaksi antara situasi stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya berubah 

dari waktu sebelum dan setelah adanya situasi stimulus tersebut. Perubahan 

perilaku pada diri pembelajar itu menunjukan bahwa pembelajar telah melakukan 

aktivitas belajar (Anni, 2007:5). 

Dalam pembelajaran terdapat empat fase yaitu 

1. Fase apprehending seseorang harus memperhatikan stimulus tertentu, 

harus menangkap artinya dan memahaminya suatu stimulus dapat 

ditafsirkan dengan berbagai cara . 

2. Fase acquisition kesanggupan yang diperoleh seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. 
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3. Fase storage (kemampuan yang baru disimpan) ada kalanya apa yang 

terjadi itu disimpan atau diingat sebentar saja, misalnya beberapa 

menit seperti nomor telepon untuk memutar nomor tertentu, dapat pula 

diingat sepanjang hidup. Jadi ada ingatan jangka pendek ada pula 

ingatan jangka penjang. 

4. Fase retrieval dalam fase ini tidak semata-mata mengeluarkan kembali 

apa yang disimpan, akan tetapi menggunakannya dalam situasi 

tertentu atau untuk memecahkan masalah. Ada kemungkinan bahwa 

apa yang disimpan itu dikeluarkan dalam bentuk yang lain dari pada 

sewaktu disimpan. 

Keempat fase itu sukar dipisahkan dengan tegas, kedua fase pertama 

dapat berlangsung dalam waktu beberapa detik, keduanya dapat dipandang 

sebagai perbuatan belajar, sedangkan fase tiga dan empat dipandang sebagai 

mengingat, yang satu tentu dapat dipisahkan dari tang satu lagi. Belajar hanya 

terjadi bila ada sesuatu yang diingat dari apa yang dipelajari itu 

(Nasution,2009:140). 

Dalam pembelajaran terdapat prinsip-prinsip pembelajaran, seperti telah 

dikemukakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang 

berarti “self instruction” (dari internal) dan external instruction (dari external). 

Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut 

teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal prinsip-
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prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. 

Suatu yang dikatakan prinsip biasanya berupa aturan atau ketentuan dasar yang 

bila dilakukan secara konsisten, sesuatu yang ditentukan itu akan efektif atau 

sebaliknya. Prinsip pembelajaran merupakan aturan atau ketentuan dasar dengan 

sasaran utama adalah perilaku guru. Pembelajaran yang berorientasi bagaimana 

perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran 

sebagai berikut: 

1. Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar (behavioristik). 

2. Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir 

agar memahami apa yang dipelajari (kognitif). 

3. Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan 

pelajaran dengan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (humanistik). 

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar 

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu 

kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan 

seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan 

adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. (Sugandi, 2008 : 9) 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

pembelajaran, dari yang tidak tahu menjadi tahu atau menjadi lebih paham. 

Belajar bukan hanya dari guru yang ada di sekolah berupa materi, tetapi belajar 

juga bisa berupa penyelasaian masalah yang ada di sekitarnya. 

 

2.2 Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang 

khususnya siswa agar memperoleh hasil yang optimal. Pemahaman konsep 

adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif yang menunjukkan kemampuan 

menjelaskan hubungan yang sederhana antara faktor-faktor dan konsep 

(Arikunto, 2007:118) 

Pemahaman konsep yaitu tindakan memahami kategori atau konsep-

konsep yang sudah ada sebelumnya. Kegiatan belajar konsep adalah belajar 

mengembangkan inferensi logika atau membuat generalisasi dari fakta ke 

konsep. Konsep adalah ide atau pengertian umum yang disusun kata atau simbol 

dan tanda. Konsep merupakan satu ide yang mengombinasikan beberapa unsur 

sumber-sumber berada kedalam satu gagasan tunggal. (Suprijono,2011:9) 

Dengan belajar konsep, peserta didik dapat memahami dan membedakan 

benda-benda, peristiwa atau kejadian yang ada dalam lingkungan sekitar. Melalui 

kegiatan belajar konsep ada beberapa keuntungan yaitu: 
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a. Mengurangi beban berat memori karena kemampuan manusia dalam 

mengategorisasikan berbagai stimulus terbatas. 

b. Merupakan unsur-unsur pembangunan berpikir. 

c. Merupakan dasar proses mental yang lebih tinggi. 

d. Diperlukan untuk memecahkan masalah. 

  Sebagai tolak ukur apakah siswa telah memahami materi yang telah 

diajarakan diperlukan adanya suatu evaluasi dari hasil belajar. Djamarah (2002 : 

36) mengungkapkan bahwa belajar konsep lebih menekankan hasil belajar 

kepada pemahaman fakta dan prinsip. 

Belajar konsep memiliki ciri – ciri sebagai berikut: 

1. Menekankan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil 

belajar yang memadai. 

2. Mementingkan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses 

belajar.  

3. Menekankan bahwa belajar adalah proses dua arah yang dapat 

dicapai oleh anak didik 

4. Menekankan hasil belajar secara tuntas dan utuh. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne 

dalam Suprijono (2011:5) hasil belajar berupa : 
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1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penetapan 

aturan. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual yaitu terdiri dari kemampuan 

mengkategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 
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Dalam penelitian ini untuk mengukur hasil pemahaman konsep siswa 

pada SMA AL –IRSYAD di ukur dari hasil pemahaman siswa setelah 

mengerjakan soal-soal yang berbentuk pemahaman. Peningkatan hasil 

pemahaman siswa antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 

 

2.3  Efektivitas Pembelajaran.  

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, peserta didik perlu dilibatkan 

secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi. Peserta didik harus dilibatkan dalam tanya jawab yang 

terarah, dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah pembelajaran. 

Peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang diberikan oleh 

guru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. 

(Mulyasa,2006:121) 

Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian 

tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil 

nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas persiapan mengajar dapat 

dilihat berdasarkan teori sistem, sehingga kriteria efektivitas harus 

mencerminkan keseluruhan siklus input-proses-output, tidak hanya ouput atau 

hasil, serta harus mencerminkan hubungan timbal balik antara persiapan 

mengajar dengan lingkungan sekitar. (Mulyasa,2006:89) 
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Seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan belajar 

mengajar secara efektif. Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam merancang kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Mulyasa (2009:105) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil 

dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta 

didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, 

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang 

positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). 

Kriteria di atas dapat menunjukan seberapa baik kualitas pembelajaran 

dilaksanakan. Kriteria efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada peningkatan 

hasil pemahaman siswa yang ditunjukkan dengan perbedaan peningkatan 

pemahaman siswa antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan dan 

dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimum yang telah ditentukan  oleh 

SMA AL-IRSYAD Tegal sebesar 73 serta peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran seluruhnya atau setidaknya 75 % (Mulyasa, 2009:105). 

 

2.4 Metode Pembelajaran  
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Metode pembelajaran adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak 

pernah tercapai selama komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satunya 

komponen metode (Djamarah, 2002:84).  

Surakhmad dalam Djamarah (2002:88-92), menyatakan bahwa pemilihan 

dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

a. Anak Didik 

Anak didik manusia berpotensi yang menghayatkan pendidikan. 

Gurulah yang berkewajiban untuk mendidik serta yang secara langsung 

berhadapan. Sehingga seorang guru harus mampu merencanakan dan memilih 

metode pembelajaran yang tepat karena melihat kondisi siswa yang heterogen 

agar mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif. Oleh 

sebab itu anak didik mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

pengajaran. 

b. Tujuan  

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar 

mengajar. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari arah yang rendah hingga 

yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan 

kulikuler atau tujuan kurikulum, tujuan instutisional, dan tujuan pendidikan 

nasional. Sedangkan dalam tujuan pembelajaran yang dikenal ada dua yaitu 

TIU (Tujuan Instruksional Umum) dan TIK (Tujuan Instruksional Khusus). 
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Perumusan tujuan tersebut mempengaruhi dalam bagaimana proses 

pembelajaran dan pemilihan metode yang digunakan. Sehingga metode yang 

guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang akan diisi ke dalam 

diri setiap anak didik. Jadi penggunaan metode yang harus sesuai dan tepat 

dengan tujuan pembelajaran dan bukan sebaliknya. Karena itu kemampuan 

yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus 

mendukung sepenuhnya. 

c. Situasi 

Situasi kegiatan belajar mengajar yang diciptakan guru tidak 

selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu bisa saja guru ingin 

menciptakan situasi belajar di alam terbuka, dalam hal ini tentunya guru harus 

menentukan metode yang tepat sesuai situasi yang diciptakan. Oleh sebab itu 

situasi yang diciptakan mempengaruhi pemilihan metode yang digunakan. 

d. Fasilitas 

Fasillitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan 

penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang 

belajar anak didik di sekolah. Lengkap atau tidaknya fasilitas belajar juga 

akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. 

e. Guru  

Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada guru yang 

suka berbicara, tetapi guru yang lain suka berbicara. Seorang guru yang 

berlatar belakang sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan guru yang 
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berlatar belakang bukan sarjana pendidikan dan keguruan. Kepribadian, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar merupakan permasalahan 

intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

pembelajaran. 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan seorang guru 

dalam hal belajar mengajar perlu memperhatikan penerapan metode yang 

akan diterapkan, karena pada hakekatnya metode merupakan suatu strategi 

untuk mencapai tujuan, dan setiap metode memiliki kekurangan dan 

kelebihan. 

 

2.5 Pembelajaran Kooperatif  

2.5.1 Pengertian Pembelajaran KooperatiF 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham kontruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuanya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap 

anggota kelompok harus saling bekerjasama dan saling membantu untuk 

memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan 

belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan 

pelajaran (Isjoni, 2012 : 14). 

Menurut (Roger, dkk 1992) dalam Huda (2011:29) pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh 
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satu prinsip bahwa pembelajaran harus di dasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang didalamnya setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan di dorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain. 

Pembelajaran kooperatif diyakini sebagai praktik pedagogis untuk 

meningkatkan proses pembelajaran, gaya berpikir tingkat tinggi, perilaku sosial, 

sekaligus kepedulian terhadap siswa-siswa yang memiliki latar belakang 

kemampuan, penyesuaian dan kebutuhan yang berbeda-beda (Huda, 2011 : 27). 

Salah satu landasan teoritis pertama tentang belajar kelompok ini berasal 

dari pandangan kontruktivis sosial, Vygotsky (1978). Menurut Vygotsky dalam 

Huda (2011:24) mental siswa pertama kali berkembang pada level interpersonal 

dimana mereka belajar menginternalisasikan dan mentransformasikan interaksi 

interpersonal mereka dengan orang lain, lalu pada level intra-personal dimana 

mereka mulai memperoleh pemahaman dan keterampilan baru dari hasil interaksi 

ini landasan teoritis inilah yang menjadi alasan mengapa siswa perlu diajak untuk 

belajar berinteraksi bersama orang dewasa atau temannya yang lebih mampu 

sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang tidak bisa mereka 

selesaikan sendiri. 

Dari definisi diatas pembelajaran kooperatif merupakan suatu 

pembelajaran kelompok dimana siswa dapat memberikan suatu pendapat kepada 

kelompoknya, ketika diberi permasalahan, sehingga timbul jawaban yang paling 
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benar menurut kelompoknya. Pembelajaran kooperatif dapat melatih mental dan 

kerjasama siswa. 

Ada beberapa elemen dasar yang membuat pembelajaran kooperatif lebih 

produktif dibandingkan dengan pembelajaran kompetitif dan individual. Elemen-

elemen tersebut antara lain: 

1. Interdepedesi positif. 

Dalam suasana pembelajaran kooperatif siswa harus bertanggung 

jawab pada dua hal: 

a. Mempelajari materi yang ditugaskan, dan  

b. Memastikan bahwa semua anggota kelompoknya juga 

mempelajari materi tersebut. 

2. Interaksi Promotif 

Interaksi promotif dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi dalam 

kelompok dimana setiap anggota saling mendorong dan membantu 

anggota lain dalam usaha mereka untuk mencapai, menyelesaikan, dan 

menghasilkan sesuatu untuk tujuan bersama. 

3. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. 

Untuk mengkoordinasi setiap usaha demi mencapai tujuan kelompok 

siswa harus: 

a. Saling mengerti dan percaya satu sama lain. 

b. Berkomunikasi dengan jelas dan tidak ambigu, 

c. Saling menerima dan mendukung satu sama lain, dan 
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d. Mendamaikan setiap perdebatan yang sekiranya 

menimbulkan konflik. 

4. Pemprosesan Kelompok  

Dalam pembelajaran kooperatif, pemprosesan kelompok (group 

processing) dapat didefinisikan sebagai refleksi kelompok dalam: 

a. Mendeskripsikan tindakan apa saja yang membantu dan tidak 

terlalu membantu, dan. 

b. Membuat keputusan tentang tindakan apa saja yang dapat 

dilanjutkan atau perlu diubah tujuan pemprosesan kelompok 

adalah mengklarifikasi dan meningkatkan efektivitas kerja 

sama antar anggota untuk mencapai tujuan kelompok. Relasi 

kooperatif yang sehat pasti memiliki, setidak-tidaknya 

sebagian besar dari lima elemen dasar di atas. (Huda, 2011:46-

57). 

Pada hakekatnya pembelajaran kooperatif sama dengan pembelajaran 

kelompok, tetapi pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri. Walaupun 

pembelajaran kooperatif terjadi dalam bentuk kelompok, tetapi tidak setiap 

kerja kelompok dikatakan pembelajaran kooperatif. 

Pada bukunya (Isjoni, 2012:60) Bannet menyatakan ada lima unsur 

dasar yang dapat membedakan pembelajaran kooperatif dengan kerja 

kelompok, yaitu: 
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1. Positive Interdependence 

Hubungan timbal balik yang didasari adanya kepentingan yang sama atau 

perasaan diantara anggota kelompok dimana keberhasilan seseorang 

merupakan keberhasilan yang lain pula atau sebaliknya.  

2. Interaction face to face 

Yaitu interaksi antara siswa tanpa adanya perantara, Tidak adanya 

penonjolan kekuatan individu, yang ada hanya pola interaksi antara 

perubahan yang bersifat verbal diantara siswa yang ditingkatkan oleh 

adanya saling hubungan timbal balik yang bersifat positif sehingga dapat 

mempengaruhi hasil pendidikan dan pengajaran. 

3. Tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam anggota 

kelompok.  

Siswa termotivasi untuk membantu temannya karena tujuan dalam 

pembelajaran kooperatif adalah menjadikan setiap anggota kelompoknya 

menjadi lebih kuat pribadinya. 

4. Membutuhkan Keluwesan  

Yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, mengembangkan kemampuan 

kelompok, dan memelihara hubungan kerja yang efektif. 

5. Meningkatkan keterampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah. 

Yaitu tujuan terpenting yang diharapkan dapat dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar keterampilan bekerjasama 
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dan hubungan ini adalah keterampilan yang penting yang sangat 

diperlukan di masyarakat. 

 

2.5.2 Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk 

meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap 

kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama yang 

berbeda latar belakangnya. Jadi dalam pembelajaran kooperatif siswa 

berperan ganda yaitu sebagai siswa maupun guru. Dengan bekerja secara 

kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan 

mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang 

akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah (Trianto, 2007:42). 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang 

berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama 

lain atas tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. Ibrahim dalam Trianto 

(2007:44). 
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2.5.3 Langkah – langkah Pembelajaran Kooperatif 

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah itu ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa. 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar. 

2. Menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 

bacaan. 

3. Mengorganisasikan ke dalam 

kelompok kooperatif. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efesien. 

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar. 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. 

5. Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau masing-

masing kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 

6. Memberikan penghargaan. Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar individu 

atau kelompok. 

  Sumber : Ibrahim dalam Trianto (2007:48) 
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2.5.4 Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Adapun beberapa kelebihan pembelajaran kooperatif menurut 

Jarolimek & Parker dalam Isjoni (2012:36) antara lain: 

1. Saling ketergantungan yang positif. 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 

5. Terjalin hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru. 

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan. 

 

2.5.5 Kelemahan Pembelajaran Kooperatif 

Adapun beberapa kelemahan pembelajaran kooperatif yang bersumber 

pada faktor dari dalam (intern) menurut Jarolimek & Parker dalam Isjoni 

(2012:36-37) antara lain: 

1. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping 

itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

2. Agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar maka dibutuhkan 

dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. 
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3. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan 

topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

4. Saat diskusi kelas, terkadang didominasi seseorang, hal ini 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

 

2.5.6 Model-model pembelajaran kooperatif 

Menurut Isjoni (2012:73) macam-macam pembelajaran kooperatif 

yaitu: 

a. Student Team Achievement Division (STAD) 

 Pendekatan STAD dapat digunakan untuk mempelajari pengertian 

atau definisi dari materi yang sedang dipelajari dan diharapkan siswa dapat 

mengerjakan sendiri tanpa banyak bantuan dari guru. Skor kuis pada siswa 

dibandingkan dengan rata-rata pencapaian mereka sebelumnya, dan kepada 

masing-masing tim akan diberikan poin berdasarkan tingkat kemajuan yang 

diraih dibandingkan hasil yang mereka capai sebelumnya. Poin ini kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang berhasil memenuhi 

kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lainnya. 

b. Jigsaw 

Pada pendekatan jigsaw siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri 

dari 5-6 orang anggota kelompok yang mempunyai kemampuan heterogen. 
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Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang 

spesifik. Dalam teknik ini siswa bekerja dalam anggota kelompok yang sama 

yaitu empat orang dengan latar belakang yang berbeda seperti dalam STAD 

dan TGT. Para siswa diingatkan untuk membaca bab, buku kecil atau materi 

lain. Tim anggota ditugaskan secara acak untuk menjadi tim ahli dalam aspek 

tertentu dari tugas membaca tersebut. Setelah membaca materinya, para ahli 

dari tim berbeda bertemu untuk mendiskusikan topik yang sedang mereka 

bahas, lalu mereka kembali kepada timnya untuk mengerjakan topik mereka 

itu kepada teman satu timnya. Akhirnya akan ada kuis atau bentuk penilaian 

lainnya untuk semua topik. 

c.   Team Games Tournament (TGT) 

Guru menyiapkan permainan yang disisipkan dalam bentuk kartu soal, 

lembar kerja siswa. Pada akhir pembelajaran ditentukan oleh tim pemenang. 

Metode ini menggunakan pelajaran yang sama yang disampaikan oleh guru 

dan tim kerja seperti STAD, tetapi menggantikan kuis dengan turnamen 

mingguan, dimana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain 

untuk menyumbangkan poin bagi skor timnya. 

d. Group Investigations (Investigasi Kelompok) 

Group Investigations dirancang untuk melatih kemampuan berfikir 

yang lebih tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi. Siswa bekerja dalam 

kelompok untuk menghasilkan suatu proyek atau tugas yang dapat dipilih 

sendiri oleh siswa. 
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e. Think Pair Share (TPS) 

Berpikir berpasangan dan berbagi dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dengan tahapan: Thinking (berpikir), Pairing (berpasangan), 

dan Sharing (berbagi). 

f. Numbered Head Together (NHT) 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif 

terhadap struktur kelas tradisional. Adapun fase pembelajarannya yaitu: 

1. Penomoran 

2. Mengajukan pertanyaan. 

3. Berfikir bersama. 

4. Menjawab. 

 

2.6 Kepala Bernomor (Numbered Head Together) 

Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas 

tradisional. Numbered Head Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh 

Spenser Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut. (Trianto, 2007:62). 
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Menurut Hamdani (2011:89) Numbered Heads Together adalah metode 

belajar dengan cara setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, 

kemudian secar acak guru memanggil nomor dari siswa. 

Dalam menerapkan model NHT guru meiliki beberapa fase sebagai 

berikut: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa 

dalam kelompok diberi nomor. 

2. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok 

mengerjakannya. 

3. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap 

paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut. 

4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok 

mereka. 

(Huda, 2011:138) 

Model pembelajaran ini lebih mengedepankan kreativitas siswa untuk 

mendalami sebuah materi dalam mengolah dan melaporkan informasi dari 

berbagai sumber yang akhirnya untuk dipresentasikan di depan kelas. Model 

pembelajaran NHT selalu diawali dengan membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok. Masing-masing siswa dalam kelompok sengaja diberi nomor untuk 
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memudahkan kinerja kelompok, mengubah posisi kelompok, menyusun materi, 

mempresentasikan dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. 

Dalam struktur pembelajaran kooperatif dimana masing-masing struktur 

memiliki fungsi akademik dan sosialnya sendiri dan setiap struktur juga 

dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu. 

Tabel 2.2 

Struktur pembelajaran kooperatif NHT 

Struktur Prosedur / deskripsi Fungsi 

(Akademik dan Sosial) 

NHT (Numbered Heads 

Together) 

Guru mengajukan satu 

pertanyaan; setiap kelompok 

saling berdiskusi untuk 

memastikan anggota – anggota 

nya mengetahui jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Setelah itu 

guru memanggil secara acak, 

guru memanggil nomor (baca; 

anggota/ siswa) untuk 

mempresentasikan jawabanya 

           Review, mengecek 

tingkat pemahaman dan 

pengetahuan siswa. 

     Sumber: Huda (2011:157) 

2.6.1. Kelebihan dan Kelemaham Metode NHT 

1. Kelebihan Metode NHT 

a. Setiap siswa menjadi siap semua. 

b. Siswa dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. 

c. Siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang pandai. 

2. Kelemahan Metode NHT 

a. Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi oleh guru. 

b. Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

        (Hamdani, 2011:90) 
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2.7  Metode Ceramah  

Metode ceramah menurut merupakan metode yang dapat dikatakan 

metode tradisonal, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. 

Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada anak didik, 

tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisonal, seperti di 

pedesaan, yang kurang fasilitas. (Djamarah, 2002:109-110) 

Cara mengajar ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik kuliah, 

merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan 

keterangan atau informasi atau uraian suatu pokok persoalan serta masalah secara 

lisan. 

Menurut Djamarah (2002:110) metode caramah beberapa kelemahan dan 

kelebihan sebagai berikut : 

a. Kelebihan metode ceramah  

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas. 

3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 

4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

b. Kelemahan metode ceramah 

1) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 
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2) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih besar 

menerimanya. 

3) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

4) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada 

ceramahnya. 

5) Menyebabkan siswa menjadi pasif. 

Biasanya guru menggunakan teknik ceramah bila memiliki tujuan agar 

siswa mendapatkan informasi tentang suatu pokok atau persoalan tertentu. 

Memang hal itu wajar digunakan bila sekolah itu tidak memiliki bahan bacaan 

tentang masalah yang akan dibicarakan. Mengingat bahwa jumlah siswa pada 

umumnya banyak, sehingga sulit untuk menggunakan teknik penyajian lain 

kecuali ceramah untuk menjangkau jumlah siswa sebanyak itu. (Roestiyah, 

2008:137). 

Ceramah juga memerlukan perencanaan, pertama-tama anda harus 

membatasi waktu ceramah sesuai dengan usia siswa. Di dalam situasi yang 

paling ideal sekalipun, ceramah selama setengah jam sudah terlalu lama bagi 

siswa berapapun usianya. Kemudian merencanakan ceramah itu penting. 

Mungkin anda menyampaikannya secara terperinci sekali tetapi ada bahaya 

rencana yang terlalu cermat. Guru-guru yang mempunyai kebiasaan membacakan 

catatan ceramah secara harafiah tergolong orang yang paling membosankan. 

Catatan ceramah yang lengkap memberikan rasa aman yang semu, sebab jika 
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anda kehilangan urutannya, sukar sekali untuk ditemukannya. (Popham & 

Braker, 2003:81). 

Pembelajaran yang diterapkan di SMA AL-IRSYAD pada kompetensi 

dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

menggunakan metode ceramah. Dalam penelitian ini penerapan metode 

pembelajaran NHT terdapat metode ceramah seperti pada pengantar 

pembelajarannya. 

 

2.8 Modul  

Modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri 

sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk 

membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan 

jelas. (Nasution,2009:205) 

Menurut Walter Dick dan Lou Cary (1985) dalam Wena (2011:231) 

modul diartikan sebagai unit pembelajaran berbentuk. Mengajar terpadu yang 

memiliki satu tema terpadu, menyajikan kepada siswa keterangan–keterangan 

yang diperlukan untuk menguasai dan menilai pengetahuan dan keterampilan 

yang ditentukan dan berfungsi sebagai satu komponen dari keseluruhan 

kurikulum.   

Walaupun ada bermacam-macam batasan modul namun ada kesamaan 

pendapat bahwa modul itu merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan 

untuk belajar sendiri. 
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2.8.1 Tujuan Pengajaran Modul 

Salah satu tujuan pengajaran modul ialah membuka kesempatan bagi 

siswa untuk belajar menurut kecepatan masing–masing. Dianggap bahwa siswa 

tidak akan mencapai hasil yang sama dalam waktu yang sama dan tidak sedia 

mempelajari sesuatu pada waktu yang sama. 

Pengajaran modul juga memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar 

menurut cara masing–masing, oleh sebab itu mereka menggunakan teknik yang 

berbeda–beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan latar belakang 

pengetahuan dan kebiasaan masing–masing. Pengajaran modul yang baik 

memberikan aneka ragam kegiatan instruksional, seperti membaca buku 

pelajaran, buku perpustakaan, majalah dan karangan–karangan lainnya, 

mempelajari gambar–gambar, foto, diagram, melihat film, slides, mendengarkan 

audio-tape, mempelajari alat demonstrasi, turut serta dalam proyek dan 

percobaan-percobaan serta mengikuti kegiatan berbagi ekstra kurikuler dan 

sebagainya. 

Tujuan ketiga dari pengajaran modul ialah memberi pilihan dari sejumlah 

besar topik dalam rangka suatu mata pelajaran, mata kuliah, bidang studi atau 

disiplin bila kita anggap bahwa pelajar tidak mempunyai minat yang sama atau 

motivasi yang sama dan tujuan yang sama. 

Tujuan keempat ialah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengenal 

kelebihan dan kekurangannya serta memperbaiki kelemahannya melalui modul 

remedial, ulangan–ulangan atau variasi dalam belajar. Modul sering memberikan 
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evaluasi untuk mendiagnosis kelemahan siswa selekas mungkin agar diperbaiki 

dan memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk 

mencapai hasil setinggi–tingginya. (Nasution,2009:206) 

 

2.8.2 Keuntungan Pengajaran Modul Bagi Siswa 

Modul yang disusun dengan baik dapat memberikan banyak keuntungan 

bagi pelajar antara lain: 

a) Balikan atau Feedback 

Modul dapat memberikan feedback yang banyak dan segera 

sehingga siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya. Kesalahan 

dapat segera diperbaiki dan tidak dibiarkan begitu saja seperti halnya 

dengan pengajaran tradisional. Ulangan sering hanya diberikan 

beberapa kali dalam satu semester. 

b) Penguasaan Tuntas atau Mastery 

Pengajaran modul tidak menggunakan kurva normal sebagai 

dasar distribusi angka-angka. Setiap siswa mendapat kesempatan 

untuk mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahkan pelajaran 

secara tuntas. Dengan penguasaan bahwa itu sepenuhnya ia 

memperoleh dasar yang lebih mantap untuk menghadapi pelajaran 

baru. 



43 

 

 

Kelemahan pengajaran non modul yang tradisional ialah bahwa 

penguasaan kebanyakan anak atas bahan pelajaran hanya tanggung 

dan jarang tuntas. 

c) Tujuan  

Modul disusun sedemikian rupa sehingga tujuanya jelas, spesifik 

dan dapat dicapai oleh murid. Dengan tujuan yang jelas usaha murid 

terarah untuk mencapainya dengan segera. 

d) Motivasi  

Pengajaran yang membimbing siswa untuk mencapai sukses 

melalui langkah–langkah yang teratur tentu akan menimbulkan 

motivasi yang kuat untuk berusaha segiat–giatnya. 

e) Fleksibilitas 

Pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan siswa 

antara lain mengenai kecepatan belajar, cara belajar, dan bahan 

pelajaran. 

f) Kerjasama  

Pengajaran modul mengurangi atau menghilangkan sedapat 

mungkin rasa persaingan di kalangan siswa oleh sebab semua dapat 

mencapai hasil tertinggi karena tidak digunakannya kurva normal 

dalam penentu angka. Dengan sendirinya lebih terbuka jalan kearah 

kerjasama. Juga kerjasama antara murid dan guru dikembangkan 
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karena kedua belah pihak merasa sama bertanggung jawab atas 

berhasilnya pengajaran. 

g) Pengajaran Remedial  

Pengajaran modul dengan sengaja memberi kesempatan untuk 

pengajaran remedial yakni memperbaiki kelemahan,  kesalahan atau 

kekurangan murid yang segera dapat ditemukan sendiri oleh murid 

berdasarkan evaluasi yang diberikan secara kontinu. Murid tidak 

perlu mengulangi pelajaran itu seluruhnya akan tetapi hanya 

berkenaan dengan kekurangannya itu. 

    (Nasution,2009:207) 

 

2.8.3 Keuntungan Pengajaran Modul Bagi Pengajar 

Bagi tenaga pengajar pengajaran modul juga mempunyai sejumlah 

keuntungan antara lain: 

a) Rasa Kepuasan  

Modul disusun dengan cermat sehingga memudahkan siswa 

belajar untuk menguasai bahan pelajaran menurut metode yang 

sesuai bagi murid–murid yang berbeda–beda. Maka kerena itu hasil 

belajar yang baik bagi semua murid lebih terjamin. Tak dapat tiada 

sukses yang dapat dicapai oleh murid–murid akan memberi rasa 

kepuasan yang lebih besar kepada guru yang merasa bahwa ia telah 

melakukan profesinya dengan baik. 
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b) Bantuan Individual 

Pengajaran modul memberi kesempatan yang lebih besar dan 

waktu yang lebih banyak kepada guru untuk memberikan bantuan 

dan perhatian individual kepada setiap murid membutuhkannya, 

tanpa menggangu atau melibatkan seluruh kelas. 

c) Pengayaan 

Guru juga mendapat waktu yang lebih banyak waktu untuk 

memberikan ceramah atau pelajaran tambahan sebagai pengayaan. 

d) Kebebasan dari Rutin 

Pengajaran modul membebaskan guru dari rutin yang 

membelenggunya selama ini. Ia dibebaskan dari persiapan pelajaran 

karena seluruhnya telah disediakan oleh modul. Ia juga bebas dari 

rutin administrasi karena dapat dilakukan oleh petugas non 

professional dan oleh murid–murid. 

e) Meningkatkan Profesi Keguruan 

Pengajaran modul memberikan pertanyaan mengenai proses 

belajar itu sendiri. Bagaimanakah murid belajar? Bagaimanakah guru 

meningkatkan proses belajar? Bagaimanakah langkah-langkah dalam 

belajar? pertanyaan-pertanyaan serupa merangsang guru untuk 

berpikir dan demikian mendorongnya bersikap lebih mahal tentang 

profesinya. Ia juga lebih terbuka bagi saran–saran dari pihak siswa 
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untuk memperbaiki modul atau menggunakannya dalam penyusunan 

modul baru. 

f) Evaluasi Formatif 

Bahan pelajaran tradisional, antara lain: dalam bentuk buku 

pelajaran, biasanya menyajikan bahan itu dalam bagian yang besar 

atau luas, misalnya bab demi bab. Pertanyaan dan tugas baru 

diberikan pada akhir suatu bab. Dengan demikian sukarlah diketahui 

hingga manakah pengertian murid dalam mengikuti pelajaran itu. 

Karena itu tidak mungkin memperbaiki pelajaran itu berdasarkan 

hasil belajar murid. 

Sebaliknya modul hanya meliputi bahan pelajaran yang 

terbatas dan dapat dicobakan pada murid yang kecil jumlahnya dalam 

taraf pengembangannya. Dengan mengadakan pre test dan post test 

dapat dinilai taraf hasil belajar murid dengan cara demikian 

mengetahui efektivitas bahan itu. 

(Nasution,2009:209) 

Penggunaan modul akan membantu siswa belajar mandiri dan membantu 

bagi siswa yang rajin untuk mempelajari materi selanjutnya, ketika materi yang 

sebelumnya telah dikuasai. Penggunaan bahan ajar yang digunakan pada SMA 

AL-IRSYAD menggunakan buku pedoman dan hanya sedikit siswa yang 

memiliki buku pedoman tersebut. 
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2.9  Tinjauan Tentang Mapel Ekonomi 

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku tindakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan sumber 

daya yang ada melalui pilihan–pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan .atau 

distribusi. Luasnya ilmu ekonomi dan terbatasnya waktu yang tersedia membuat 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ini dibatasi dan difokuskan kepada 

fenomena empirik ekonomi yang ada di sekitar peserta didik, sehingga peserta 

didik dapat merekam peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar lingkungannya 

dan mengambil manfaat untuk kehidupnya yang lebih baik. 

1. Tujuan  

Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

a. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa 

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari–hari, terutama 

yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, 

dan Negara. 

b. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi 

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. 

c. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, 

manajemen dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, 

rumah tangga, masyarakat dan Negara. 
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d. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai 

sosial ekonomi dalam masyarakat majemuk, baik dalam skala 

nasional maupun internasional. 

2. Ruang Lingkup  

Mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di 

lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi 

aspek –aspek sebagai berikut. 

a. Perekonomian. 

b. Ketergantungan. 

c. Spesialis dan Pembagian Kerja. 

d. Perkoperasian. 

e. Kewirausahaan. 

f. Akuntansi dan manajemen. 

BSNP (2006: 205-206) 

 

2.10  Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Titik Supartiningsih 

(2009) dengan hasil penelitiannya yaitu model pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

dapat meningkatkan pemahaman konsep pada kelas X SMK 1 Blora. Rini 

Hadiyanti (2012) dengan hasil penelitiannya bahwa kemampuan pemahaman 

konsep peserta didik yang menerima pembelajaran dengan model NHT dapat 
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mencapai kualifikasi keefektifan yang ditentukan dan kemampuan pemahaman 

konsep peserta didik yang menerima pembelajaran dengan model NHT lebih baik 

daripada kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang menerima 

pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT juga diteliti dalam penelitian internasional yang dilakukan 

oleh Abundol A.Nawang (2007) menyimpulkan bahawa pembelajaran kooperatif 

Tipe NHT lebih efektif dalam pembelajaran. 

 Penelitian yang berkaitan dengan modul pernah diteliti oleh Santosa 

(2009), dengan hasil penelitian yaitu penggunaan modul dapat meningkatkan 

penguasaan materi integral siswa kelas XII IPA 3 SMA Negeri 1 Surakarta tahun 

pelajaran 2007/2008. Selain itu penelitian dilakukan oleh Sunyoto (2006), dengan 

hasil penelitian yaitu prestasi belajar siswa SMK bidang keahlian Teknik Mesin 

yang menggunakan modul pembelajaran interaktif dalam pembelajaran lebih baik 

daripada prestasi belajar siswa yan memperoleh materi pelajaran sama tetapi 

tanpa menggunakan MPI, penggunaan MPI dalam pembelajaran siswa SMK 

bidang keahlian Teknik Mesin lebih efektif daripada pembelajaran tanpa 

menggunakan MPI.  

 

2.11 Kerangka Berpikir 

 Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku tindakan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan sumber 

daya yang ada melalui pilihan–pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. 
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Dimana mata pelajaran ekonomi bertujuan memahami sejumlah konsep ekonomi 

untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari–hari, 

terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan 

Negara. 

 Sebagian siswa masih menganggap bahwa mata pelajaran ekonomi 

merupakan mata pelajaran yang menggunakan metode hafalan untuk 

mempelajarinya. Hal ini akan menimbulkan materi yang disampaikan oleh guru 

sering lupa apabila pembelajaran sudah selesai. Salah satu cara agar materi yang 

disampaikan guru dapat diingat siswa yaitu dengan meningkatkan pemahaman 

materi ekonomi. 

 Pemahaman merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang, 

khususnya siswa agar memperoleh hasil yang optimal. Sebagai tolak ukur apakah 

proses belajar mengajar telah berhasil dan sejauh mana siswa telah mempelajari 

materi diperlukan adanya suatu evaluasi hasil pemahaman yang termasuk dalam 

ranah kognitif. Menurut Mulyasa (2009:105) bahwa dari segi proses pembelajaran 

dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian 

besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik dan mental, maupun 

sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukan kegairahan tinggi, 

semangat belajar yang besar dan rasa percaya diri sendiri. Sedangkan dari segi 

hasil proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku 

yang positif pada peserta didik seluruhnya atau sebagian besar (75%).  
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 Untuk memperoleh hasil yang optimal diperlukan adanya suatu inovasi 

dalam pembelajaran, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang 

menuntut siswa ikut aktif dalam proses belajar mengajar. Salah satu pembelajaran 

yang menimbulkan siswa ikut aktif dalam pembelajaran yaitu pembelajaran 

kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya mendengarkan dan 

mencatat saja apa yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif memiliki 

berbagai macam model, salah satunya yaitu model NHT. 

 NHT merupakan pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa 

secara acak, yang bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif saat pemberian 

suatu masalah, hal ini berguna agar pembelajaran tidak berlangsung satu arah 

(teacher centered). Setelah siswa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah, 

siswa dituntut untuk memaparkan hasil diskusi dan di perhatikan oleh siswa lain, 

sehingga akan timbul pertanyaan dari siswa lain yang menuntut agar seluruh 

siswa dalam kelas ikut aktif. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam memahami 

suatu konsep. Dari hasil diskusi tersebut guru selalu memberi kesimpulan agar 

pemahaman yang diterima oleh siswa tidak menyimpang. Inovasi dalam 

pembelajaran perlu dilakukan agar siswa tidak merasa bosan. Djamarah 

(2002:181) mengungkapkan bahwa apabila ketiga komponen variasi dalam proses 

belajar mengajar di kombinasikan maka akan meningkatkan perhatian siswa, 

membangkitkan keinginan dan kemauan belajar mengajar. 

 Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada mata 

pelajaran ekonomi akan memudahkan siswa dalam memecahkan masalah yang 
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sulit dipecahkan dan memahami konsep, karena model pembelajaran tersebut 

menerapkan proses belajar kelompok, sehingga saling bertukar pendapat. Melalui 

pembelajaran berkelompok dapat meningkatkan aspek kognitif. Aspek kognitif 

yaitu kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, 

pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan penalaran. Sesuai dengan salah 

tujuan mata pelajaran ekonomi bahwa siswa perlu memahami sejumlah konsep 

untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dan siswa memiliki sikap ingin 

tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk memahami ilmu 

ekonomi. 

 Selain menggunakan pembelajaran kooperatif, dalam penelitian ini juga 

menggunakan modul pembelajaran sebagai bahan ajar, agar proses belajar 

mengajar lebih efektif. Modul dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Hamdani (2011:219) mengungkapkan bahwa modul merupakan alat 

atau saran pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan materi 

pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri. Modul memiliki sifat self 

contained, artinya dikemas dalam satu kesatuan yang utuh untuk mencapai 

kompetensi tertentu. Modul juga memiliki sifat membantu dan mendorong 

pembacanya untuk mampu membelajarkan diri sendiri (self instructional) dan 

tidak bergantung pada media lain (self alone) dalam penggunaannya.  
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Dalam penelitian di awali dengan menentukan populasi. Dari populasi 

tersebut dilakukan uji Homogenitas untuk mengetahui apakah semua kelas 

tersebut homogen, populasi pada penelitian yaitu kelas X SMA AL-IRSYAD 

Tegal. Pengujian Homogenitas diambil dari hasil ujian akhir nasional SMP yang 

digunakan untuk mendaftar ke SMA tersebut. Dari hasil uji Homegenitas tersebut 

ditentukan kelas eksperimen dan kontrol, dengan cara memilih rata-rata kelas 

yang tidak jauh berbeda.  

Dalam proses pembelajarannya pada kedua kelas tersebut baik 

eksperimen maupun kontrol melalui tiga tahap yang sama yaitu pre-test, 

pembelajaran, post-test. Akan tetapi penerapan metode pembelajaran kedua kelas 

tersebut berbeda. Pre-test digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

awal siswa dalam memahami materi pada kompetensi dasar kelangkaan sumber 

ekonomi dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Post-test digunakan untuk 

mengetahui hasil pemahaman siswa setelah diberi proses pembelajaran. Dari hasil 

post-test dapat ditentukan apakah pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) berbantuan modul lebih efektif dibandingkan dengan metode 

pembelajaran ceramah. 
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Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka berpikir sebgai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Proses belajar mengajar ekonomi Kompetensi Dasar sumber 

ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pre test Pre test 

 

Post  test Post test 

Pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran NHT 

berbantuan modul  

Pembelajaran menggunakan 

metode ceramah berbantuan 

modul 

Hasil pemahaman 

konsep 

Hasil pemahaman 

konsep 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan 

modul pembelajaran lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman 

konsep dibandingkan dengan metode ceramah berbantuan modul 

pembelajaran mata pelajaran ekonomi kompetensi dasar sumber 

ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

pada siswa kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal 
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2.12 Hipotesis Penelitian 

 :  Ada peningkatan yang signifikan antara rata-rata nilai pemahaman 

siswa sebelum diberi perlakuan (pre-test) dengan rata-rata nilai setelah 

diberi perlakuan (post-test).  

:  Ada perbedaan peningkatan hasil pemahaman siswa pada proses 

pembelajaran ekonomi kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka 

dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul dengan metode 

ceramah berbantuan modul pada siswa kelas X SMA AL-IRSYAD 

Tegal. 

:  Model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul lebih 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode 

ceramah berbantuan modul kompetensi dasar sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada siswa kelas X 

di SMA AL-IRSYAD Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1  Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal, 

pada kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas. Di SMA AL – IRSYAD Tegal terdiri dari 5 kelas yaitu kelas X1, 

X2, X3, X4, X5 dengan jumlah siswa 137. Adapun rincianya sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2012/2013 

No Kelas Jumlah siswa 

1 X1 26 

2 X2 29 

3 X3              28 

4 X4               26 

5 X5 28 

 Jumlah  137 

          Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada dua kelas yaitu 1 kelas 

untuk kelas eksperimen dan 1 kelas untuk kelas kontrol. Dari populasi tersebut 

dilakukan uji homogenitas, Data uji homogenitas diperoleh dari Nilai Ujian 

Nasional saat mendaftar SMA tersebut. Pembagian kelas di SMA AL-IRSYAD 

dilakukan secara acak tidak ada perbedaan kelas sehingga semua kelas memiliki 

kemampuan yang sama. Dari uji homogenitas tersebut diperolehlah dua kelas, 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kelas tersebut bersifat 

normal, data yang digunakan untuk menguji normalitas menggunakan hasil NEM 

awal masuk SMA AL-IRSYAD Tegal. 

 

3.1.1 Uji Normalitas Populasi 

Hasil uji normalitas populasi untuk menentukan apakah populasi 

tersebut dalam keadaan normal yang berangkat dari hasil NEM yang diperoleh. 

Dari hasil analisis uji normalitas menggunakan software SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Hasil uji Normalitas Populasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 X2 X3 X4 X5 

N 26 29 28 26 28 

Normal Parameters
a
 Mean 28.2173 30.1414 28.7650 28.9727 30.6071 

Std. Deviation 2.79671 2.90781 2.99019 3.07572 3.80204 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .161 .135 .140 .215 .111 

Positive .106 .135 .140 .136 .111 

Negative -.161 -.086 -.106 -.215 -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .822 .729 .739 1.096 .586 

Asymp. Sig. (2-tailed) .509 .662 .645 .181 .883 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

Dari tabel di atas pada kolom Asym Sig (2 tailed) diketahui probabilitas 

signifikansi untuk seluruh kelas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

populasi berdistribusi normal. Untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrol 
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menggunakan mean dan standar deviasi yang tidak jauh berbeda. Dari hasil uji 

normalitas diketahui bahwa kelas yang memilki rata-rata yang hampir sama yaitu 

kelas X3 dan X4 sebagai sampel dapat dilihat dari standar deviasi, kelas X4 dengan 

standar deviasi 3.07572 dengan mean 28.9727 dan X3 standar deviasi 2.99019 

dengan mean 28.7650. 

Dari hasil tersebut dapat ditentukan sampel untuk dijadikan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kelas X4 

sebagai kelas eksperimen dan kelas X3 sebagai kelas kontrol. 

 

3.1.2 Uji Homogenitas Populasi  

Uji homogenitas populasi untuk menentukan apakah populasi tersebut dalam 

keadaan yang homogen atau tidak yang berangkat dari hasil NEM yang diperoleh. 

Dari hasil analisis uji homogenitas menggunakan software SPSS 16 diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Test of Homogeneity of Variances 

NEM    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.329 4 132 .262 

               Sumber: data penelitian tahun 2012 

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas menggunakan software SPSS 16 

diperoleh sig = 0.262 > 0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut homogen. 
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3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1 Variabel Bebas 

Variable independen dalam penelitian eksperimen ini adalah Model 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian eksperimen ini adalah pemahaman 

konsep pada kompetensi dasar berbagai sumber ekonomi yang langka dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas Kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal. 

Pemahaman konsep ditunjukan dari hasil belajar, apabila hasil belajar siswa 

SMA AL-IRSYAD Tegal memperoleh nilai sekurang–kurang 73 maka 

dikatakan telah memenuhi KKM. 

 

3.3 Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan desain pretest – 

postest control group design yang merupakan bagian dari true experimental 

design. True experimental (eksperimen yang betul – betul), karena dalam desain 

ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen (Sugiyono 2009:112 ). 

Rancangan penelitian dengan desain tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Tabel desain penelitian 

Ekperimen R O1  X O2 

Kontrol R O3 O4 

     Sumber: Sugiyono(2009 112) 

R  : Pemilihan kelas secara random. 
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X  : Perlakuan (Pembelajaran kooperatif tipe NHT) 

O1 : Pre-test pemahaman konsep kelompok eksperimen. 

O2 : Post-test pemahaman konsep kelompok eksperimen. 

O3 : Pre-test pemahaman konsep kelompok kontrol. 

O4:  Post-test pemahaman konsep kelompok kontrol 

 Penelitian ini di awali dengan menentukan populasi. Dari populasi 

tersebut dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah semua kelas tersebut 

homogen. Pengujian homogenitas diambil dari hasil nilai Ujian Akhir Nasional 

SMP yang digunakan untuk mendaftar ke SMA tersebut. Dari hasil uji 

homogenitas tersebut ditentukan kelas eksperimen dan kontrol, dengan cara 

memilih kelas yang rata-ratanya tidak jauh berbeda. Dalam penelitian ini 

dibutuhkan dua sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen diberikan treatmen atau perlakuan dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif NHT dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang 

diterapkan oleh sekolah. 

 

3.4 Proses Pengumpulan Data  

3.4.1 Rancangan Penelitian  

Langkah–langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian di awali dengan menentukan populasi dan sampel 

penelitian, dari populasi tersebut di lakukan uji homogenitas. Jika 

semua kelas tersebut homogen ditentukan sampel. 

2. Dari penentuan sampel tersebut maka akan terpilih kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

3. Menyusun kisi–kisi test dan lembar pengamatan untuk pembelajaran 

kooperatif. 

4. Menyusun modul pembelajaran pada kompetensi dasar sumber 

ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Modul ini yang nantinya akan digunakan sebagai pendukung bahan 

ajar. 

5. Membuat instrumen penelitian dengan langkah–langkah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan Materi 

Materi dalam penelitian ini adalah kompetensi dasar berbagai 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 

b. Menentukan Soal Test 

Soal test yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal obyektif 

berbentuk pilihan ganda dengan lima opsi jawaban. Jumlah waktu 

yang di alokasikan untuk mengerjakan tes adalah sebanyak 60 

menit dari 40 butir soal pilihan ganda. Bentuk soal objektif dipilih 
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karena tes bentuk pilihan ganda memiliki kelebihan sebagai berikut 

(Arikunto, 2007:164): 

1) Mengandung lebih banyak segi–segi yang positif, misalnya 

presentatif mewakili dan luas bahan, lebih objektif. 

2) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat 

menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan 

teknologi. 

3) Pemeriksaanya dapat diwakilkan oleh orang lain. 

4) Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang 

mempengaruhi. 

c. Menyusun kisi-kisi soal tes 

Penyusunan kisi-kisi soal tes di susun berdasarkan kurikulum yang 

berlaku di sekolah yaitu KTSP. 

d. Penyusunan Butir-Butir soal tes 

Penyusunan butir soal dibuat dengan ruang lingkup dan jenjang 

sesuai kisi-kisi. 

e. Penilaian dan penskoran 

Pemberian skor tes dalam penelitian ini memilki kriteria jika benar 

diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. 

6. Pelaksanaan tes uji coba, setelah instrumen tersusun soal tersebut di uji 

cobakan pada kelas uji coba. Kelas yang dijadikan kelas uji coba yaitu 

kelas X2 SMA AL-IRSYAD Tegal. 
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7. Hasil dari uji coba tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal. 

8. Soal yang memenuhi syarat kemudian diujikan sebagai soal pre-test 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

9. Melaksanakan pre-test pada kelompok eksperimen (X4) dan kelompok 

kontrol (X3). Hasil dari pre-test pemahaman konsep tersebut kemudian 

dijadikan acuan awal. 

10. Melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul 

pada kelas eksperimen yaitu X4 dan pembelajaran menggunakan 

metode ceramah berbantuan modul pada kelompok kontrol yaitu X3. 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, peneliti beberapa hari sebelum 

pembelajaran sudah membagikan modul pembelajaran yang akan 

digunakan sebagai bahan ajar pada saat pembelajaran dan menyuruh 

siswa untuk mempelajari modul tersebut. 

11. Melaksanakan ujian akhir berupa post-test pada kelompok eksperimen    

dan kelompok kontol. 

12. Menganalisis hasil post-test yang telah dilakukan pada kelompok   

eksperimen dan kelompok kontrol, dengan program SPSS 16. 

13. Membandingkan hasil pre-test dan hasil post-test pada kelompok   

eksperimen dan kelompok kontrol untuk diambil kesimpulan. 

14. Menyusun laporan hasil penelitian. 
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3.4.2 Tahap Pelaksanaan Eksperimen 

Setelah dilakukan uji analisis dan diketahui bahwa kelas tersebut 

berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya kedua kelas tersebut diberi 

perlakuan. Tahap pelaksanaan awal pada kelas eksperimen yaitu pemberian pre-

test, dan pada peretemuan ke dua sampai ke empat pemberian perlakuan pada 

kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

berbantuan modul, pada tahap akhir kelas eksperimen di beri post-test. 

 

3.4.3 Tahap Pelaksanaan Kelas Kontrol 

 Tahap awal pada kelas kontrol yaitu pemberien pre-test dan pada pertemuan 

kedua sampai ke-empat pemberian perlakuan dengan menerapkan metode 

pembalajaran ceramah yang diterapkan dalam SMA AL – IRSYAD, pada tahap 

akhir kelas kontrol diberi post-test untuk evaluasi.  

 

3.4.4 Pelaksanaan Akhir Test  

Setelah penerapan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

selesai, maka selanjutnya peneliti melakukan test akhir (post-test) untuk 

mengetahui pemahaman siswa dari materi yang telah diajarkan yang diperoleh dari 

hasil pemahaman antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.5  Metode Pengumpulan Data  

 Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan 3 teknik 

pengumpulan data. Sugiyono (2009:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik yang digunakan yaitu : 

3.5.1 Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik ( Sukmadinata, 2009 : 221 ). Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data nama siswa yang digunakan 

untuk sampel. Selain itu juga digunakan untuk mendokumentasi gambar kegiatan 

penelitian. 

3.5.2 Tes 

 Tes merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat mengukur. Menurut 

Arikunto (2006:150 ) tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep. Tes ini digunakan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol siswa kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal. 
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3.5.3 Observasi 

 Metode observasi digunakan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan 

pembelajaran ekonomi yang berlangsung di SMA AL-IRSYAD Tegal, baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Metode observasi ini menggunakan 

lembar observasi siswa yang bertujuan untuk mengamati kegiatan dalam proses 

belajar mengajar serta mengetahui tingkat keaktifan siswa selama mengikuti 

pembelajaran. 

 

3.6  Analisis Instrumen Soal  

3.6.1 Validitas  

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 

 Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mengungkap data variabel 

yang diteliti secra tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh 

mana data yang terkumpul menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud ( Arikunto, 2006 : 168-169 ). 

 Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas suatu instrumen adalah 

rumus korelasi product moment ( Arikunto, 2006 : 170 ). 

Adapun rumus untuk mengukur validitas adalah sebagi berikut : 
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  Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi antara X dengan Y 

X   = skor tiap item 

Y   = skor total  

N   = jumlah subjek/peserta didik yang diteliti 

 Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r pada 

tabel product moment dengan taraf signifikansi 5% suatu butir dikatakan valid jika 

harga  >  (Arikunto, 2007:75). Uji coba soal dalam penelitian ini 

menggunakan 45 butir soal pilihan ganda, dengan jumlah responden (n) = 23 dan 

taraf signifikansi α = 5% diperoleh = 0,413 dari daftar kritik r product 

moment jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka soal tersebut tidak valid. Berikut 

data soal yang valid dan tidak valid, perhitungan validitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

Table 3.5 Validitas uji coba 

No Kriteria No Soal Jumlah  

1 Valid  1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 

26,27,29,31,32,33,34,35,37,38, 

39,40,41,42,43,44,45 

40 

2 Tidak Valid 2,10,28,30,36. 5 

 Jumlah  45 

Sumber: lampiran 5 hal 134 
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 Pada hasil uji coba memperlihatkan bahwa dari 45 soal yang telah di uji 

cobakan, terdapat 5 soal yang tidak valid dan 40 soal termasuk dalam kriteria 

valid.  Soal yang tidak valid tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa sehingga harus diganti atau di buang. 

 

3.6.2 Reliabilitas  

 Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur. 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap. Tetapi jika hasilnya berubah-ubah maka dapat dikatakan tidak berarti, 

sehingga pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil 

tes (Arikunto,2007:86). 

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes bentuk 

uraian adalah rumus alpha, yaitu: 

2

2

11
1 S

pqS

n

n
r , ( Arikunto, 2007 :102 ) 

 

Keterangan:  

 r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan. 

 p   = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar . 

 q = proporsi peserta didik yang menjawab salah (q=1-p). 
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 ∑ pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q. 

 N = banyaknya item. 

 S      = standar deviasi darai tes (standar deviasi adalah akar 

dari varians) (Arikunto, 2007:101). 

Nilai  yang diperoleh dikonsultasikan dengan  dengaan taraf 

signifikan 5%. Jika nilai  ≥  maka instrumen tersebut reliabel. 

Tabel 3.6 

Kriteria reliabilitas 

Interval reliabilitas Kriteria 

0.0 < rxy ≤ 0.2 Sangat rendah 

0.2 < rxy ≤ 0.4 Rendah 

0.4 < rxy ≤ 0.6 Cukup 

0.6 < rxy ≤ 0.8 Tinggi 

0.8 < rxy ≤ 1.0 Sangat tinggi 

 

Berdasarkan dari hasil analisis uji coba instrumen diperoleh  sebesar 0.955 

dan  0.413 dengan taraf signifikansi 5% dan n = 23. Harga ini menunjukkan 

bahwa instrummen tersebut reliabel dan termasuk dalam kriteria cukup. 

  

3.6.3 Daya Beda 

Analisis daya pembeda digunakan untuk mengetahui kemampuan soal 

tersebut dalam membedakan peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan peserta didik yang kurang pandai ( Arikunto, 2007 : 211 ).  

Untuk menghitung daya pembeda soal dapat digunakan rumus:  

D=  -  
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Keterangan :  

D = daya beda soal. 

JA = banyaknya siswa kelas atas. 

JB = banyaknya siswa kelas bawah. 

BA = banyaknya siswa kelas atas yang menjawab benar 

BB = banykanya siswa kelas bawah yang menjawab benar 

PA =  = Proporsi peserta  kelompok atas yang menjawab benar. 

PB =  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

(Arikunto. 2007:213) 

Untuk mengetahui apakah soal tersebut termasuk dalam kategori jelek 

atau baik dengan kategori sebagai berikut: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor). 

D = 0,20 – 0,40 = cukup (satisfactory). 

D = 0,40 – 0,70 = baik (good). 

D = 0,07 – 1,00 = baik sekali (excellent). 

D = negatif, semuanya tidak baik. 

   (Arikunto, 2007: 218) 

Dari hasil uji coba dengan jumlah 45 soal diperoleh kriteria baik sekali 

sebanyak 2 soal, kriteria baik 29 soal, kriteria cukup 10 soal dan soal dengan 

criteria jelek 4 soal. Untuk memperjelas dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini: 
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Tabel 3.7 

Hasil uji daya beda 

Sumber : Lampiran 8 hal 139 

 

3.6.4 Tingkat Kesukaran  

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran (Arikunto, 2007:207). Besarnya indeks kesukaran antara 0,0 sampai 1,0. 

Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks 

kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 

menunjukkan bahwa soalnya mudah. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah atau terlalu sukar.    

Menurut Arikunto (2007: 208) untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal 

pilihan ganda dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

           P =  

 

Kriteria soal Nomor soal Jumlah soal Keterangan 

Baik sekali D = 0.70 < 1.00 3, 13 2 Dipakai 

Baik D = 0.40 < 0.70 1, 4, 5, 6, 8, 9, 

12, 14, 16, 18, 

19, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 29, 

32, 33 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 

43, 44, 45.  

29 Dipakai 

Cukup 0.20 < 0.40 7, 11, 15, 17, 

20, 25, 30, 31, 

34, 42. 

10 7, 11, 15, 17, 20, 

25, 30, 31, 34, 42 

dipakai, kecuali 

nomor 30. 

Jelek 0.00 < 0.20 2, 10, 28, 36. 4 Tidak dipakai 

Jumlah  45  
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  Keterangan: 

  P = indeks kesukaran. 

  B = banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

  JS = jumlah seluruh peserta tes. 

Kriteria soal bentuk pilihan ganda adalah sebagai berikut 

(1)  Soal dengan P 1,00 sampai 0,30 adalah soal dikatakan sukar. 

(2)  Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal dikatakan sedang. 

(3)  Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal dikatakan mudah. 

(Arikunto, 2007: 210) 

Dari hasil uji coba yang dilakukan di SMA AL-IRSYAD Tegal diperoleh soal 

dengan kriteria mudah sebanyak 9 soal, soal dengan kriteria sedang sebanayak 30 

soal dan soal dengan kriteria sukar sebanyak 6 soal. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini:  

Tabel 3.8 Hasil uji tingkat kesukaran soal 
Kriteria Nomor soal Jumlah  Keterangan 

Mudah 12, 19, 25, 27, 31, 34, 36, 

42, 45 

9 Nomor soal 12, 19, 25, 27, 31, 

34, 36, 42, 45 dipakai,  kecuali 

nomor soal 36 

 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

,11,13 ,14 ,16 ,17,21 ,22, 26, 

28, 29, 30, 32, 33, 35, 37,38, 

39, 40, 41, 43, 44 

 

30 Nomor soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 11, 12, 13, 14,16 ,17 ,21 

,22, 26,28, 29,30, 32, 33, 35, 

37,38, 39, 40, 41, 43, 44. 

dipakai, kecuali nomor soal 

10, 2, 28, 30 

 

Sukar 7, 15, 20, 23, 18, 24. 6 Nomor soal 15, 20, 23 

7,18,24. 

Sumber : lampiran 7 hal 137 
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3.7  Teknik Analisis Data 

 Penggunan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

kuantitatif yang meliputi metode deskriptif dan metode statistik. Untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan Software SPSS 16. 

 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

 Penggunaan analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data hasil 

belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol baik hasil nilai rata-rata, nilai 

maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Penggunaan analisis ini dilakukan 

terhadap hasil pemahaman konsep yang ditunjukan dengan hasil belajar yang di 

dapat dari nilai sebelum perlakuan (pre-test) dan nilai sesudah perlakuan (post-

test) baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

 

3.7.2 Analisis Statistik 

 Penggunaan analisis statistik dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui kondisi awal melalui uji homogenitas dan uji normalitas populasi 

yang berguna untuk mengetahui bahwa sampel tersebut berdistribusi normal dan 

homogen. Setelah sampel berdistribusi normal dan dalam keadaan homogen, 

selanjutnya pengujian hipotesis dengan menggunakan paired sampel t–test, 

independent sampel t-test dan Randomized Control Group pre-test dan post-test. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan dan 

perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen yang dalam pembelajarannya 
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menerapkan model kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) dengan 

kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran tanpa menggunakan model 

kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) dan untuk menegtahui apakah 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together)  

lebih efektif dibendingkan penerapan pembelajaran tanpa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together). 

 

3.7.2.1  Uji Analisis Data Populasi 

1.  Uji Normalitas populasi  

 

Uji normalitas populasi digunakan untuk menentukan kedua kelompok 

berdistribusi normal atau tidak dengan adanya varians dan rata-rata yang memiliki 

kedua kelompok tidak berbeda signifikan. Untuk menganalisis tingkat ke 

normalitas dari data tersebut menggunakan Software SPSS 16 One Sample 

Kolomogrov-Smirnov dalam kolom asymp sig 2 tailed. Uji normalitas 

menggunakan taraf signifikan α dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dan taraf 

keyakinan 95%. Jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

2.  Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas populasi varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelas eksperimen dan kontrol memliki varians yang sama atau tidak, jika keduanya 

memiliki varians yang sama maka kedua kelas tersebut dikatakan homogen. Untuk 
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menganalisis homogenitas dalam penenlitian ini menggunaka program SPSS 16 

levene statistic dalam kolom sig. 

 

3.7.2.2 Analisis Data Pre test 

1. Uji Normalitas data Pre test 

 

Uji normalitas data pre test digunakan untuk mengetahui apakah data pre-test 

tersebut bersifat normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan SPSS 16 dengan 

uji sample One Kolmogorof Smirnov dalam kolom asymp sig 2 tailed. Apabila 

data berdistribusi normal maka uji dilakukan dengan statistik parametrik jika tidak 

berdistribusi normal maka menggunakan uji satatistik non parametrik dengan α < 

5% dengan tingkat kepercayaan 95%.  

  Dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika Sig > 0,05, maka Ho diterima yang berarti data berdistribusi normal, 

2. Jika Sig < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti data berdistribusi tidak 

normal. 

  Kriteria uji Kolmogrov-Smirnov adalah terima H0 jika nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05.  

 

2.  Uji Homgenitas Data Pre test 

 Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh kelompok tersebut memiliki 

varians yang sama atau homogen. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 16 levene statistic.  
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   Dengan kriteria: 

1. Jika Sig > 0.05, maka Ho diterima yang berarti data homogen, 

2. Jika Sig< 0,05 maka Ho ditolak yang berarti data tidak homogen 

 

3.  Uji Kesamaan Dua Rata – Rata Data Pre test 

 Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis ini 

menggunakan software SPSS 16 dengan independent sample t-test. Uji kesamaan 

dua rata-rata di ajukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

 Kriteria H0 diterima jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 pada equal variances 

assumed untuk data homogen dan H0 ditolak jika Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 

pada equal variances assumed untuk data tidak homogen.  

   

3.7.2.3 Uji Hipotesis  

1. Uji Hipotesis I (Uji Peningkatan) 

 Uji hipotesis I merupakan uji peningkatan rata-rata nilai pemahaman siswa 

antara kelas eksperimen (kelas yang menggunakan pembelajaran kooperatif NHT 

berbantuan modul) dan kelas kontrol (kelas yang menggunakan ceramah 

berbantuan modul) sebelum diberi perlakuan (pre-test) dengan rata-rata nilai 

setelah diberi perlakuan (post-test). Uji hipotesis ini menggunakan ini 

menggunakan softaware SPSS 16 Paired Sample T Test dari nilai pre test – post 
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test kelas eksperimen dan pre test – post test kelas kontrol dengan taraf 

signifikanso 5%. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Berdasarkan probabilitas :   

Ho diterima jika sig > 0,05  

Ho ditolak jika sig < 0,05  

    (Priyatno 2012: 92)    

 

2.  Uji hipotesis 2 (Uji Perbedaan) 

 Uji hipotesis ini merupakan uji perbedaan pemahaman siswa dari hasil post-

test siswa yang tidak diberi perlakuan (kontrol) dan siswa yang diberi perlakuan 

(eksperimen), sehingga pembelajaran tersebut dikatakan lebih efektif dalam 

meningkatkan pemahaman siswa. Untuk mengukurnya menggunakan SPSS 16. 

Hasil pemahaman siswa di uji dengan Independent Sample T test. Hipotesis yang 

digunakan : 

 Berdasarkan probabilitas :  

   Ho diterima jika sig > 0,05  

   Ho ditolak jika sig < 0,05      

   (Priyatno 2012: 83) 
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3. Uji Hipotesis 3 (Hasil Desain Randomized Control Group pre test dan post 

test)  

 Uji hipotesis ini merupakan  uji tingkat efektivitas dari hasil pre test–post test 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Desain ini menggunakan desain Randomized 

Control Group pre test dan post test. 

Tabel 3.9 

Desain Randomized Control group pre test dan post test 

Kelompok R Tes Awal (pre 

test) 

Perlakuan Tes Akhir (post 

test)  

Kelas Eksperimen R P1 X P2 

Kelas kontrol R P3 X P4 

     Sumber: Jogiyanto (2010:108) 

Keterangan  

T   = Treatmen dengan model NHT. 

R   = Proses Randomized. 

P1   = Rata – rata pre test kelas eksperimen. 

P2   = Rata – rata post test kelas kontrol. 

P3   = Rata – rata pre test kelas kontrol 

P4   = Rata – rata pre test kelas eksperimen. 

   

   Efek dari eksperimen ini adalah (P2-P1) – (P3-P4) atau (P2-P4) – (P3-

P1) (Jogiyanto, 2010:108). Proses eksperimen dilakukan dengan memberikan 

pembelajaran menggunakan kooperatif tipe NHT pada kelompok treatmen 

(eksperimen), tetapi tidak pada kelompok konrol. Pemerolehan tingkat efektivitas 

pembelajaran dilihat dari rata – rata pre test-post test kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA AL-IRSYAD Kota Tegal. Sekolah ini beralamat 

di Jalan Gajah Mada Kota Tegal No 128. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 

2012. Populasi pada penelitan ini adalah siswa kelas X semester 1. Pembagian kelas 

di SMA AL-IRSYAD dilakukan secara acak, sehingga tidak ada kelas unggulan, 

semua kelas memiliki karakteristik yang sama, dimana siswa mendapatkan kurikulum 

yang sama, mendapatkan jam pelajaran ekonomi yang sama, dan di ajar oleh guru 

yang sama.  

Pada langkah pertama peneliti menentukan subyek penelitian di awali dengan uji 

homogenitas data populasi. Data populasi tersebut diperoleh dari Hasil NEM siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pembelajaran kooperatif 

Tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan bantuan modul kompetensi dasar 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada siswa 

kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal. SMA AL-IRSYAD memiliki lima kelas pada 

kelas X, dari hasil uji homogenitas populasi ditentukan sampel dua kelas, X3 sebagai 

kelas kontrol dan X4 sebagai kelas eksperimen. Jumlah siswa yang ada pada kelas 

eksperimen yaitu 26 siswa dan pada kelas kontrol berjumlah 28 siswa. 
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Selain itu rincian mengenai siswa kelas penelitian dapat dilihat dari nilai UAN 

mereka. Saat mereka memasuki SMA AL-IRSYAD mereka memilki nilai Ujian 

Akhir Nasional SMP yang digunakan untuk mendaftar SMA tersebut. Nilai yang 

dimiliki siswa pastinya beragam. Nilai UAN terdiri dari 4 mata pelajaran yang 

diujikan dari SMP. Nilai terendah dari siswa yang dijadikan objek penelitian adalah 

24,95 dan nilai UAN tertinggi adalah 37.00. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dimana peneliti mencoba untuk 

membandingkan antara model pembelajaran kooperatif NHT berbantuan modul yang 

diterapkan pada kelas eksperimen dan metode ceramah berbantuan modul sehingga 

peneliti melakukan pengajaran di dalam kelas dengan didamping oleh guru mata 

pelajaran ekonomi  dan dibantu oleh seorang observer. 

Dalam proses pembelajarannya pada kedua kelas tersebut baik eksperimen maupun 

kontrol melalui tiga tahap yang sama yaitu pre-test, pembelajaran, post-test. Akan 

tetapi penerapan metode pembelajaran kedua kelas tersebut berbeda. Pre-test 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal siswa dalam memahami 

materi pada kompetensi dasar kelangkaan sumber ekonomi dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. Post-test digunakan untuk mengetahui hasil pemahaman siswa 

setelah diberi proses pembelajaran. 

Perbedaan mendasar dari kedua kelas yaitu dalam perlakuan yang diberikan pada saat 

pembelajaran. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif NHT berbantuan modul, sedangkan pada kelas kontrol dengan metode 



81 

 

 

ceramah berbantuan modul. Waktu pembelajaran yang di gunakan relatif sama yaitu 

10 jam dengan 5 kali pertemuan termasuk pre-test dan post-test. 

 

4.1.2  Tahap Pelaksanaan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengetahui 

pemahaman konsep yang diukur dengan hasil pemahaman mata pelajaran ekonomi 

kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) berbantuan modul, dengan pembelajaran tanpa menggunakan model NHT, 

tetapi berbantuan modul. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba 

soal yang dilakukan di kelas uji coba, yang hasilnya dilakukan analisis. Pada 

penelitian ini terdapat 2 kelas yang dijadikan sampel, yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, dimana pada kelas eksperimen di terapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan modul dan pada kelas kontrol tanpa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT tetapi tetap menggunakan bantuan modul. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 

 Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen dilakukan di kelas X4 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

berbantuan modul. Pada pertemuan pertama peneliti melakukan pre-test pada 

kelompok eksperimen, pertama guru memberikan salam dan mengatur siswa untuk 

mempersiapkan diri melakukan pre-test. Setelah siswa siap soal dibagikan kepada 
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siswa dan selanjutnya dikerjakan dengan waktu 60 menit. Kegitan ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. 

 Pada pertemuan selanjutnya pada kelompok eksperimen, dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT 

berbantuan modul. Pertama guru memberikan salam serta mengabsen siswa, setelah 

itu guru memberikan pengarahan bahwa pada pertemuan kali ini pembelajaran akan 

dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif, serta menyampaikan kompetensi 

dasar dan indikator yang harus di capai. Selanjutnya siswa di bagi kelompok secara 

acak. Kemudian setelah itu siswa di beri modul yang telah di susun oleh peneliti, lalu 

guru menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Selanjutnya siswa melakukan 

kegiatan belajar secara mandiri dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

secara berkelompok. Selanjutnya siswa dipanggil secara acak dan menjelaskan soal 

yang diberi secara acak yang terkait dengan tugas kelompok tersebut, dan guru 

mengecek apakah jawabanya benar atau salah. Pertemuan selanjutnya siswa kembali 

diberikan soal latihan agar lebih paham. Setiap pertemuan peneliti melibatkan guru 

mapel, serta observer yang bertugas mengamati aktivitas siswa dan di catat dalam 

lembar aktivitas siswa yang telah disediakan oleh peneliti. 

 Tahap terakhir pada penelitian adalah di lakukannya post-test untuk mengukur 

kemampuan siswa setalah diberi pembelajaran, dan mengukur perbedaan antara kelas 

yang diberi model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul dengan 

kelas yang tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan 
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modul. Hasil pemahaman siswa pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 

Hasil pemahaman siswa pada kelompok eksperimen 

Sumber variasi 
Eksperimen 

Pre test Post test 

Rata-rata 70.19 82.78 

Maksimal 82.50 97.50 

Minimal 55.00 67.50 

Σ tuntas 8 23 

% tuntas 31% 88% 

 Sumber : lampiran 19 hal 167 

 Dari data diatas dapat dilihata bahwa terdapat peningkatan antara setelah 

perlakuan dan sebelum perlakuan. Rata-rata pre-test pada kelas eksperimen pada hasil 

pre-test 70.19 dan rata- rata pada hasil post test 82.78, hal tersebut dikarenakan siswa 

telah melakukan proses pembelajaran sehingga nilai rata-rata klasikal meningkat. 

Nilai pre-test maksimal sebesar 82.50 dan setelah melakukan proses pembelajaran 

kooperatif NHT pada kelas eksperimen hasil post-test maksimal sebesar 97.50. Dari 

prosentase ketuntasan antara setelah perlakuan dan sebelum perlakuan mengalami 

peningkatan, pada saat pre-test  hanya 8 siswa yang tuntas setelah perlakuan terdapat 

23 siswa mengalami ketuntasan.  

 Pada saat proses pembelajaran pada kelas eksperimen terdapat penilaian 

aktivitas siswa yang dilakukan oleh observer. Penilaian tersebut dilakukan selama 3 

kali pertemuan. Data rekapitulasi aktivitas siswa selama tiga kali pertemuan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi lembar aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

Sumber : lampiran 30 hal 201 

 Meskipun secara keseluruhan aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap 

pertemuan. Pada pertemuan ke tiga aspek ke tujuh keaktifan siswa dalam bertanya 

tidak mengalami peningkatan hal ini dikarenakan siswa merasa kurang percaya diri 

dalam mengutarakan pendapat pada saat materi penyebab kelangkaan. Mereka 

menganggap mudah materi tersebut. Pada kelas eksperimen ada beberapa aspek 

penilaian tambahan yang tidak di nilai pada kelas kontrol, karena kelas kontrol tidak 

melakukan kegiatan tersebut, yaitu pada aspek keaktifan siswa dalam mengutarakan 

No Aspek penilaian Eksperimen  

Per 1 Per 2 Per 3 

1 

 

Ketepatan  waktu dalam  

memasuki ruangan 
26 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 

2 

 

Menjawab salam dari  

Guru 
26 (100%) 26 (100%) 26 (100%) 

3 

 

Menghargai guru dengan  

tidak bicara sendiri 
19 (73%) 21 (81%) 23 (88%) 

4 

 

 

Menyiapkan buku  

pelajaran ekonomi saat  

pelajaran akan dimulai 

17 (65%) 20  (77%) 23 (88%) 

5 

 

 

Memperhatikan guru saat  

guru menjelaskan tujuan  

pembelajaran 

19 (73%) 20  (77%) 22 (85%) 

6 

 

Memperhatikan guru saat  

memberikan materi awal 
15 (58%) 21  (81%) 22 (85%) 

7 

 

 

Aktif bertanya tentang  

materi yang kurang  

dimengerti 

19 (73%) 21  (81%) 21 (81%) 

8 

 

 

Mencatat sumber  

informasi yang  

ditentukan guru 

16 (62%) 19 (73%) 21 (81%) 

9 

 

Memperhatikan guru saat  

memberikan kesimpulan 
18 (69%) 21 (81%) 21 (81%) 

Rata – Rata Kelas 74% 83% 87% 
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pendapat atau menyanggah hasil presentasi dari kelompok lain dan aspek kejelasan 

siswa dalam menyampaikan hasil diskusi. Kedua aspek tersebut dari pertemuan 

pertama sampai pertemuan ketiga mengalami peningkatan. Pada aspek keaktifan 

siswa dalam mengutarakan pendapat atau menyanggah hasil presentasi pertemuan 

pertama 73%, pertemuan ke dua 77% dan pertemuan ke tiga 85%. Sedangkan pada 

aspek kejelasan siswa dalam menyampaikan hasil diskusi pertemuan pertama 73%, 

pertemuan ke dua 85%, pertemuan ke tiga 88%. 

 

4.1.2.2 Proses Pembelajaran Pada Kelas Kontrol 

 Proses pembelajaran pada kelompok kontrol dilakukan di kelas X3, 

pembelajaran dilakukan tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe 

NHT (Numbered Heads Together) berbantuan modul. Pada pertemuan pertama pada 

kelas kotrol dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal siswa, pertama 

guru memberikan salam dan mengatur siswa untuk mempersiapkan diri melakukan 

pre-test, waktu untuk mengerjakan pre-test yaitu 60 menit. Pertemuan selanjutnya 

dilakukan pembelajaran diawali dengan salam serta mengabsen siswa selanjutnya 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar yang akan di pelajari. 

Pada pembelajaran di kelas kontrol menerapkan pembelajaran dengan metode 

ceramah, kegiatan tanya jawab, penugasan dengan modul pembelajaran, pertemuan 

selanjutnya menerapakan metode pembelajaran yang sama.  

 Pada pertemuan terakhir peneliti melakukan post-test untuk mengukur 

kemampuan siswa setalah diberi pembelajaran, dan mengukur perbedaan antara kelas 
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yang diberi model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul dengan 

kelas yang tanpa menggunakan metode pembelajaran kooperatif Tipe NHT dengan 

berbantuan modul. Berikut hasil pemahaman siswa antara sebelum perlakuan (pre 

test) dan setelah perlakuan (post test).  

Tabel 4.3 

Rekapitulasi hasil pemahaman konsep siswa pada kelas kontrol 

Sumber variasi 
Kontrol 

Pre test Post test 

Rata-rata 70.98 78.03 

Maksimal 82.50 90.00 

Minimal 50.00 65.00 

Σ tuntas 7 20 

% tuntas 25% 71% 

 Sumber : lampiran 20 hal 168 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan antara setelah 

perlakuan dan sebelum perlakuan. Rata-rata pre-test pada kelas kontrol pada hasil 

pre-test 70,98 dan rata-rata pada hasil post-test 78.03, hal tersebut dikarenakan siswa 

telah melakukan proses pembelajaran sehingga nilai rata-rata klasikal meningkat. 

Nilai pre-test maksimal sebesar 82.50 dan setelah melakukan proses pembelajaran 

kooperatif NHT pada kelas kontrol hasil post-test maksimal sebesar 90.00. Dari 

prosentase ketuntasan antara setelah perlakuan dan sebelum perlakuan mengalami 

peningkatan, pada saat pre-test hanya 7 siswa yang tuntas, setelah perlakuan terdapat 

20 siswa mengalami ketuntasan. Secara keseluruhan dari hasil pre-test dan post-test 

kelas kontrol mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut kurang optimal jika 

dibandingkan dengan kelas eksperimen. 
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 Pada saat proses pembelajaran pada kelas kontrol terdapat penilaian aktivitas 

siswa yang dilakukan oleh observer. Penilaian tersebut dilakukan selama 3 kali 

pertemuan. Data rekapitulasi aktivitas siswa selama tiga kali pertemuan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi lembar aktivitas siswa pada kelas kontrol 

No Aspek penilaian Kontrol  

Per 1 Per2 Per 3 

1 Ketepatan  waktu dalam  

memasuki ruangan 
     28 (100%) 28 (100%) 28 (100%) 

2 Menjawab salam dari  

Guru 
28 (100%) 28 (100%) 28 (100%) 

3 Menghargai guru dengan  

tidak bicara sendiri 
20 (71%) 21 (75%) 22 (79%) 

4 Menyiapkan buku  

pelajaran ekonomi saat  

pelajaran akan dimulai 

18 (64%) 20 (71%) 22 (79%) 

5 Memperhatikan guru saat  

guru menjelaskan tujuan  

pembelajaran 

19 (68%) 19 (68%) 18 (64%) 

6 Memperhatikan guru saat  

memberikan materi awal 
17 (61%) 20 (71%) 20 (71%) 

7 Aktif bertanya tentang  

materi yang kurang  

dimengerti 

20 (71%) 19 (68%) 19 (68%) 

8 Mencatat sumber  

informasi yang  

ditentukan guru 

19 (68%) 19 (68%) 20 (71%) 

9 Memperhatikan guru saat  

memberikan kesimpulan 
18 (64%) 21 (75%) 19 (68%) 

Rata-Rata Kelas 74% 77% 78% 

Sumber : lampiran 32 hal 205 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa meningkat dari setiap 

pertemuanaya. Namun peningkatan aktivitas siswa pada kelas kontrol tidak terlalu 

besar seperti aktivitas siswa di kelas eksperimen. Pada aspek penilaian perhatian 
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siswa pada saat guru memberikan penjelasan tujuan pembelajaran terjadai penurunan 

dan pada aspek perhataian siswa saat guru memberikan materi tidak terjadi 

peningkatan. Hal ini terjadi karena siswa mulai merasa jenuh dengan proses 

pembelajaran, sehingga perhataian siswa berkurang. 

 

4.1.3 Analisis Deskriptif 

4.1.3.1  Deskripsi Pemahaman Konsep Siswa Sebelum Diberi Perlakuan (Pre 

test)                 

                  Tabel 4.5 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

KONTROL 28 50.00 82.50 70.9821 6.09870 

EKSPERIMEN 26 55.00 82.50 70.1923 7.20844 

Valid N 

(listwise) 
26 

    

      Sumber data penelitian di olah tahun 2012 

 Deskripsi pemahaman konsep sebelum diberi perlakuan model pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan modul, meliputi 

jumlah siswa kelas eksperimen sebanyak 26 dan kelas kontrol 28. Nilai minimum 

pada kelas kontrol (X3) sebesar 50.00 sedangkan pada kelas eksperimen (X4) 55.00. 

Nilai maximum pada kelas kontrol (X3) dan kelas eksperimen (X4) memperoleh nilai 

yang sama yaitu 82.50, hasil tersebut tidak memiliki perbedaan yang jauh. Sedangkan 

rata-rata (mean) pada kelas kontrol (X3) 72.98 dan kelas eksperimen (X4) 70.192, 
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nilai standar deviasi pada kelas kontrol 6.098 sedangkan pada kelas eksperimen 

7.208. 

 

4.1.3.2  Deskripsi pemahaman konsep siswa setelah diberi perlakuan (Post test) 

       Tabel 4.6 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KONTROL 28 65.00 90.00 78.0357 6.46777 

EKSPERIMEN 26 67.50 97.50 82.7885 6.97592 

Valid N 

(listwise) 
26 

    

   Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 Setelah siswa diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe NHT  

berbantuan modul pada kelas eksperimen dan kelas kontrol tanpa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul memperoleh perubahan 

yang meningkat baik nilai maximum, nilai minimum, dan rata-ratanya. Jumlah siswa 

pada kelas kontrol sebanyak 28 dan kelas eksperimen 26. Nilai minimum kelas 

kontrol 65.00 dan kelas eksperimen 67.50, untuk nilai maximum kelas kontrol setelah 

diberi materi (X3) 90.00 dan kelas eksperimen setelah di beri perlakuan 97.50. 

Sedangkan rata-rata pada kelas kontrol (X3) 78.03 dan kelas eksperimen (X4) 82.78 

dengan demikian terdapat selisih anatra kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 

4.75. 
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4.1.4 Analisis statistik (Inferensial) 

4.1.4.1  Pengujian pemahaman konsep sebelum diberikan perlakuan (pre test) 

1. Uji Normalitas Pre test 

Hasil uji normalitas sebelum diberi perlakuan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Data Pre Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kontrol Eksperimen 

N 28 26 

Normal Parameters
a
 Mean 70.9821 70.1923 

Std. Deviation 6.09870 7.20844 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .186 .149 

Positive .152 .149 

Negative -.186 -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z .984 .759 

Asymp. Sig. (2-tailed) .287 .611 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 
  

  Hasil uji normalitas menggunakan one – sample kolmogorov pada asymp sig. 

(2-tailed) diperoleh probabilitas signifikansi untuk kelompok kontrol 0,287 dan 

kelompok eksperimen 0,611 kedua nilai tersebut lebih dari taraf signifikansi 0,05 

yang berarti data tersebut berdistribusi normal. 
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2.  Uji Homogenitas Pre test 

 Hasil uji homogenitas yang menunjukan kesamaan dua varians data 

kemampuan awal (pre test) kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada 

table berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Homogenitas Pre test 

 

 

 

 

  

 Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan alat bantu SPSS 16 

diperoleh Sig = 0,119 lebih besar dari taraf Sig (α) = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan Ho diterima yang berarti bahwa kedua kelas mempunyai varians yang 

sama (Homogen). 

 

3.  Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 Kriteria uji kesamaan dua rata-rata Ho jika Sig (2 – tailed) lebih dari 0,05 

pada equal varians assumed untuk data homogen, dan terima Ho jika Sig. (2 - tailed) 

lebih dari 0,05 pada equal varians not assumed untuk data yang tidak homogen 

 Berdasarkan perhitungan dengan uji Independent Sample T-test menggunakan 

Software SPSS 16, hasil uji kesamaan dua rata-rata data pre-test antara kolmpok 

eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel berikut 

 

      Test of Homogeneity of Variances 

    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.519 1 52 .119 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji kesamaan dua rata – rata 
 

 

 

 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 Dari uji kesamaan dua rata-rata tabel di atas diperoleh hasil Sig (2-tailed) 

equal variances assumed sebesar 0,665 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan 

diperoleh rata – rata (Mean) kelas eksperimen 70,19 dan kelas kontrol 70.98 yang 

berarti tidak ada perbedaan yang signifikansi. Hal ini menunjukan bahwa antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama.  

Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pretest 1 26 70.1923 7.20844 1.41369 

2 28 70.9821 6.09870 1.15255 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Preet

est 

Equal 

variances 

assumed 

2.519 .119 -.436 52 .665 -.78984 1.81260 
-

4.42709 
2.84742 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-.433 
49.16

6 
.667 -.78984 1.82397 

-

4.45494 
2.87526 
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4.1.4.2  Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 1 (Uji Peningkatan Pemahaman) 

 Hipotesis dalam penelitian ini merupakan uji peningkatan rata-rata nilai 

pemahaman siswa antara kelas eksperimen (kelas yang menggunakan pembelajaran 

kooperaitif NHT berbantuan modul) dan kelas kontrol (kelas yang menggunakan 

ceramah berbantuan modul) sebelum diberi perlakuan dengan rata-rata sesudah 

perlakuan . Untuk menguji hipotesis ini maka digunakan uji paired sample t-test, data 

yang digunakan untuk melakukan uji ini adalah data nilai pre-test kelas eksperimen 

dan data nilai post-test kelas eksperimen. 

a. Hasil Uji Peningkatan Pemahaman Konsep Kelas Eksperimen 

 Hasil uji peningkatan pemahaman konsep kelompok eksperimen dengan 

menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil uji paired t – test kelas eksperimen 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 70.1923 26 7.20844 1.41369 

POSTTES

T 
82.7885 26 6.97592 1.36809 
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Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 Berdasarkan tabel 4.10 diatas tampak bahwa pembelajaran ekonomi 

kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas dengan model NHT berbantuan modul terbukti efektif karena dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal ini terlihat nilai Sig.2 tailed sebesar 

0,00 < 0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara nilai siswa sebelum di beri perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Pada hasil 

rata – rata (mean) nilai pre-test sebesar 70,19 dan rata-rata nilai post-test 82,78. 

Sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan hasil belajar kelas eksperimen dari 

pre-test ke post-test. 

b.  Hasil Uji Peningkatan Pemahaman Konsep Kelas Kontrol  

 Hasil uji peningkatan pemahaman konsep kelompok kontrol dengan 

menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

                                                 Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

1.259

62E1 

8.49943 1.66688 

-

16.0291

5 

-9.16316 
-

7.557 
25 .000 
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Table 4.11 

Hasil uji pired t – test kelas kontrol 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 70.9821 28 6.09870 1.15255 

POSTTEST 78.0357 28 6.46777 1.22229 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh signifikansi 0,00 kurang dari taraf 

signifikansi = 0,05 maka Ho ditolak. Artinya ada peningkatan yang signifikan antara 

rata-rata nilai sebelum perlakuan dan rata-rata sesudah perlakuan. Pada hasil rata-rata 

(mean) pre-test 70,19 dan rata-rata post-test 78,03. Sehingga dapat disimpulkan 

terjadi peningkatan hasil belajar kelas kontrol dari pre-test ke post-test. 

 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

7.053

57 

5.65414 1.06853 
-

9.24602 

-

4.86113 

-

6.601 
27 .000 
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2. Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan) 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah perbedaan yang signifikan antara rata-

rata nilai post-test kelas yang tidak diberikan treatmen (kontrol) dengan rata-rata nilai 

post-test kelas yang diberikan treatmen (eksperimen) yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul dan kelas kontrol tanpa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul, pada 

kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas pada kelas X SMA AL-IRSYAD tahun ajaran 2012/2013. 

 Untuk menguji hipotesis ini maka digunakan uji Indepndent sample – test atas 

nilai post–test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji hipotesis 

data post-test dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.12 

Hasil uji independent sample t – test 

Group Statistics 

 KELA

S N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

POSTEST 1 26 82.7885 6.97592 1.36809 

2 28 78.0357 6.46777 1.22229 

              Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

POS

TEST 

Equal 

variances 

assumed 

.098 .755 
2.59

8 
52 .012 

4.7527

5 

1.8293

6 

1.0818

8 

8.4236

2 

Equal 

variances not 

assumed 

  
2.59

1 

50.8

44 
.012 

4.7527

5 

1.8345

8 

1.0694

1 

8.4360

9 

Sumber : data penelitian diolah tahun 2012 

 Berdasarkan tabel 4.12 sig (2-tailed) pada equal variances assumed = 0,12 

kurang dari taraf signifikansi = 0,05 maka Ho ditolak yang berarti ada perbedaan. 

Hasil perhitungan tersebut mengandung arti rata-rata pemahaman konsep siswa yang 

diberi perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT berbantuan modul lebih baik dibandingkan dengan yang diberi perlakuan 

tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul. Hal 

ini juga dapat dilihat dari tabel group statistic nilai rata-rata (mean) kelas eksperimen 

sebesar 82,78, sedangkan nilai rata-rata (mean) kelas kontrol sebesar 78,03. 
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3.  Uji hipotesis 3 (Hasil Randomized Control Group pre test post test) 

 

Uji Hipotesis ini menggunakan desain Randomized Control Group Pre-Test, Post –

Test. Desain ini menggunakan pre-test, post-test dan sampel control atau group 

kontrol. Adapun hasil desain Control Group sebagai berikut:  

Tabel 4.13 

Randomized Control Group Pre Test Post Test 

Group R Rata Rata nilai sebelum 

Treatmen (pre test) 

 Pemberian 

Treatmen 

 Rata – Rata nilai 

setelah Tretmen 

(Post test 

Eksperimen R 70,19    82,78 

Kontrol R 70,98    78,03 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 

Dari tabel 4.13 menunjukan hasil dari pemberian perlakuan (treatmen) pada kelas 

eskperimen yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul 

pembelajaran 82,78 – 70,19 = 12,79 dan kelas kontrol yang tidak menggunkan 

pembelajaran kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) berbatuan modul 

pembelajaran yaitu 78,03-70,98 = 7,05. Sehingga efektivitas total dari pemberian 

pembelajaran dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togther) 

berbantuan modul pembelajaran yaitu (82,78-70,19 = 12,79) – (78,03-70,98=7,05) = 

(12,79-7,05=5,74). Dari hasil desain pre-test post test dapat diketahui efektivitas 

pembelajaran sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Efektivitas pembelajaran total 

Kelompok  Pre test Post Test Selisih 

Eksperimen 70,19 82,78 12,79 

Kontrol 70,98 78,03 7,05 

Efektivitas   5,74 

Sumber : Data penelitian diolah tahun 2012 

 Berdasarkan tabel 4.14 pada kelas eksperimen menunjukan hasil rata-rata sebelum 

perlakuan (pre-test) sebesar 70,19 dan setelah pemberian perlakuan pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT berbantuan modul, hasil post-test mengalami kenaikan sebesar 

82,78 dengan selisih 12,79. Pada kelas kontrol nilai rata-rata nilai pre-test sebesar 

70,98 setelah pemberian perlakuan pembelajaran ceramah hasil post-test juga 

mengalami kenaikan sebesar 78,03 dengan selisih 7,05. Dari hasil selisih tersebut 

dapat diketahui bahwa rata-rata peningkatan hasil pemahaman kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol dan tingkat efektivitas pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif Tipe NHT berbantuan modul pembelajaran 

sebesar 5,74. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan peningkatan hasil 

pemahaman siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, peningkatan tersebut 

lebih tinggi kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol, sehingga pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan modul lebih efektif dibandingkan dengan metode 

ceramah berbantuan modul. 
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4.2  Pembahasan  

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang bertujuan untuk 

mengetahui adanya perbedaan hasil pemahaman konsep siswa pada proses 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul dengan metode ceramah pada 

siswa kelas X SMA AL-IRSYAD TEGAL, untuk mengetahui apakah proses 

pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dan 

untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran NHT berbantuan modul. 

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini dilaksanakan pada kelas X 

SMA AL-IRSYAD Tegal tahun pelajaran 2012/2013 pada kompetensi dasar sumber 

ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Populasi dalam penelitian ini terdapat 5 kelas yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Tetapi 

penelitian ini hanya difokuskan pada dua kelas saja yaitu kelas kontrol (X3) yang 

menggunakan metode ceramah berbantuan modul dan kelas eksperimen (X4) 

menggunakan model kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Togethers) berbantuan 

modul. Penentuan kelas eksperimen dan kontrol menggunakan uji normalitas dan 

homogenitas dari nilai UAN saat siswa masuk SMA. Kedua kelas tersebut memiliki 

karakteristik yang sama dimana siswa mendapat materi pelajaran ekonomi yang 

sama, di ajar oleh guru yang sama. Pembagian kelas pada SMA AL-IRSYAD 

dilakukan secara acak, sehingga semua kelas memiliki kemampuan rata-rata yang 

sama. 

 Sebelum diberi perlakuan, kelas eksperimen dan kelas kontrol di beri pre-test 

untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing kelas, dari hasil pre-test tersebut 
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akan diperoleh rata-rata kelas, nilai tertinggi dan nilai terendah antar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan pre-test dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata kelas eksperimen 70.19 sedangkan untuk kelas kontrol 70.98. Dari hasil 

tersebut antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata tidak jauh 

berbeda. 

 Setelah diberi pre-test, kelas kontrol dan kelas eksperimen di beri perlakuan, 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT dan kelas 

kontrol tanpa menggunakan pembelajaran kooperatif Tipe NHT, materi yang 

diberikan yaitu sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 

Pertemuan berlangsung selama 3 kali dan pada setiap pertemuan observer melakukan 

pengamatan. Setelah 3 pertemuan kelas eksperimen dan kelas kontrol di beri post-test 

untuk mengetahui hasil pemahaman konsep siswa, mengetahui apakah ada 

peningkatan serta perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dan untuk 

mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan 

modul pembelajaran.  

Pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan modul pembelajaran, dimulai dari guru membacakan 

tujuan yang akan dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain 

itu, guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar tumbuh rasa percaya diri 

dalam mempelajari pelajaran ekonomi. Selanjutnya guru membagi kelompok secara 

acak, tidak berdasarkan tingkat kepandaian siswa dan gendernya masing-masing. 
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Setelah pembagian kelompok selesai, kemudian siswa diminta umtuk membaca 

modul yang telah dibagi sebagai sumber belajar. Setelah itu siswa diminta untuk 

mengerjakan soal-soal yang terdapat dalam modul sebagai latihan secara kelompok. 

Jika semua soal latihan telah selesai dikerjakan, guru akan memanggil siswa secara 

acak untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Pemanggilan siswa secara acak 

dilakukan agar semua siswa lebih siap apabila ditunjuk dan siswa mencoba 

memahami soal-soal yang telah didiskusikan untuk dipresentasikan. 

Keadaan tersebut dapat membuat siswa yang berada dalam kelas eksperimen lebih 

antusias dan termotivasi untuk belajar tentang materi sumber ekonomi yang langka 

dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Serta banyak dari siswa lebih aktif dalam 

mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan bertanya tentang materi 

yang belum mereka pahami. 

Selain itu siswa juga memiliki kedisiplinan, kemandirian dan keaktifan dalam 

pembelajaran ekonomi yang berlangsung. Siswa dapat memperoleh pemahaman 

tersendiri karena siswa mencoba mempresentasikan hasil diskusi dengan bahasanya 

sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan suasana belajar lebih aktif dan siswa tidak 

menjadi bosan dalam pembelajaran. 

Pada pembelajaran kelas eksperimen siswa memasuki ruang kelas hampir semua 

tepat waktu hal ini disebabkan, di SMA AL-IRSYAD tidak ada moving class, 

sehingga siswa tetap berada di kelas saat pergantian pembelajaran. Pada saat 

pembelajaran berlangsung kesiapan siswa saat pelajaran akan dimulai semakin 

meningkat, walaupun ada beberapa siswa yang belum siap saat pembelajaran akan 
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dimulai, hal ini dikarenakan siswa mengalami keteledoran sehingga buku belajar 

tidak terbawa. Kebiasaan siswa saat mencatat sumber informasi yang diberikan oleh 

guru, ternyata sudah menjadi kebiasaan bahwa semua materi yang disampaikan oleh 

guru harus di catat, sehingga pada aspek mencatat sumber informasi yang ditentukan 

oleh guru pada setiap pertemuanya selalu meningkat. Saat proses pembelajaran NHT 

ketika mengutarakan pendapat siswa lebih bebas untuk melakukan kegiatan bertanya 

maupun menyanggah pendapat dari temannya. Karena siswa dapat leluasa dalam 

memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasanya sendiri. dalam proses 

pembelajaran NHT guru bertugas sebagai fasilitator. Dalam kejelasan menyampaikan 

hasil diskusi siswa juga cukup baik. Walaupun ada beberapa siswa yang kurang siap 

saat dipanggil secara acak. Hal ini dikarenakan ada beberapa siswa yang benar-benar 

mau memahami permasalahan yang diberikan oleh pengajar, dan ada juga beberapa 

siswa yang menyepelekan.  

Dalam pengamatan lembar aktivitas siswa, pembelajaran di kelas eksperimen, peneliti 

juga mendapatkan beberapa kendala seperti aktivitas siswa yang harus meningkat tiap 

pertemuan, tetapi pada beberapa aspek tidak terjadi peningkatan pada aspek keaktifan 

bertanya siswa. Hal ini terjadi karena siswa kurang percaya diri dalam bertanya 

karena materi tersebut belum dikuasai. Selain itu siswa mengalami kebingungan 

untuk mengajukan pertanyaan. Untuk aktivitas memperhatikan guru saat memberikan 

kesimpulan seharusnya mengalami peningkatan, karena pada saat guru memberikan 

kesimpulan siswa harus mendengarkan dengan seksama untuk mengetahui 

kesimpulan yang benar dari hasil diskusi, tetapi pada kenyataannya siswa tidak 
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mendengarkan kesimpulan yang dijelaskan oleh guru sehingga siswa tidak 

memahami dan mengetahui kesimpulan yang benar dari hasil diskusi tersebut.  

Pemanfaatan modul dalam kelas eksperimen berguna untuk menjadikan siswa dalam 

memahami materi. Modul pembelajaran dapat digunakan kapan saja, dimana saja, 

sehingga dapat membantu siswa dalam belajar. Modul pembelajaran ini juga 

menjadikan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, terdapat 

soal-soal latihan yang berguna untuk membantu siswa untuk memahami materi 

setelah mengerjakan soal-soal latihan tersebut. 

Berbeda halnya dengan kelas kontrol, untuk pembelajaran di kelas kontrol 

menggunakan metode ceramah berbantuan modul pembelajaran. Penerapan metode 

ceramah di kelas kontrol membuat siswa kurang termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran. Pada kelas kontrol untuk aktivitas bertanya, siswa cenderung diam dan 

kurang aktif dalam melontarkan pertanyaan saat pembelajaran, hanya terpaku dalam 

materi yang terdapat di dalam modul karena siswa sudah mengalami kebosanan 

dengan metode yang diterapkan. Sehingga terjadi penurunan pada aspek bertanya 

siswa. 

Model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki beberapa kelemahan, diantaranya 

waktu saat proses belajar mengajar terbatas, sehingga tidak semua anggota kelompok 

dapat dipanggil oleh guru. Kemungkinan nomor yang dipanggil akan dipanggil lagi 

(Hamdani, 2011:90).  
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Selain adanya kelemahan dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT juga terdapat 

kelebihan dalam proses belajar mengajar menggunakan model tersebut. Beberapa 

kelebihannya yaitu setiap siswa memjadi siap semua, siswa dapat melakukan diskusi 

dengan sungguh-sungguh dan siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai (Hamdani, 2011:90). Bagi guru yang mengajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT memberikan kemudahan dalam melakukan 

pembelajaran dikarenakan selain guru sebagai fasilitator, peran guru juga membantu 

siswa apabila terdapat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

mengawasi siswa saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Setelah 3 kali pertemuan, maka akan diberikan test akhir (post-test) untuk mengetahui 

kemampuan akhir siswa setelah diberikan adanya perlakuan (treatment). Dari data 

post-test tersebut maka diperoleh rata-rata kelas eksperimen 82.78 dan kelas kontrol 

78.03 dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi dari kelas kontrol dan ada perbedaan. Hal ini diperkuat dengan uji 

hipotesis yang telah dilakukan dengan hasil Sig (2-tailed) Equal variances assumed = 

0,000 < taraf signifikan = 0,05 maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata nilai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe NHT (Numbered 

Head Together) berbantuan modul pembelajaran dan menunjukan bahwa proses 

pembelajaran berbantuan modul pada kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka 

dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas lebih optimal menuntaskan hasil 
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pemahaman siswa dibandingkan dengan metode ceramah. Hal ini dapat dilihat pada 

hasil independent Sampel t-test, yang menunjukan hasil sig 2 tailed sebesar 0,012 < 

0,05, kurang dari taraf signifikansi (α) = 0,05 maka Ho ditolak yang berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  

Hal tersebut dapat disebabkan karena kelas eksperimen mendapatkan perlakuan 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sehingga pemahaman siswa pada 

kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas dapat meningkat. Menurut Djamarah (2002 : 36) belajar konsep memiliki ciri 

mementingkan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, 

menekankan bahwa belajar adalah proses dua arah yang dapat dicapai oleh anak 

didik.  

Dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa dituntut untuk ikut aktif dalam 

pembelajaran, proses diskusi yang melibatkan siswa membuat pemahaman siswa 

meningkat karena dalam mempelajari materi tersebut siswa tidak hanya memilki 

jawaban sendiri, melainkan jawaban semua siswa dalam satu kelompok didiskusikan 

untuk memperoleh konsep yang benar. Proses pemanggilan secara acak membuat 

siswa selalu siap saat dipanggil untuk mempresentasikan, sehingga siswa akan 

berusaha untuk memahami dari jawaban yang telah didiskusikan dalam kelompok. 

Dari hasil data sebelum perlakuan dan setelah perlakuan baik kelas eksperimen dan 

kelas kontrol terdapat perbandingan selisih kelas eksperimen 12,79 dan kelas kontrol 

7,05. Ketuntasan belajar kelas eksperimen 75% < 88% dan kelas kontrol 75% > 71%, 
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dari hasil tersebut kelas eksperimen memiliki ketuntasan belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol, kelas kontrol juga mengalami peningkatan bahwa 

pembelajaran yang di terapkan pada kelas kontrol tidak buruk tetapi lebih optimal 

pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pada kelas eksperimen berhasil mencapai indikator ketuntasan. 

Menurut Mulyasa (2009:105) dari segi proses pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik maupun 

mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, disamping menunjukan gairah 

belajar yang tinggi, napsu belajar yang besar dan tumbuhnya rasa percaya diri.  

Hasil analisis hipotesis kedua yang menggunakan paired sampel t-test menunjukan 

bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen mengalami peningkatan, hal ini diperkuat 

dengan uji paired sampel t-test yang menunjukan bahwa nilai sig 2 tailed sebesar 

0.000 < 0.05, peningkatan hasil pemahaman siswa pada kelas eksperimen sebesar 

12,79. Penerapan pembelajaran pada kelas kontrol juga mengalami peningkatan hal 

ini diperkuat dengan hasil uji paired sampel t-test yang menunjukan bahwa nilai sig 2 

tailed sebesar 0.000 < 0.05, peningkatan hasil pemahaman siswa pada kelas kontrol 

sebesar 7,05. Dari peningkatan hasil pemahaman antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, dapat diambil kesimpulan efektivitas kelas eksperimen lebih optimal 

dibandingkan kelas kontrol. 

Peningkatan pemahaman konsep dapat terjadi karena dalam pembelajaran telah diberi 

perlakuan. Pada kelas kontrol dengan metode ceramah berbantuan modul 
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pembelajaran sedangkan untuk kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan modul pembelajaran. Dengan adanya modul dalam 

pembelajaran tersebut, siswa dapat mempelajari apa yang telah disampaikan oleh 

guru dimana saja dan kapan saja. 

Untuk peningkatan pemahaman konsep lebih optimal pada kelas eksperimen. Karena 

dalam kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Dimana dalam pembelajaran tersebut siswa ikut berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar. Berbeda halnya yang terjadi pada kelas kontrol saat pembelajaran siswa 

cenderung pasif, sehingga pemahaman siswa pada materi tersebut lebih rendah 

dibandingkan kelas eksperimen.  

Dalam proses pembelajaran model kooperatif tipe NHT siswa dituntut ikut berperan 

aktif yaitu dengan melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, tidak 

hanya satu jawaban yang dipresentasikan, tetapi berasal dari pemahaman-pemahaman 

dari setiap anggota kelompok. Sehingga dalam diskusi kelompok dapat menimbulkan 

pemahaman yang menurut siswa lebih mudah karena menggunakan kata-kata mereka 

sendiri. Dalam melakukan presentasi, guru menunjuk nomor secara acak yang 

bertujuan agar setiap siswa siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

Berdasarkan lembar pengamatan aktifitas siswa selama 3 kali pertemuan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tergolong cukup baik, hal ini terbukti adanya 

peningkatan pada setiap kali pertemuan, akan tetapi berdasarkan perhitungan secara 

klasikal, prosentase kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa besarnya presentase aktivitas siswa secara klasikal 
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di kelas eksperimen pada pertemuan ke-1 sebesar 74%, pertemuan ke-2 sebesar 83% 

dan pertemuan ke-3 sebesar 87%. Adapun presentase aktivitas siswa pada kelas 

kontrol pada pertemuan ke-1 sebesar 74%, pertemuan ke-2 sebesar 77%, dan 

pertemuan ke-3 sebesar 78%. 

 Dari hasil tersebut menunjukan bahwa kelas eksperimen lebih baik dari pada 

kelas kontrol antara lain disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran pada 

kelas kontrol menggunakan pembelajaran yang monoton. Djamarah (2006:97) 

mengungkapkan bahwa suatu metode dan media yang sama digunakan dalam waktu 

yang lama tanpa ada inovasi maka akan membuat siswa bosan dan menyebabkan 

siswa menjadi pasif. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa 

menjadi lebih aktif. 

 Penelitian terdahulu mengenai penerapan metode pembelajaran kooperatif 

NHT dengan berbantuan modul pembelajaran untuk diterapkan pada proses 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jurnal yang hasilnya menyatakan 

bahwa model NHT cukup efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Titik 

Supartiningsih (2009) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran NHT dapat 

meningkatkan pemahaman konsep. Selain itu menurut Rini Hadiyanti (2012) dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT dapat mencapai kualifikasi keefektifan yang 

ditentukan dan kemampuan pemahaman konsep menggunakan model pembelajaran 

NHT lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran ekspositori. Selain itu 

penelitian dilakukan oleh Sunyoto (2006), dengan hasil penelitian yaitu prestasi 

belajar siswa SMK bidang keahlian Teknik Mesin yang menggunakan modul 
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pembelajaran interaktif dalam pembelajaran lebih baik daripada prestasi belajar siswa 

yangmemperoleh materi pelajaran sama tetapi tanpa menggunakan MPI, penggunaan 

MPI dalam pembelajaran siswa SMK bidang keahlian Teknik Mesin lebih efektif 

daripada pembelajaran tanpa menggunakan MPI.  

 Berdasarkan pengamatan serta hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul pembelajaran lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil pemahaman siswa pada kompetensi dasar masalah 

ekonomi dalam kaitannya dengan kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka dan 

kebutuhan manusia tidak terbatas bila dibandingkan dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul 

pembelajaran yang dilakukan di SMA AL-IRSYAD Tegal. Hal ini diperkuat dari 

rata-rata nilai kelompok eksperimen yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT berbantuan modul pembelajaran lebih tinggi dari rata-rata nilai kelas kontrol 

yang diberi metode ceramah, selain itu terjadi peningkatan hasil pemahaman siswa 

antara nilai rata-rata sebelum perlakuan dengan nilai rata-rata sesudah perlakuan. 

Peningkatan kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) berbantuan modul untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas X pada kompetensi dasar 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada 

siswa kelas X SMA AL-IRSYAD Tegal tahun pelajaran 2012 / 2013 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT berbantuan modul pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran ekonomi kompetensi dasar 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

pada siswa kelas X di SMA AL – IRSYAD Tegal tahun ajaran 2012/2013. 

2. Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan modul 

memiliki perbedaan dalam peningkatan rata-rata nilai pemahaman siswa 

jika dibandingkan dengan pembelajaran ceramah berbantuan modul pada 

mata pelajaran ekonomi kompetensi dasar sumber ekonomi yang langka 

dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada siswa kelas X di SMA 

AL-IRSYAD Tegal tahun ajaran 2012 / 2013. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT berbantuan modul, lebih efektif jika dibandingkan dengan 
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pembelajaran yang tidak menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT berbantuan modul dalam meningkatkan pemahaman konsep 

siswa pada mata pelajaran ekonomi kompetensi dasar sumber ekonomi 

yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas pada siswa kelas 

X di SMA AL-IRSYAD Tegal tahun ajaran 2012 / 2013. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) berbantuan 

modul pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa lebih 

optimal jika dibandingkan dengan yang tidak menggunakan metode 

pembelajaran NHT berbantuan modul pembelajaran, sehingga guru 

mapel ekonomi SMA AL-IRSYAD Tegal hendaknya dapat menerapkan 

metode pembelajaran NHT sebagai alternatif pada kompetensi dasar 

berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas untuk meningkatkan pemahaman siswa. 

2. Perlu adanya intensitas dalam menerapkan pembelajaran kooperatif NHT 

sehingga siswa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya 

dan guru perlu memvariasikan pembelajaran kooperatif NHT dengan 

bahan ajar selain modul agar memperoleh pemahaman konsep yang lebih 

baik. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama Soal Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama  Kode Siswa 

1 Alliya Maghfuroh Uc-1 

2 Amin Muslich Uc-2 

3 Diana Faza Uc-3 

4 Eigar Agni Pramana Uc-4 

5 Farah Dita Uc-5 

6 Frizka RizqI A Uc-6 

7 Hadi Pratama Uc-7 

8 Indra Sapto Aji Uc-8 

9 Irman Iswanto Uc-9 

10 Khaerul Amri Uc-10 

11 Kiki  ayu Lestari Uc-11 

12 Lulu Azizah Uc-12 

13 M.agung.P Uc-13 

14 M.ilham Faqihudin Uc-14 

15 Mey Dwi Anaini Uc-15 

16 Monalisa Uc-16 

17 Mulyani Uc-17 

18 Nesza Yunita Ardini Uc-18 

19 Oka Yulia Rizkan Uc-19 

20 Sarti Safida Uc-20 

21 Satrio Primaguna Uc-21 

22 Shinta Indriana Uc-22 

23 Ully Amrina Uc-23 
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Lampiran 2 

Kisi–Kisi Instrument Soal Uji Coba 

Kompetensi dasar: Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dalam memenuhi kebutuhan. 

Soal: 

Indikator Jenjang Kemampuan Skor Tertinggi Kunci Jawaban 

C1 C2 C3   

1. Menjelaskan pengertian 

kelangkaan dan kebutuhan. 

6, 10, 12,  

28, 39. 

1, 2, 3, 4,  

5, 8, 9, 11,  

19, 21, 36,  

38, 43. 

29. 1 Terlampir. 

2. Mengidentifikasi faktor-

faktor penyebab 

kelangkaan. 

16, 30, 40. 31, 44, 45. 27. 1 Terlampir. 

3. Mengidentifikasi, 

mengalokasikan sumber 

daya yang mendatangkan 

manfaat bagi rakyat. 

14, 15, 17, 

18. 

20, 22, 24,  

25, 26, 33,  

34, 35, 37,  

41, 42. 

 1 Terlampir. 

4. Bersikap rasional dalam 

menyikapi berbagai pilihan. 

 7, 13, 23,  

32.  

 1 Terlampir. 
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Lampiran 3 

SOAL UJI COBA 

MENDESKRIPSIKAN BERBAGAI SUMBER EKONOMI YANG LANGKA DAN 

KEBUTUHAN MANUSIA YANG TIDAK TERBATAS 

Tahun Ajaran 2011/2012 

Mata Pelajaran : Ekonomi   Hari/Tanggal :  

Kelas/Semester : X / 1    Waktu  : 60 Menit 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia 

2. Periksa jumlah halaman sebelum anda menjawabnya 

3. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau 

kurang lengkap 

4. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum menyerahkannya ke pengawas ujian 

5. Lembar soal masih dalam keadaan seperti semula saat anda mengumpulkannya 

kembali 

 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat kemudian berilah tanda silang 

(X) pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

 

1. Sebelum ada kendaraan bermotor, 

udara bersih bukanlah barang langka. 

Namun sekarang barang tersebut 

telah menjadi barang yang langka. 

Kelangkaan tersebut terjadi akibat… 

a. Jumlah udara yang semakin 

berkurang 

b. Adanya penurunan kualitas udara 

c. Tidak setiap waktu udara 

d. Udara tidak tersedia di setiap 

tempat 

e. Laju pertumbuhan penduduk 

2. Air mineral kemasan merupakan… 

a. Barang ekonomis, jumlah terbatas 

dan dibutuhkan 

b. Barang ekonomis, Jumlah tidak 

terbatas dan tidak dibutuhkan. 

c. Barang ekonomis, jumlah tidak 

terbatas dan dibutuhkan 

d. Barang bebas, jumlah tidak 

terbatas dan tidak dibutuhkan 

e. Barang bebas, jumlah terbatas dan 

tidak dibutuhkan. 

3. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan, kecuali… 

a. Usia 

b. Pendidikan  

c. Perkembangan teknologi 

d. Pendapatan  

e. Kepekaan sosial 

4. Masalah ekonomi timbul karena… 
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a. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

b. Kebutuhan manusia yang 

mendesak  

c. Kebutuhan manusia yang terbatas 

d. Barang dan jasa yang terbatas 

e. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

sedangkan barang dan jasa 

terbatas 

5. Manusia memiliki berbagai macam 

kebutuhan, apabila kebutuhan yang 

pertama sudah terpenuhi, maka 

kebutuhan yang lain akan muncul. 

Pernyataan berikut merupakan 

pernyataan dari… 

a. Kelangkaan  

b. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

c. Kebutuhan tersier 

d. Kebutuhan menurut sifatnya 

e. Kebutuhan masa depan. 

6. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas tercermin dalam sifat 

manusia yaitu… 

a. Cepat merasa tercukupi 

b. Serakah dan tanpa perhitungan 

c. Tidak mudah puas 

d. Selalu mengalah 

e. Waktu pemenuhanya. 

7. Tujuan penemuan alternative dari 

alat pemuas kebutuhan yang 

dilakukan oleh manusia adalah… 

a. Hidup mewah 

b. Meningkatkan kekayaan  

c. Menguasai perekonomian 

d. Mendapat penghargaan 

e. Mendapat kepuasan maksimal 

8. Kebutuhan manusia banyak dan 

beraneka ragam,berikut merupakan 

kategori macam – macam kebutuhan 

menurut sifatnya adalah… 

a. Primer, Skunder, Tersier 

b. Jasmani, Rohani 

c. Sekarang, Sepanjang waktu 

d. Individu, kelompok 

e. Peradaban, lingkungan  

9. Barang yang memiliki kegunaan 

sebagai alat pemuas kebutuhan yang 

jumlahnya terbatas dan untuk 

mendapatkanya membutuhkan 

pengorbanan,pernyataan berikut 

merupakan pernyataan dari… 

a. Barang ekonomi 

b. Barang non ekonomi 

c. Barang produksi 

d. Barang subsitusi 

e. Barang komplementer 

10. Sebutan lain dari barang produksi 

adalah… 

a. Barang konsumsi 
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b. Barang modal 

c. Barang subsitusi  

d. Barang komplementer 

e. Barang mentah. 

11. Suatu kondisi dimana kita tidak 

mempunyai cukup sumber daya 

untuk memuaskan kebutuhan kita 

atau alat pemuas kebutuhan yang 

tidak sebanding untuk 

memperolehnya diperlukan 

pengorbanan yang lebih, penjelasan 

diatas merupakan pengertian dari… 

a. Kebutuhan  

b. Sumber daya 

c. Kelangkaan  

d. Modal 

e. Barang bergerak 

12. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kelangkaan, 

kecuali… 

a. Perbedaan letak geografis 

b. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

c. Kemampuan produksi 

d. Bencana alam 

e. Agama. 

13. Kelangkaan sumber daya alam 

seperti minyak bumi dapat diatasi 

dengan… 

a. Menghentikan penggunaan 

minyak bumi 

b. Menghentikan penjualan 

kendaraan bermotor 

c. Menghambat pertmubuhan 

penduduk 

d. Mencari sumber energi alternative 

e. Memperbanyak produksi minyak 

diseluruh dunia 

14. Sumber daya ekonomi yang 

memegang peranan paling penting 

dalam proses produksi yaitu… 

a. Sumber daya modal 

b. Sumber daya alam 

c. Sumber daya tidak dapat 

diperbaharui 

d. Sumber daya yang dapat 

diperbaharui 

e. Sumber daya manusia 

15. Berdasarkan penggolonganya tenaga 

kerja terbagi menjadi dua yaitu 

berdasarkan sifatnya dan berdasrkan 

kualitasnya,berikut ini tenaga kerja 

berdasarkan kualitasnya,yaitu… 

a. Tenaga kerja terdidik 

b. Tenaga kerja jasmani  

c. Tenaga kerja rohani 

d. Tenaga kerja pemilik 

e. Tenaga kerja perseorangan 

16. Hal – hal berikut ini menyebabkan 

timbulnya kelangkaan kecuali… 

a. Sumber daya alam terbatas 

b. Terbatasnya kemampuan manusia 
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c. Keserakahan manusia 

d. Kebutuhan meningkat lebih cepat 

dibandingkan kemampuan 

manusia memnuhinya  

e. Adanya keseimbangan antara 

kebutuhan dengan alat pemuas 

kebutuhan 

17. Tenaga jasmani atau rohani yang 

diperlukan untuk mengambil atau 

mengolah sumber daya alam 

sehingga menjadi benda yang lebih 

berguna bagi manusia disebut… 

a. Wirausaha  

b. Sumber daya alam 

c. Sumber daya manusia  

d. Sumber daya modal  

e. sumber daya modern 

18. Sumber daya yang menyatukan tiga 

sumber daya lainya dan bertanggung 

jawab atas kelancaran proses 

produksi ialah… 

a. sumber daya alam  

b. wirausaha 

c. sumber daya modal sumber daya 

manusia 

d. sumber daya industri 

 

19. Inti dari masalah ekonomi adalah… 

a. Kebutuhan manusia serba terbatas 

b. Keinginan manusia sangat terbatas 

c. Penerimaan dan pengeluaran 

manusia tidak seimbang 

d. Tingkat ketidak seimbangan 

antara kebutuhan dengan alat 

pemuas kebutuhan 

e. Perbedaan antara kebutuhan dan 

keinginan 

20. Karena sumber – sumber ekonomi 

sebagai alat untuk memenuhi 

kebutuhan manusia terbatas 

jumlahnya, maka…. 

a. Manusia bebas mengambil dari 

alam 

b. Untuk mendapatkanya dipelukan 

pengorbanan  

c. Manusia harus bekerja keras 

d. Untuk mendapatkanya 

membutuhkan waktu relative lama 

e. Manusia mengalami kesulitan 

untuk mendapatkanya 

21. Untuk memenuhi kebutuhanya, 

setiap orang harus melakukan 

pengorbanan. Hal tersebut terjadi 

karena… 

a. Kebutuhan manusia tidak 

terpenuhi 

b. Semua barang yang tersedia 

adalah barang ekonomi 

c. Timbulnya kelangkaan sumber 

daya 

d. Semua barang harganya mahal 



123 

 

 

e. Tidak ada alat pemuas kebutuhan 

manusia 

22. Berikut merupakan kategori sumber 

daya modal adalah… 

a. Bahan tambang  

b. Minyak bumi  

c. Jalan raya 

d. Kesuburan tanah  

e. Hewan dan tumbuhan 

23. Peningkatan kualitas fisik manusia 

dapat dilakukan dengan cara… 

a. Pendidikan formal 

b. Pelatihan kerja 

c. Magang  

d. Pendidikan non formal 

e. Peningkatan layanan kesehatan 

24. Pengalokasian sumber daya alam 

harus dilakukan secara efesien. 

Artinya … 

a. Mendapatkan hasil maksimal 

b. Merata bagi seluruh masyarakat 

c. Dimanfaatkan sebesar – besarnya 

bagi rakyat 

d. Dialokasikan tanpa mengorbankan 

kebutuhan orang lain 

e. Dialokasikan hanya untuk orang 

orang tertentu 

25. Salah satu masalah yang masih 

dialami sumber daya manusia kita 

adalah… 

a. Menurunya tingkat kelahiran 

karena program keluarga 

berencanan  

b. Menurunya tingkat kematian 

karena kualitas hidup semakin 

baik 

c. Peningkatan lapangan kerja bagi 

penduduk yang siap kerja 

d. Penyebaran penduduk yang tidak 

merata 

e. Kualitas pendidikan dan kesehatan 

yang memadai 

26. Sumber daya harus dimanfaatkan 

secara hemat dan efesien 

Hal tersebut dikarenakan… 

a. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

b. Kemapuan manusia terbatas 

c. Sumber daya tersedia tidak 

terbatas 

d. Teknologi tidak bisa seimbang 

e. Sumber daya terbatas 

27. Perhatikan pertanyaan berikut ini ! 

1) Terbatasnya teknologi untuk 

mengolah alam 

2) Penggunaan sarana pemuas 

kebutuhan untuk berbagai 

alternative 

3) Perkembangan pengetahuan 

tidak sesuai dengan 

peningkatan kebutuhan 
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4) Meningkatnya kemampuan 

manusia untuk mengolah 

sumber daya 

5) Sifat manusia yang cendrung 

tidak pernah puas 

Dari pernyataan diatas, sebab – 

sebab kelangkaan ditujukan pada 

nomor… 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 3) dan 5) 

c. 2), 3) dan 4) 

d. 2) ,4) dan 5) 

e. 3), 4) dan 5) 

28. Sebagai mahluk berbudaya, manusia 

perlu diterima dalam masyarakatnya 

jenis kebutuhan yang diperlukan 

manusia tarkait dengan kebutuhan 

yang diperlukan manusia terkait 

dengan hal tersebut adalah 

kebutuhan… 

a. Primer  

b. Skunder  

c. Tersier  

d. Individu  

e. Kelompok 

29. Perhatikan hal berikut ini ! 

1) Kemajuan teknologi dan 

kebudayaan  

2) Berkurangnya jumlah 

penduduk  

3) Taraf hidup meningkat 

4) Promosi dan pengembangan 

produk mengalami stagnasi 

5) Tingkat pendidikan 

meningkat 

Faktor – faktor yang 

menyebabkan kebutuhan manusia 

tidak terbatas adalah… 

a. 1),2) dan 3) 

b. 1),3) dan 4) 

c. 1),3) dan 5) 

d. 2),3) dan 4) 

e. 3),4) dan 5) 

30. Kelangkaan barang adalah… 

a. Barang tersebut diproduksi secara 

terbatas 

b. Untuk memperolehnya diperlukan 

pengorbanan 

c. Jumlah yang tersedia sama dengan 

yang dibutuhkan  

d. Jumlah yang tersedia lebih besar 

dari yang dibutuhkan 

e. Jumlah yang tersedia lebih sedikit 

dari yang dibutuhkan 

31. Pernyataan yang benar adalah… 

a. Barang bebas tidak berguna bagi 

manusia 

b. Kelangkaan bisa terjadi pada 

barang apapun 

c. Semua barang pemenuhan 

butuhan merupakan barang bekas 

d. Barang langka selalu dibutuhkan 
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e. Kelangkaan dapat terjadi pada 

jenis sumber daya apapun 

32. Sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan kualitasnya melalui hal 

berikut… 

a. Meningkatnya jumlah tenaga kerja 

b. Mengganti tenaga manusia dengan 

mesin produksi 

c. Menekan penyebaran penduduk 

ke daerah terpencil 

d. Meningkatkan pembangunan 

puskesmas dan gedung sekolah  

e. Meningkatkan arus urbanisasi 

penduduk. 

33. Masalah ekonomi yang dihadapi 

manusia sekarang ini yaitu… 

a. Alokasi sumber daya yang langka 

b. Alokasi dana yang langka 

c. Alokasi bantuan yang langka 

d. Alokasi fasilitas yang langka 

e. Alokasi teknologi yang langka. 

34. Alat pemuas kebutuhan yang 

berwujud dan memiliki bentuk serta 

dapat diraba. Pernyataan berikut 

merupakan penjelasan dari… 

a. Jasa 

b. Barang 

c. Kebutuhan  

d. Kelangkaan  

e. Keinginan 

35. Alat pemuas kebutuhan yang tidak 

berwujud dan tidak bisa diraba. 

Pernyataan berikut merupakan 

pengertian dari… 

a. Jasa  

b. Barang  

c. Kebutuhan 

d. Kelangkaan 

e. Keinginan 

36. Dibawah ini yang merupakan 

kegunaan benda pemuas kebutuhan 

yaitu… 

a. Kegunaan jasa  

b. Kegunaan barang  

c. Kegunaan benda  

d. Kegunaan dasar 

e. Kegunaan barang 

37. Peningkatan kegunaan barang 

atau jasa karena adanya pelayanan 

tertentu. 

Kegunaan benda pemuas kebutuhan 

dapat digolongkan, pengertian diatas 

merupakan pengertian dari 

kegunaan…. 

a. Kegunaan bentuk 

b. Kegunaan pelayanan 

c. Kegunaan waktu  

d. Kegunaan tempat 

e. Kegunaan kepemilikan 

38. Barang sebagai alat pemuas 

kebutuhan yang akan berguna jika 
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digunakan secara bersama – sama 

dengan barang lain. Pernyataan 

berikut merupakan pengertian dari… 

a. Barang subsitusi  

b. Barang komplementer 

c. Barang produksi 

d. Barang konsumsi 

e. Barang mentah 

39. Diabawah ini yang merupakan 

barang produksi yaitu… 

a. Terigu untuk membuat roti 

b. Beras diganti jagung 

c. Motor  

d. Rumah 

e. Mobil 

40.  Sebab – sebab kelangkaan sumber 

daya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, dari beberapa faktor tersebut 

ada faktor yang berada di luar dugaan 

manusia, yaitu… 

a. Bencana alam 

b. Kemampuan produksi 

c. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

d. Perbedaan letak geografis 

e. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

41. Berikut ini contoh dari sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui 

adalah… 

a. Batu bara  

b. Minyak bumi  

c. Emas  

d. Kesuburan tanah 

e. Tanaman  

42. Sesuatu yang diperlukan untuk 

meningkatkan proses produksi 

adalah… 

a. Modal  

b. Batu bara  

c. Tanaman  

d. Minyak bumi  

e. Emas 

43. Barang ekonomi adalah barang 

yang… 

a. Jumlahnya berlimpah, tidak 

dibutuhkan, dan tanpa 

pengorbanan 

b. Jumlah berlimpah, dibutuhkan dan 

tanpa pengorbanan 

c. Jumlah terbatas, dibutuhkan dan 

perlu pengorbanan 

d. Jumlah terbatas, tidak dibutuhkan 

dan tanpa pengorbanan 

e. Jumlah terbatas, tidak dibutuhkan 

dan perlu pengorbanan 

44.  Berikut ini adalah masalah ekonomi 

yang dihadapi Negara sedang 

berkembang, kecuali… 

a. Kualitas SDM rendah 

b. Tekanan penduduk 

c. Teknologi tinggi 

d. SDA belum diolah 

e. Kurangnya modal 
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45. Jika terus menerus dieksploetasi, 

sumber daya ekonomi akan 

menjadi… 

a. Berharga 

b. langka 

c. tidak terbatas 

d. sangat mahal 

e. tidak memmiliki nilai ekonomi 
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Jawaban soal uji coba 

 

1. B  11. C  21. C   31. E  41. E 

2. C  12. E  22. C  32. D  42. A 

3. E  13. D  23. E  33. A  43. C 

4. E  14. E  24. D  34. B  44. C 

5. B  15. A  25. D  35. A  45. B 

6. C  16. E  26. E  36. D 

7. D  17. C  27. B  37. B 

8. B  18. B  28. E  38. B 

9. A  19. D  29. C  39. A 

10. B  20. B  30. E  40. A 
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Lampiran 4                                           Tabel analisis hasil uji coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Kode 

Responden 

Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Uc-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Uc-02 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 Uc-03 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Uc-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Uc-05 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 Uc-06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

7 Uc-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 Uc-08 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

9 Uc-09 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

10 Uc-10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

11 Uc-11 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

12 Uc-12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

13 Uc-13 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

14 Uc-14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

15 Uc-15 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

16 Uc-16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 Uc-17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

18 Uc-18 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

19 Uc-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 Uc-20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

21 Uc-21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

22 Uc-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23 Uc-23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

V
A

L
ID

IT
A

S
 

SX 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

SX² 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

p 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

q 0.478 0.522 0.435 0.478 0.391 0.304 0.739 0.696 0.304 0.435 0.348 

SXY 380 263 419 370 404 472 195 257 472 328 434 

rxy 0.654 -0.080 0.773 0.575 0.461 0.647 0.418 0.720 0.647 0.042 0.515 

rtabel 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 

Kriteria valid TIDAK valid valid valid valid valid valid valid TIDAK valid 

α²b 0.261 0.261 0.257 0.261 0.249 0.221 0.202 0.221 0.221 0.257 0.237 

D
A

Y
A

 B
E

D
A

 BA 10 5 11 9 10 11 5 7 12 7 10 

BB 2 6 2 3 4 5 1 0 4 6 5 

JA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

JB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

D 0.652 -0.129 0.735 0.477 0.470 0.462 0.326 0.583 0.636 0.038 0.379 

Kriteria B J BS B B B C B B J C 

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

BA + BB 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

IK 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang 

KRITERIA SOAL Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 

No Kode 

Responden 

Butir soal 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Uc-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Uc-02 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 Uc-03 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Uc-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Uc-05 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 Uc-06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

7 Uc-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 Uc-08 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

9 Uc-09 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

10 Uc-10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

11 Uc-11 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

12 Uc-12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

13 Uc-13 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

14 Uc-14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

15 Uc-15 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

16 Uc-16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 Uc-17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

18 Uc-18 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

19 Uc-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 Uc-20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

21 Uc-21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

22 Uc-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23 Uc-23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

V
A

L
ID

IT
A

S
 

SX 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

SX² 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

p 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

q 0.478 0.522 0.435 0.478 0.391 0.304 0.739 0.696 0.304 0.435 0.348 

SXY 380 263 419 370 404 472 195 257 472 328 434 

rxy 0.654 -0.080 0.773 0.575 0.461 0.647 0.418 0.720 0.647 0.042 0.515 

rtabel 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 

Kriteria valid TIDAK valid valid valid valid valid valid valid TIDAK valid 

α²b 0.261 0.261 0.257 0.261 0.249 0.221 0.202 0.221 0.221 0.257 0.237 

D
A

Y
A

 B
E

D
A

 BA 10 5 11 9 10 11 5 7 12 7 10 

BB 2 6 2 3 4 5 1 0 4 6 5 

JA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

JB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

D 0.652 -0.129 0.735 0.477 0.470 0.462 0.326 0.583 0.636 0.038 0.379 

Kriteria B J BS B B B C B B J C 

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

BA + BB 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

IK 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang 

KRITERIA SOAL Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 

No Kode 

Responden 

Butir soal 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Uc-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Uc-02 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 Uc-03 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Uc-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Uc-05 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 Uc-06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

7 Uc-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 Uc-08 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

9 Uc-09 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

10 Uc-10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

11 Uc-11 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

12 Uc-12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

13 Uc-13 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

14 Uc-14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

15 Uc-15 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

16 Uc-16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 Uc-17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

18 Uc-18 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

19 Uc-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 Uc-20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

21 Uc-21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

22 Uc-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23 Uc-23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

V
A

L
ID

IT
A

S
 

SX 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

SX² 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

p 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

q 0.478 0.522 0.435 0.478 0.391 0.304 0.739 0.696 0.304 0.435 0.348 

SXY 380 263 419 370 404 472 195 257 472 328 434 

rxy 0.654 -0.080 0.773 0.575 0.461 0.647 0.418 0.720 0.647 0.042 0.515 

rtabel 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 

Kriteria valid TIDAK valid valid valid valid valid valid valid TIDAK valid 

α²b 0.261 0.261 0.257 0.261 0.249 0.221 0.202 0.221 0.221 0.257 0.237 

D
A

Y
A

 B
E

D
A

 BA 10 5 11 9 10 11 5 7 12 7 10 

BB 2 6 2 3 4 5 1 0 4 6 5 

JA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

JB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

D 0.652 -0.129 0.735 0.477 0.470 0.462 0.326 0.583 0.636 0.038 0.379 

Kriteria B J BS B B B C B B J C 

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

BA + BB 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

IK 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang 

KRITERIA SOAL Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 
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No 
Kode 

Responden 

Butir soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Uc-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Uc-02 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

3 Uc-03 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 Uc-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Uc-05 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

6 Uc-06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

7 Uc-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

8 Uc-08 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 

9 Uc-09 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

10 Uc-10 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

11 Uc-11 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

12 Uc-12 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

13 Uc-13 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

14 Uc-14 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

15 Uc-15 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 

16 Uc-16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

17 Uc-17 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

18 Uc-18 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

19 Uc-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20 Uc-20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

21 Uc-21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

22 Uc-22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23 Uc-23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

V
A

L
ID

IT
A

S
 

SX 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

SX² 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

p 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

q 0.478 0.522 0.435 0.478 0.391 0.304 0.739 0.696 0.304 0.435 0.348 

SXY 380 263 419 370 404 472 195 257 472 328 434 

rxy 0.654 -0.080 0.773 0.575 0.461 0.647 0.418 0.720 0.647 0.042 0.515 

rtabel 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 

Kriteria valid TIDAK valid valid valid valid valid valid valid TIDAK valid 

α²b 0.261 0.261 0.257 0.261 0.249 0.221 0.202 0.221 0.221 0.257 0.237 

D
A

Y
A

 B
E

D
A

 BA 10 5 11 9 10 11 5 7 12 7 10 

BB 2 6 2 3 4 5 1 0 4 6 5 

JA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

JB 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

D 0.652 -0.129 0.735 0.477 0.470 0.462 0.326 0.583 0.636 0.038 0.379 

Kriteria B J BS B B B C B B J C 

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

BA + BB 12 11 13 12 14 16 6 7 16 13 15 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

IK 0.522 0.478 0.565 0.522 0.609 0.696 0.261 0.304 0.696 0.565 0.652 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang 

KRITERIA SOAL Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai 
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No Kode Responden 
Butir soal 

44 45 Y Y2 

1 Uc-01 1 1 43 1849 

2 Uc-02 1 1 39 1521 

3 Uc-03 1 1 36 1296 

4 Uc-04 1 1 38 1444 

5 Uc-05 1 1 36 1296 

6 Uc-06 1 1 35 1225 

7 Uc-07 1 1 35 1225 

8 Uc-08 1 1 33 1089 

9 Uc-09 1 1 32 1024 

10 Uc-10 1 1 32 1024 

11 Uc-11 1 1 30 900 

12 Uc-12 1 1 24 576 

13 Uc-13 1 0 22 484 

14 Uc-14 1 0 18 324 

15 Uc-15 1 1 18 324 

16 Uc-16 0 1 15 225 

17 Uc-17 0 0 17 289 

18 Uc-18 0 1 16 256 

19 Uc-19 0 1 12 144 

20 Uc-20 0 1 10 100 

21 Uc-21 0 0 11 121 

22 Uc-22 0 1 9 81 

23 Uc-23 1 0 10 100 

V
A

L
ID

IT
A

S
 

SX 16 18 571 326041 

SX² 16 18 k = 30 

p 0.696 0.783 Spq 9.5689981 

q 0.304 0.217 S2       = 124.60474 

SXY 481 493 r11    = 0.955 

rxy 0.725 0.445 M 24.8 

rtabel 0.413 0.413     

Kriteria valid valid   40 

α²b 0.221 0.178     

D
A

Y
A

 B
E

D
A

 

BA 12 12     

BB 4 6     

JA 12 12     

JB 11 11     

D 0.636 0.455     

Kriteria B B     

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R

A
N

 

BA + BB 16 18     

N 23 23     

IK 0.696 0.783     

Kriteria Sedang Mudah     

KRITERIA SOAL Dipakai Dipakai 
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Lampiran 5 

 

Perhitungan validitas soal uji coba 

 
 

 

 Keterangan  

 rxy : koefesien korelasi antara X dengan Y 

 X  : Skor tiap item 

 Y  : Skor Total 

 N  : Jumlah subjek atau peserta didika yang diteliti 

Kriteria: 

Apabila rxy > rtabel maka butir soal valid 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 1 43 1 1849 43 

2 1 39 1 1521 39 

3 1 36 1 1296 36 

4 1 38 1 1444 38 

5 0 36 0 1296 0 

6 1 35 1 1225 35 

7 1 35 1 1225 35 

8 1 33 1 1089 33 

9 0 32 0 1024 0 

10 1 32 1 1024 32 

11 1 30 1 900 30 

12 1 24 1 576 24 

13 0 22 0 484 0 

14 1 18 1 324 18 

15 0 18 0 324 0 

16 0 15 0 225 0 

17 1 17 1 289 17 

18 0 16 0 256 0 

19 0 12 0 144 0 

20 0 10 0 100 0 

21 0 11 0 121 0 

22 0 9 0 81 0 

23 0 10 0 100 0 
S 12 571 12 16917 380 

 

2222
xyr
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rxy    

= 
 

      23 x 380 - 12 x 571       
 

               

  
(( 23 x 12 

)   

- 
12 

2
) x (( 23 x 16917 

)   

- 
571 

2
) 

                 
                 
                 
rxy    

= 

      8740 - 6852         
 

               
 

  

  
( 276 

   

- 
144 ) x ( 389091 - 326041 ) 

 

                 
                 
rxy    

= 
0.654              

             

 

     
     

     
     
     

Pada  a = 5% dengan N = 23  diperoleh r tabel = 0,413 .  Karena rxy > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa item soal no 1 Valid 
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Lampiran 6  

Hasil Reabilitas Soal Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

 r11 : reabilitas tes secara keseluruhan  

 p : proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

 q : Proporsi peserta didik yang menjawab salah (q = 1-p) 

 ∑pq: Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 n : Banyaknya item  

 S : Standar deviasi dari test 

Krtieria  

Apabila r11 lebih besar dari r tabel maka instrument tersebut reliable 

Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh : 

  r11  = 
30 

x (  

124.6 - 9.569 

) 
 

 

30 - 1 124.60 

               

  r11  = 0.955           

            

               
Pada  a = 5% dengan N = 23 diperoleh r tabel = 

0,413.  Karena r11 > r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 
       

 

 

 

 

 

 

 

2

2

11
1 S

pqS

n

n
r
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Lampiran 7 

 

Hasil Daya Beda Soal Uji Coba 

Rumus : 

D=  -  

Keterangan :  

D = daya beda soal 

JA = banyaknya siswa kelas atas 

JB = banyaknya siswa kelas bawah 

BA = banyaknya siswa kelas atas yang menjawab benar 

BB = banykanya siswa kelas bawah yang menjawab benar 

PA =  = Proporsi peserta  kelompok atas yang menjawab benar 

PB =  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria : 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,20 – 0,40 = cukup (satisfactory) 

D = 0,40 – 0,70 = baik (good) 

D = 0,07 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

D = negative, semuanya tidak baik 

 

 



138 

 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal  

Kelompok atas Kelompok bawah 

No 
Kode 

Responden 

Skor No Kode 

Responden 

Skor 

1 Uc-01 1 13 Uc-13 0 

2 Uc-02 1 14 Uc-14 1 

3 Uc-03 1 15 Uc-15 0 

4 Uc-04 1 16 Uc-16 0 

5 Uc-05 0 17 Uc-17 1 

6 Uc-06 1 18 Uc-18 0 

7 Uc-07 1 19 Uc-19 0 

8 Uc-08 1 20 Uc-20 0 

9 Uc-09 0 21 Uc-21 0 

10 Uc-10 1 22 Uc-22 0 

11 Uc-11 1 23 Uc-23 0 

12 Uc-12 1    

Jumlah 10 Jumlah 2 

 

D   = 
10 

- 
2 

12 11 

 

  D  = 0.652 

Karena DP = 0,652 maka dapat disimpulkan daya  beda pada soal nomor satu termasuk dalam 

kriteria Baik 
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Lampiran 8 

Hasil tingkat kesukaran uji coba 

P =  

Keterangan   

P  : Indeks Kesukaran 

B  : Banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : Jumlah seluruh peserta test 

Kriteria soal bentuk pilihan ganda adalah sebagai berikut : 

 Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal dikatakan sukar 

 Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal dikatakan sedang 

 Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal dikatakan mudah 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal  

Kelompok atas Kelompok bawah 

No 
Kode 

Responden 

Skor No Kode 

Responden 

Skor 

1 Uc-01 1 13 Uc-13 0 

2 Uc-02 1 14 Uc-14 1 

3 Uc-03 1 15 Uc-15 0 

4 Uc-04 1 16 Uc-16 0 

5 Uc-05 0 17 Uc-17 1 

6 Uc-06 1 18 Uc-18 0 

7 Uc-07 1 19 Uc-19 0 

8 Uc-08 1 20 Uc-20 0 

9 Uc-09 0 21 Uc-21 0 

10 Uc-10 1 22 Uc-22 0 

11 Uc-11 1 23 Uc-23 0 

12 Uc-12 1    

Jumlah 10 Jumlah 2 
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P =    

P = 0,522 

Karena P = 0.522 maka dapat disimpulkan tingkat kesukaran pada 

soal nomor satu berkriteria Sedang 
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Lampiran 9 

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS X1 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama JENIS KELAMIN NEM 

1 Abu Rizal L 30.00 

2 Ahmad Arvani L 21.75 

3 Ade Dwi Asih P 24.50 

4 Danu Ary K L 30.30 

5 Devi Ary Anggreani P 28.00 

6 Drago Bhimaswara R L 31.50 

7 Fakhrul Arifin L 32.00 

8 Hana Nurlaeli Fadhilah P 28.00 

9 Ike Indiyani P 25.00 

10 Trianto Tanio L 26.90 

11 Leny Yusniara P 28.95 

12 M.irham Wiratama L 26.60 

13 Nofita Dian Safitri P 31.10 

14 Ratna Mutiara Febrina P 27.00 

15 Rendita Agustin Komala P 32.10 

16 Susilah P 30.90 

17 Syari Nida Aulia P 30.55 

18 Syarifah Azhmi I P 27.50 

19 Shifa Aulia Zahra P 25.60 

20 Trinanda Rizqi Abadi L 25.00 

21 Uly Novia Arvani P 31.00 

22 Umi Roudhatul Alda P 30.30 

23 Vivi Cahyani Putri P 25.00 

24 Yanuar Ramadhan L 30.00 

25 Yeni Aspriyani P 29.10 

26 Marselina Ashari.K P 25.00 
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Lampiran 10  

 

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS X2 

 

 

 

 

 

 

No Nama JENIS KELAMIN NEM 

1 Ade Novita Sari P 30.00 

2 Agus Budi Satrio L 25.30 

3 Aji Zaqi Firdaus L 31.50 

4 Alikha Febei Isnaera M P 28.30 

5 Aminatun Wiwit P 31.80 

6 Ana Rohlyana Febyani P 31.00 

7 Baehaqi Makhlufi L 35.30 

8 Defi Kartika P 33.00 

9 Dika Olandia Alifa L 32.70 

10 Firyatul Isti Auliya P 32.00 

11 Firman Ghozali L 33.50 

12 Helmy Ryan Putra L 35.00 

13 Indah Anisa Putri P 26.90 

14 Mitha Noerelysa Gustin P 27.60 

15 Moch Amirul Fahmi L 28.90 

16 Moch. Misandi Yoga.A L 33.00 

17 Neneng Dewi Sartika P 28.50 

18 Nisa Tri Septiani P 28.50 

19 Nurhikmah P 27.00 

20 Nurul Khodijah P 33.70 

21 Rizki Setiawan L 26.10 

22 Romi Doni L 28.00 

23 Siska Sepriyanti P 27.00 

24 Siti Maghfiroh P 29.00 

25 Vidya Putri Ayuningtyas P 30.00 

26 Vitri Isnaeni P 34.50 

27 Yenu Prasetyo L 31.00 

28 Nabila Saraswati Dewi  P 26.00 

29 Lailatus Sifa P 29.00 
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Lampiran 11 

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS X3 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jenis Kelamin Nem 

1 Abi Rochman L 25.00 

2 Abud L 33.25 

3 Ande Putra Purnama L 31.20 

4 Anisah Qurotun P 30.80 

5 Arini Ayuningtyas P 28.64 

6 Awang adhi Makayasa L 29.90 

7 Dinda Aulia Sari P 29.70 

8 Fachrizan tri anggoro L 26.25 

9 Faiz Abdullah L 39.00 

10 Fanela Sutisna P 31.10 

11 Gagas Pamulyo Aji L 26.90 

12 Hikmah Awaliyah P 30.40 

13 Kartika Sahatin P 26.90 

14 M.zuhdan Haqiqi L 26.86 

15 Maylinda P 24.60 

16 Mitra Nuziani P 28.50 

17 Nadya Ardila P 29.10 

18 Raudhotul Rizqiyana P 27.90 

19 Rendi S L 30.27 

20 Richi Refika L 31.90 

21 Rifqi Aji L 26.10 

22 Risma Indah P 26.00 

23 Rizky Maulida P 26.30 

24 Sulistyowati P 29.00 

25 Tri Nur Arkham S P 26.80 

26 Uci Intan Pratiwi P 27.10 

27 Vina Rizkiyana Putri P 29.70 

28 Zulfa Amar Seff L 26.25 
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Lampiran 12 

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS X4 

No Nama JENIS KELAMIN NEM 

1 Abidah Karimah P 29.90 

2 Aditya Candra L 21.75 

3 Agil Febriansyah L 27.00 

4 Aji Darmagalih L 31.80 

5 Anggelina Noviani P 30.60 

6 Asti Kusuma d P 27.30 

7 Ayu Noviani P 29.00 

8 Berlian EP P 30.80 

9 Dani Kusuma L 29.00 

10 Devika Akbar P 30.80 

11 Dinda Putri Ramdhan P 29.60 

12 Eliza Septiyani P 30.00 

13 Faizah Arjadinata P 28.85 

14 Gita Yuliana P 29.55 

15 Khaerun Nisa A P 30.00 

16 M.Firdaus Maulana L 28.44 

17 M.Husain Haikal L 22.00 

18 M.Miftah Abdul L 29.95 

19 Nur Afni Ayu P 31.95 

20 Nurul S P 20.70 

21 Raka Bayu L 32.35 

22 Rizki Dyan Maulana L 30.20 

23 Sri Heni P 31.30 

24 Tyas Lakiya P 31.10 

25 Wahyu Muslimah P 31.35 

26 Wiji Handayani P 28.00 
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Lampiran 13  

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS X5 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama JENIS KELAMIN NEM 

1 Ade Citra Oktaviana P 33.00 

2 Adtya Restu .P L 26.00 

3 Amelia Triwijayanati P 27.00 

4 Ardin Tri Wijaya L 30.00 

5 Bagus Nasar L 31.00 

6 Citra Melati Putri P 33.00 

7 Desti Amesti P 27.00 

8 Dewata Fauzi L 28.00 

9 DIta Dwi Agustina P 25.00 

10 Evia Yanuari P 30.00 

11 Firdaus Y L 28.00 

12 Laela Rahmawati P 26.00 

13 Meisa Yunisa P 30.00 

14 M. Aafan Ramadhan L 36.00 

15 M. Irfan Ramadhan L 37.00 

16 M. Syahrul Hidayat L 38.00 

17 Nisfan Kartiko L 31.00 

18 Nur Khasanah P 26.00 

19 Putri Alisah P 31.00 

20 Putri Khodijah P 29.00 

21 Rahayu Sartika P 26.50 

22 Reza Maulana L 27.90 

23 Rinta Lestori P 28.60 

24 Rizki Amelia P 33.00 

25 Rizkiyana Dewi P 32.00 

26 Rizki Rismoro L 35.00 

27 Samira  P 37.00 

28 Zayyan P 35.00 
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Lampiran 14 

Hasil SPSS DATA POPULASI 

Jumlah Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2012/2013 
No Kelas Jumlah siswa 

1 X1 26 

2 X2 29 

3 X3              28 

4 X4               26 

5 X5 28 

 Jumlah  137 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 X2 X3 X4 X5 

N 26 29 28 26 28 

Normal Parameters
a
 Mean 28.2173 30.1414 28.7650 28.9727 30.6071 

Std. Deviation 2.79671 2.90781 2.99019 3.07572 3.80204 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .161 .135 .140 .215 .111 

Positive .106 .135 .140 .136 .111 

Negative -.161 -.086 -.106 -.215 -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .822 .729 .739 1.096 .586 

Asymp. Sig. (2-tailed) .509 .662 .645 .181 .883 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012 

Test of Homogeneity of Variances 

NEM    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.329 4 132 .262 
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Lampiran 15 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS X4 (KELAS EKSPERIMEN) 

No Nama JENIS KELAMIN KODE SISWA 

1 Abidah Karimah Perempuan E – 1 

2 Aditya Candra Laki – laki E – 2 

3 Agil Febriansyah Laki – laki E – 3 

4 Aji Darmagalih Laki - laki  E – 4 

5 Anggelina Noviani Perempuan E – 5 

6 Asti Kusuma d Perempuan E – 6 

7 Ayu Noviani Perempuan E – 7 

8 Berlian EP Perempuan E – 8 

9 Dani Kusuma Laki – laki E – 9 

10 Devika Akbar Perempuan E – 10 

11 Dinda Putri Ramdhan Perempuan E – 11 

12 Eliza Septiyani Perempuan E – 12 

13 Faizah Arjadinata Perempuan E – 13 

14 Gita Yuliana Perempuan E – 14 

15 Khaerun Nisa A Perempuan E – 15 

16 M.Firdaus Maulana Laki – laki E – 16 

17 M.Husain Haikal Laki – laki E – 17 

18 M.Miftah Abdul Laki – laki E – 18 

19 Nur Afni Ayu Perempuan E – 19 

20 Nurul S Perempuan E – 20 

21 Raka Bayu Laki – laki E – 21 

22 Rizki Dyan Maulana Laki – laki E – 22 

23 Sri Heni Perempuan E – 23 

24 Tyas Lakiya Perempuan E – 24 

25 Wahyu Muslimah Perempuan E – 25 

26 Wiji Handayani Perempuan E – 26 
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Lampiran 16 

 

DAFTAR NEM SISWA KELAS X3 (KELAS KONTROL) 

No Nama Jenis Kelamin Kode Siswa 

1 Abi Rochman Laki – laki K – 1 

2 Abud Laki – laki K – 2 

3 Ande Putra Purnama Laki – laki K – 3 

4 Anisah Qurotun Perempuan K – 4 

5 Arini Ayuningtyas Perempuan K – 5 

6 Awang adhi Makayasa Laki – laki K – 6 

7 Dinda Aulia Sari Perempuan K – 7 

8 Fachrizan tri anggoro Laki – laki K – 8 

9 Faiz Abdullah Laki – laki K – 9 

10 Fanela Sutisna Perempuan K – 10 

11 Gagas Pamulyo Aji Laki – laki K – 11 

12 Hikmah Awaliyah Perempuan K – 12 

13 Kartika Sahatin Perempuan K – 13 

14 M.zuhdan Haqiqi Laki – laki K – 14 

15 Maylinda Perempuan K – 15 

16 Mitra Nuziani Perempuan K – 16 

17 Nadya Ardila Perempuan K – 17 

18 Raudhotul Rizqiyana Perempuan K – 18 

19 Rendi S Laki – laki K – 19 

20 Richi Refika Laki – laki K – 20 

21 Rifqi Aji Laki – laki K - 21 

22 Risma Indah Perempuan K – 22 

23 Rizky Maulida Perempuan K – 23 

24 Sulistyowati Perempuan K – 24 

25 Tri Nur Arkham S Perempuan K – 25 

26 Uci Intan Pratiwi Perempuan K – 26 

27 Vina Rizkiyana Putri Perempuan K – 27 

28 Zulfa Amar Seff Laki – laki K – 28 
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Lampiran 17 

 

SOAL PRE – TEST  

MENDESKRIPSIKAN BERBAGAI SUMBER EKONOMI YANG LANGKA 

DAN KEBUTUHAN MANUSIA YANG TIDAK TERBATAS 

Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi   Hari/Tanggal :  

Kelas/Semester : X / 1    Waktu  : 60 Menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia 

2. Periksa jumlah halaman sebelum anda menjawabnya 

3. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau 

kurang lengkap 

4. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum menyerahkannya ke pengawas ujian 

5. Lembar soal masih dalam keadaan seperti semula saat anda 

mengumpulkannya kembali 

 

 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat kemudian berilah tanda 

silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

1. Sebelum ada kendaraan bermotor, 

udara bersih bukanlah barang 

langka. Namun sekarang barang 

tersebut  

telah menjadi barang yang langka. 

Kelangkaan tersebut terjadi 

akibat… 

a. Jumlah udara yang semakin 

berkurang 

b. Adanya penurunan kualitas 

udara 

c. Tidak setiap waktu udara 

 

d. Udara tidak tersedia di setiap 

tempat 

e. Laju pertumbuhan penduduk 

2. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan, 

kecuali… 

a. Usia 

b. Pendidikan  

c. Perkembangan teknologi 

d. Pendapatan  

e. Kepekaan sosial 

3. Masalah ekonomi timbul karena… 
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a. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

b. Kebutuhan manusia yang 

mendesak  

c. Kebutuhan manusia yang 

terbatas 

d. Barang dan jasa yang terbatas 

e. Kebutuhan manusia tidak 

terbatas sedangkan barang dan 

jasa terbatas 

4. Manusia memiliki berbagai macam 

kebutuhan, apabila kebutuhan yang 

pertama sudah terpenuhi, maka 

kebutuhan yang lain akan muncul. 

Pernyataan berikut merupakan 

pernyataan dari… 

a. Kelangkaan  

b. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

c. Kebutuhan tersier 

d. Kebutuhan menurut sifatnya 

e. Kebutuhan masa depan. 

5. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas tercermin dalam sifat 

manusia yaitu… 

f. Cepat merasa tercukupi 

g. Serakah dan tanpa perhitungan 

h. Tidak mudah puas 

i. Selalu mengalah 

j. Waktu pemenuhanya. 

6. Tujuan penemuan alternative dari 

alat pemuas kebutuhan yang 

dilakukan oleh manusia adalah… 

a. Hidup mewah 

b. Meningkatkan kekayaan  

c. Menguasai perekonomian 

d. Mendapat penghargaan 

e. Mendapat kepuasan maksimal 

7. Kebutuhan manusia banyak dan 

beraneka ragam,berikut macam – 

macam kebutuhan menurut 

sifatnya adalah… 

a. Primer, Skunder, Tersier 

b. Jasmani, Rohani 

c. Sekarang, Sepanjang waktu 

d. Individu, kelompok 

e. Peradaban, lingkungan  

8. Barang yang memiliki kegunaan 

sebagai alat pemuas kebutuhan 

yang jumlahnya terbatas dan untuk 

mendapatkanya membutuhkan 

pengorbanan,pernyataan berikut 

merupakan pernyataan dari… 

a. Barang ekonomi 

b. Barang non ekonomi 

c. Barang produksi 

d. Barang subsitusi 

e. Barang komplementer 

9. Suatu kondisi dimana kita tidak 

mempunyai cukup sumber daya 

untuk memuaskan kebutuhan kita 

atau alat pemuas kebutuhan yang 
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tidak sebanding untuk 

memperolehnya diperlukan 

pengorbanan yang lebih, 

pernyataan diatas merupakan 

penjelasan dari… 

a. Kebutuhan  

b. Sumber daya 

c. Kelangkaan  

d. Modal 

e. Barang bergerak 

10. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kelangkaan, 

kecuali… 

a. Perbedaan letak geografis 

b. Cepatnya pertumbuhan 

penduduk 

c. Kemampuan produksi 

d. Bencana alam 

e. Agama. 

11. Kelangkaan sumber daya alam 

seperti minyak bumi dapat diatasi 

dengan… 

a. Menghentikan penggunaan 

minyak bumi 

b. Menghentikan penjualan 

kendaraan bermotor 

c. Menghambat pertmubuhan 

penduduk 

d. Mencari sumber energi 

alternative 

e. Memperbanyak produksi 

minyak diseluruh dunia 

12. Sumber daya ekonomi yang 

memegang peranan paling penting 

dalam proses produksi yaitu… 

f. Sumber daya modal 

a. Sumber daya alam 

b. Sumber daya tidak dapat 

diperbaharui 

c. Sumber daya yang dapat 

diperbaharui 

d. Sumber daya manusia 

13. Berdasarkan penggolonganya 

tenaga kerja terbagi menjadi dua 

yaitu berdasarkan sifatnya dan 

berdasrkan kualitasnya,berikut ini 

tenaga kerja berdasarkan 

kualitasnya,yaitu… 

a. Tenaga kerja terdidik 

b. Tenaga kerja jasmani  

c. Tenaga kerja rohani 

d. Tenaga kerja pemilik 

e. Tenaga kerja perseorangan 

14. Hal – hal berikut ini menyebabkan 

timbulnya kelangkaan kecuali… 

a. Sumber daya alam terbatas 

b. Terbatasnya kemampuan 

manusia 

c. Keserakahan manusia 

d. Kebutuhan meningkat lebih 

cepat dibandingkan 

kemampuan manusia 

memnuhinya  
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e. Adanya keseimbangan antara 

kebutuhan dengan alat pemuas 

kebutuhan 

15. Tenaga jasmani atau rohani yang 

diperlukan untuk mengambil atau 

mengolah sumber daya alam 

sehingga menjadi benda yang lebih 

berguna bagi manusia disebut… 

a. Wirausaha  

b. Sumber daya alam 

c. Sumber daya manusia  

d. Sumber daya modal  

e. sumber daya modern 

16. Sumber daya yang menyatukan 

tiga sumber daya lainya dan 

bertanggung jawab atas kelancaran 

proses produksi ialah… 

a. sumber daya alam  

b. wirausaha 

c. sumber daya modal  

d. sumber daya industri 

e. sumber daya manusia 

17. Inti dari masalah ekonomi 

adalah… 

a. Kebutuhan manusia serba 

terbatas 

b. Keinginan manusia sangat 

terbatas 

c. Penerimaan dan pengeluaran 

manusia tidak seimbang 

d. Tingkat ketidak seimbangan 

antara kebutuhan dengan alat 

pemuas kebutuhan 

e. Perbedaan antara kebutuhan 

dan keinginan 

18. Karena sumber – sumber ekonomi 

sebagai alat untuk memenuhi 

kebutuhan manusia terbatas 

jumlahnya, maka…. 

a. Manusia bebas mengambil dari 

alam 

b. Untuk mendapatkanya 

dipelukan pengorbanan  

c. Manusia harus bekerja keras 

d. Untuk mendapatkanya 

membutuhkan waktu relative 

lama 

e. Manusia mengalami kesulitan 

untuk mendapatkanya 

19. Untuk memenuhi kebutuhanya, 

setiap orang harus melakukan 

pengorbanan. Hal tersebut terjadi 

karena… 

a. Kebutuhan manusia tidak 

terpenuhi 

b. Semua barang yang tersedia 

adalah barang ekonomi 

c. Timbulnya kelangkaan sumber 

daya 

d. Semua barang harganya mahal 

e. Tidak ada alat pemuas 

kebutuhan manusia 
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20. Berikut yang merupakan kategori 

sumber daya modal adalah… 

a. Bahan tambang  

b. Minyak bumi  

c. Jalan raya 

d. Kesuburan tanah  

e. Hewan dan tumbuhan 

21. Peningkatan kualitas fisik manusia 

dapat dilakukan dengan cara… 

a. Pendidikan formal 

b. Pelatihan kerja 

c. Magang  

d. Pendidikan non formal 

e. Peningkatan layanan kesehatan 

22. Pengalokasian sumber daya alam 

harus dilakukan secara efesien. 

Artinya … 

a. Mendapatkan hasil maksimal 

b. Merata bagi seluruh 

masyarakat 

c. Dimanfaatkan sebesar – 

besarnya bagi rakyat 

d. Dialokasikan tanpa 

mengorbankan kebutuhan 

orang lain 

e. Dialokasikan hanya untuk 

orang orang tertentu 

23. Salah satu masalah yang masih 

dialami sumber daya manusia kita 

adalah… 

a. Menurunya tingkat kelahiran 

karena program keluarga 

berencanan  

b. Menurunya tingkat kematian 

karena kualitas hidup semakin 

baik 

c. Peningkatan lapangan kerja 

bagi penduduk yang siap kerja 

d. Penyebaran penduduk yang 

tidak merata 

e. Kualitas pendidikan dan 

kesehatan yang memadai 

24. Sumber daya harus 

dimanfaatkan secara hemat dan 

efesien 

Hal tersebut dikarenakan… 

a. Kebutuhan manusia tidak 

terbatas 

b. Kemapuan manusia terbatas 

c. Sumber daya tersedia tidak 

terbatas 

d. Teknologi tidak bisa seimbang 

e. Sumber daya terbatas 

25. Perhatikan pertanyaan berikut ini 

! 

1) Terbatasnya teknologi untuk 

mengolah alam 

2) Penggunaan sarana pemuas 

kebutuhan untuk berbagai 

alternative 
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3) Perkembangan pengetahuan 

tidak sesuai dengan 

peningkatan kebutuhan 

4) Meningkatnya kemampuan 

manusia untuk mengolah 

sumber daya 

5) Sifat manusia yang cendrung 

tidak pernah puas 

Dari pernyataan diatas, sebab – 

sebab kelangkaan ditujukan 

pada nomor… 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 3) dan 5) 

c. 2), 3) dan 4) 

d. ,4) dan 5) 

e. 3), 4) dan 5) 

26. Perhatikan hal berikut ini ! 

1) Kemajuan teknologi dan 

kebudayaan  

2) Berkurangnya jumlah 

penduduk  

3) Taraf hidup meningkat 

4) Promosi dan pengembangan 

produk mengalami stagnasi 

5) Tingkat pendidikan meningkat 

Faktor – faktor yang 

menyebabkan kebutuhan 

manusia tidak terbatas 

adalah… 

a. 1),2) dan 3) 

b. 1),3) dan 4) 

c. 1),3) dan 5) 

d. 2),3) dan 4) 

e. 3),4) dan 5) 

27. Pernyataan yang benar adalah… 

a. Barang bebas tidak berguna 

bagi manusia 

b. Kelangkaan bisa terjadi pada 

barang apapun 

c. Semua barang pemenuhan 

butuhan merupakan barang 

bekas 

d. Barang langka selalu 

dibutuhkan 

e. Kelangkaan dapat terjadi pada 

jenis sumber daya apapun 

28. Sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan kualitasnya melalui 

hal berikut… 

a. Meningkatnya jumlah tenaga 

kerja 

b. Mengganti tenaga manusia 

dengan mesin produksi 

c. Menekan penyebaran 

penduduk ke daerah terpencil 

d. Meningkatkan pembangunan 

puskesmas dan gedung sekolah  

e. Meningkatkan arus urbanisasi 

penduduk. 

29. Masalah ekonomi yang dihadapi 

manusia sekarang ini yaitu… 

a. Alokasi sumber daya yang 

langka 

b. Alokasi dana yang langka 
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c. Alokasi bantuan yang langka 

d. Alokasi fasilitas yang langka 

e. Alokasi teknologi yang langka. 

30. Alat pemuas kebutuhan yang 

berwujud dan memiliki bentuk 

serta dapat diraba. Pernyataan 

berikut merupakan penjelasan 

dari… 

a. Jasa 

b. Barang 

c. Kebutuhan  

d. Kelangkaan  

e. Keinginan 

31. Alat pemuas kebutuhan yang tidak 

berwujud dan tidak bisa diraba. 

Pernyataan berikut merupakan 

pengertian dari… 

a. Jasa  

b. Barang  

c. Kebutuhan 

d. Kelangkaan 

e. Keinginan 

32. Peningkatan kegunaan barang 

atau jasa karena adanya 

pelayanan tertentu. 

Kegunaan benda pemuas 

kebutuhan dapat digolongkan, 

pengertian diatas merupakan 

pengertian dari kegunaan…. 

a. Kegunaan bentuk 

b. Kegunaan pelayanan 

c. Kegunaan waktu  

d. Kegunaan tempat 

e. Kegunaan kepemilikan 

33. Barang sebagai alat pemuas 

kebutuhan yang akan berguna jika 

digunakan secara bersama – sama 

dengan barang lain. Pernyataan 

berikut merupakan pengertian 

dari… 

a. Barang subsitusi  

b. Barang komplementer 

c. Barang produksi 

d. Barang konsumsi 

e. Barang mentah 

34. Diabawah ini yang merupakan 

barang produksi yaitu… 

a. Terigu untuk membuat roti 

b. Beras diganti jagung 

c. Motor  

d. Rumah 

e. Mobil 

35.  Sebab – sebab kelangkaan sumber 

daya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, dari beberapa faktor 

tersebut ada faktor yang berada di 

luar dugaan manusia, yaitu… 

a. Bencana alam 

b. Kemampuan produksi 

c. Cepatnya pertumbuhan 

penduduk 

d. Perbedaan letak geografis 

e. Cepatnya pertumbuhan 

penduduk 



156 

 

 

36. Berikut ini contoh dari sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui 

adalah… 

a. Batu bara  

b. Minyak bumi  

c. Emas  

d. Kesuburan tanah 

e. Tanaman  

37. Sesuatu yang diperlukan untuk 

meningkatkan proses produksi 

adalah… 

a. Modal  

b. Batu bara  

c. Tanaman  

d. Minyak bumi  

e. Emas 

38. Barang ekonomi adalah barang 

yang… 

a. Jumlahnya berlimpah, tidak 

dibutuhkan, dan tanpa 

pengorbanan 

b. Jumlah berlimpah, dibutuhkan 

dan tanpa pengorbanan 

c. Jumlah terbatas, dibutuhkan 

dan perlu pengorbanan 

d. Jumlah terbatas, tidak 

dibutuhkan dan tanpa 

pengorbanan 

e. Jumlah terbatas, tidak 

dibutuhkan dan perlu 

pengorbanan 

39.  Berikut ini adalah masalah 

ekonomi yang dihadapi Negara 

sedang berkembang, kecuali… 

a. Kualitas SDM rendah 

b. Tekanan penduduk 

c. Teknologi tinggi 

d. SDA belum diolah 

e. Kurangnya modal 

40. Jika terus menerus dieksploetasi, 

sumber daya ekonomi akan 

menjadi… 

a. Berharga 

b. langka 

c. tidak terbatas 

d. sangat mahal 

e. tidak memmiliki nilai ekonom 
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1. B 

2. E 

3. E 

4. B 

5. C 

6. D 

7. B 

8. A 

9. C 

10. E 

11. D 

12. E 

13. A 

14. E 

15. C 

16. B 

17. D 

18. B 

19. C 

20. C 

 

21. E 

22. D 

23. D 

24. E 

25. B 

26. C 

27. E 

28. D 

29. A 

30. B 

31. A 

32. B 

33. B 

34. A 

35. A 

36. E 

37. A 

38. C 

39. C 

40. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci jawaban soal pre – test 
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Lampiran 18 

SOAL POST TEST 

MENDESKRIPSIKAN BERBAGAI SUMBER EKONOMI YANG LANGKA 

DAN KEBUTUHAN MANUSIA YANG TIDAK TERBATAS 

Tahun Ajaran 2012/2013 

 

Mata Pelajaran : Ekonomi   Hari/Tanggal :  

Kelas/Semester : X / 1    Waktu  : 60 Menit 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Isikan identitas anda ke lembar jawab yang tersedia 

2. Periksa jumlah halaman sebelum anda menjawabnya 

3. Laporkan kepada peneliti apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau 

kurang lengkap 

4. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum menyerahkannya ke pengawas ujian 

5. Lembar soal masih dalam keadaan seperti semula saat anda 

mengumpulkannya kembali 

 

PETUNJUK KHUSUS 

Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling tepat kemudian berilah tanda 

silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada lembar jawaban yang tersedia. 

 

1. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kebutuhan, kecuali… 

a. Usia 

b. Pendidikan  

c. Perkembangan teknologi 

d. Pendapatan  

e. Kepekaan sosial 

2. Masalah ekonomi timbul karena… 

a. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

b. Kebutuhan manusia yang 

mendesak  

c. Kebutuhan manusia yang 

terbatas 

d. Barang dan jasa yang terbatas 

e. Kebutuhan manusia tidak 

terbatas sedangkan barang dan 

jasa terbatas 

3. Manusia memiliki berbagai macam 

kebutuhan, apabila kebutuhan yang 

pertama sudah terpenuhi, maka 

kebutuhan yang lain akan muncul. 

Pernyataan berikut merupakan 

pernyataan dari… 

a. Kelangkaan  
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b. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas 

c. Kebutuhan tersier 

d. Kebutuhan menurut sifatnya 

e. Kebutuhan masa depan. 

4. Barang yang memiliki kegunaan 

sebagai alat pemuas kebutuhan yang 

jumlahnya terbatas dan untuk 

mendapatkanya membutuhkan 

pengorbanan,pernyataan berikut 

merupakan pernyataan dari… 

f. Barang ekonomi 

a. Barang non ekonomi 

b. Barang produksi 

c. Barang subsitusi 

d. Barang komplementer 

5. Suatu kondisi dimana kita tidak 

mempunyai cukup sumber daya 

untuk memuaskan kebutuhan kita 

atau alat pemuas kebutuhan yang 

tidak sebanding untuk 

memperolehnya diperlukan 

pengorbanan yang lebih, pernyataan 

diatas merupakan penjelasan dari… 

a. Kebutuhan  

b. Sumber daya 

c. Kelangkaan  

d. Modal 

e. Barang bergerak 

6. Kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas tercermin dalam sifat 

manusia yaitu… 

a. Cepat merasa tercukupi 

b. Serakah dan tanpa perhitungan 

c. Tidak mudah puas 

d. Selalu mengalah 

e. Waktu pemenuhanya. 

7. Tujuan penemuan alternative dari 

alat pemuas kebutuhan yang 

dilakukan oleh manusia adalah… 

f. Hidup mewah 

a. Meningkatkan kekayaan  

b. Menguasai perekonomian 

c. Mendapat penghargaan 

d. Mendapat kepuasan maksimal 

8. Kebutuhan manusia banyak dan 

beraneka ragam,berikut macam – 

macam kebutuhan menurut sifatnya 

adalah… 

a. Primer, Skunder, Tersier 

b. Jasmani, Rohani 

c. Sekarang, Sepanjang waktu 

d. Individu, kelompok 

e. Peradaban, lingkungan  

9. Sebelum ada kendaraan bermotor, 

udara bersih bukanlah barang langka. 

Namun sekarang barang tersebut  

telah menjadi barang yang langka. 

Kelangkaan tersebut terjadi akibat… 
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a. Jumlah udara yang semakin 

berkurang 

b. Adanya penurunan kualitas udara 

c. Tidak setiap waktu udara 

d. Udara tidak tersedia di setiap 

tempat 

e. Laju pertumbuhan penduduk 

10. Kelangkaan sumber daya alam 

seperti minyak bumi dapat diatasi 

dengan… 

a. Menghentikan penggunaan 

minyak bumi 

b. Menghentikan penjualan 

kendaraan bermotor 

c. Menghambat pertmubuhan 

penduduk 

d. Mencari sumber energi alternative 

e. Memperbanyak produksi minyak 

diseluruh dunia 

11. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi kelangkaan, 

kecuali… 

a. Perbedaan letak geografis 

b. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

c. Kemampuan produksi 

d. Bencana alam 

e. Agama. 

12. Berdasarkan penggolonganya tenaga 

kerja terbagi menjadi dua yaitu 

berdasarkan sifatnya dan berdasrkan 

kualitasnya,berikut ini tenaga kerja 

berdasarkan kualitasnya,yaitu… 

a. Tenaga kerja terdidik 

b. Tenaga kerja jasmani  

c. Tenaga kerja rohani 

d. Tenaga kerja pemilik 

e. Tenaga kerja perseorangan 

13. Sumber daya ekonomi yang 

memegang peranan paling penting 

dalam proses produksi yaitu… 

a. Sumber daya modal 

b. Sumber daya alam 

c. Sumber daya tidak dapat 

diperbaharui 

d. Sumber daya yang dapat 

diperbaharui 

e. Sumber daya manusia 

14. Hal – hal berikut ini menyebabkan 

timbulnya kelangkaan kecuali… 

f. Sumber daya alam terbatas 

g. Terbatasnya kemampuan manusia 

h. Keserakahan manusia 

i. Kebutuhan meningkat lebih cepat 

dibandingkan kemampuan 

manusia memnuhinya  

j. Adanya keseimbangan antara 

kebutuhan dengan alat pemuas 

kebutuhan 

15. Tenaga jasmani atau rohani yang 

diperlukan untuk mengambil atau 

mengolah sumber daya alam 
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sehingga menjadi benda yang lebih 

berguna bagi manusia disebut… 

a. Wirausaha  

b. Sumber daya alam 

c. Sumber daya manusia  

d. Sumber daya modal  

e. sumber daya modern 

16. Untuk memenuhi kebutuhanya, setiap 

orang harus melakukan pengorbanan. 

Hal tersebut terjadi karena… 

a. Kebutuhan manusia tidak 

terpenuhi 

b. Semua barang yang tersedia 

adalah barang ekonomi 

c. Timbulnya kelangkaan sumber 

daya 

d. Semua barang harganya mahal 

e. Tidak ada alat pemuas kebutuhan 

manusia 

17. Sumber daya yang menyatukan tiga 

sumber daya lainya dan bertanggung 

jawab atas kelancaran proses 

produksi ialah… 

a. sumber daya alam  

b. wirausaha 

c. sumber daya modal  

d. sumber daya industri 

e. sumber daya manusia 

18. Inti dari masalah ekonomi adalah… 

a. Kebutuhan manusia serba terbatas 

b. Keinginan manusia sangat 

terbatas 

c. Penerimaan dan pengeluaran 

manusia tidak seimbang 

d. Tingkat ketidak seimbangan 

antara kebutuhan dengan alat 

pemuas kebutuhan 

e. Perbedaan antara kebutuhan dan 

keinginan 

19. Karena sumber – sumber ekonomi 

sebagai alat untuk memenuhi 

kebutuhan manusia terbatas 

jumlahnya, maka…. 

a. Manusia bebas mengambil dari 

alam 

b. Untuk mendapatkanya dipelukan 

pengorbanan  

c. Manusia harus bekerja keras 

d. Untuk mendapatkanya 

membutuhkan waktu relative 

lama 

e. Manusia mengalami kesulitan 

untuk mendapatkanya 

20. Berikut yang merupakan kategori 

sumber daya modal adalah… 

a. Bahan tambang  

b. Minyak bumi  

c. Jalan raya 

d. Kesuburan tanah  

e. Hewan dan tumbuhan 
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21. Pengalokasian sumber daya alam 

harus dilakukan secara efesien. 

Artinya … 

a. Mendapatkan hasil maksimal 

b. Merata bagi seluruh masyarakat 

c. Dimanfaatkan sebesar – besarnya 

bagi rakyat 

d. Dialokasikan tanpa 

mengorbankan kebutuhan orang 

lain 

e. Dialokasikan hanya untuk orang 

orang tertentu 

22. Perhatikan pertanyaan berikut ini ! 

1) Terbatasnya teknologi untuk 

mengolah alam 

2) Penggunaan sarana pemuas 

kebutuhan untuk berbagai 

alternative 

3) Perkembangan pengetahuan tidak 

sesuai dengan peningkatan 

kebutuhan 

4) Meningkatnya kemampuan 

manusia untuk mengolah sumber 

daya 

5) Sifat manusia yang cendrung 

tidak pernah puas 

Dari pernyataan diatas, sebab – 

sebab kelangkaan ditujukan pada 

nomor… 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 3) dan 5) 

c. 2), 3) dan 4) 

d. 2) ,4) dan 5) 

e. 3), 4) dan 5) 

23. Salah satu masalah yang masih 

dialami sumber daya manusia kita 

adalah… 

a. Menurunya tingkat kelahiran 

karena program keluarga 

berencanan  

b. Menurunya tingkat kematian 

karena kualitas hidup semakin 

baik 

c. Peningkatan lapangan kerja bagi 

penduduk yang siap kerja 

d. Penyebaran penduduk yang tidak 

merata 

e. Kualitas pendidikan dan 

kesehatan yang memadai 

24. Peningkatan kualitas fisik manusia 

dapat dilakukan dengan cara… 

a. Pendidikan formal 

b. Pelatihan kerja 

c. Magang  

d. Pendidikan non formal 

e. Peningkatan layanan kesehatan 

25. Sumber daya harus dimanfaatkan 

secara hemat dan efesien 

Hal tersebut dikarenakan… 

a. Kebutuhan manusia tidak terbatas 

b. Kemapuan manusia terbatas 
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c. Sumber daya tersedia tidak 

terbatas 

d. Teknologi tidak bisa seimbang 

e. Sumber daya terbatas 

26. Sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan kualitasnya melalui hal 

berikut… 

a. Meningkatnya jumlah tenaga 

kerja 

b. Mengganti tenaga manusia 

dengan mesin produksi 

c. Menekan penyebaran penduduk 

ke daerah terpencil 

d. Meningkatkan pembangunan 

puskesmas dan gedung sekolah  

e. Meningkatkan arus urbanisasi 

penduduk. 

27. Perhatikan hal berikut ini ! 

1) Kemajuan teknologi dan 

kebudayaan  

2) Berkurangnya jumlah penduduk  

3) Taraf hidup meningkat 

4) Promosi dan pengembangan 

produk mengalami stagnasi 

5) Tingkat pendidikan meningkat 

Faktor – faktor yang 

menyebabkan kebutuhan manusia 

tidak terbatas adalah… 

a. 1),2) dan 3) 

b. 1),3) dan 4) 

c. 1),3) dan 5) 

d. 2),3) dan 4) 

e. 3),4) dan 5) 

28. Pernyataan yang benar adalah… 

a. Barang bebas tidak berguna bagi 

manusia 

b. Kelangkaan bisa terjadi pada 

barang apapun 

c. Semua barang pemenuhan 

butuhan merupakan barang bekas 

d. Barang langka selalu dibutuhkan 

e. Kelangkaan dapat terjadi pada 

jenis sumber daya apapun 

29. Masalah ekonomi yang dihadapi 

manusia sekarang ini yaitu… 

a. Alokasi sumber daya yang langka 

b. Alokasi dana yang langka 

c. Alokasi bantuan yang langka 

d. Alokasi fasilitas yang langka 

e. Alokasi teknologi yang langka. 

30. Alat pemuas kebutuhan yang 

berwujud dan memiliki bentuk serta 

dapat diraba. Pernyataan berikut 

merupakan penjelasan dari… 

a. Jasa 

b. Barang 

c. Kebutuhan  

d. Kelangkaan  

e. Keinginan 

31. Alat pemuas kebutuhan yang tidak 

berwujud dan tidak bisa diraba. 
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Pernyataan berikut merupakan 

pengertian dari… 

a. Jasa  

b. Barang  

c. Kebutuhan 

d. Kelangkaan 

e. Keinginan 

32. Sebab – sebab kelangkaan sumber 

daya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, dari beberapa faktor tersebut 

ada faktor yang berada di luar dugaan 

manusia, yaitu… 

a. Bencana alam 

b. Kemampuan produksi 

c. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

d. Perbedaan letak geografis 

e. Cepatnya pertumbuhan penduduk 

33. Peningkatan kegunaan barang atau 

jasa karena adanya pelayanan 

tertentu. 

Kegunaan benda pemuas kebutuhan 

dapat digolongkan, pengertian diatas 

merupakan pengertian dari 

kegunaan…. 

a. Kegunaan bentuk 

b. Kegunaan pelayanan 

c. Kegunaan waktu  

d. Kegunaan tempat 

e. Kegunaan kepemilikan 

34. Barang sebagai alat pemuas 

kebutuhan yang akan berguna jika 

digunakan secara bersama – sama 

dengan barang lain. Pernyataan 

berikut merupakan pengertian dari… 

a. Barang subsitusi  

b. Barang komplementer 

c. Barang produksi 

d. Barang konsumsi 

e. Barang mentah 

35. Dibawah ini yang merupakan barang 

produksi yaitu… 

a. Terigu untuk membuat roti 

b. Beras diganti jagung 

c. Motor  

d. Rumah 

e. Mobil 

36. Sesuatu yang diperlukan untuk 

meningkatkan proses produksi 

adalah… 

a. Modal  

b. Batu bara  

c. Tanaman  

d. Minyak bumi  

e. Emas 

37. Barang ekonomi adalah barang 

yang… 

a. Jumlahnya berlimpah, tidak 

dibutuhkan, dan tanpa 

pengorbanan 

b. Jumlah berlimpah, dibutuhkan 

dan tanpa pengorbanan 
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c. Jumlah terbatas, dibutuhkan dan 

perlu pengorbanan 

d. Jumlah terbatas, tidak dibutuhkan 

dan tanpa pengorbanan 

e. Jumlah terbatas, tidak dibutuhkan 

dan perlu pengorbanan 

38.  Berikut ini contoh dari sumber daya 

alam yang dapat diperbaharui 

adalah… 

a. Batu bara  

b. Minyak bumi  

c. Emas  

d. Kesuburan tanah 

e. Tanaman  

39. Berikut ini adalah masalah ekonomi 

yang dihadapi Negara sedang 

berkembang, kecuali… 

a. Kualitas SDM rendah 

b. Tekanan penduduk 

c. Teknologi tinggi 

d. SDA belum diolah 

e. Kurangnya modal 

 

40. Jika terus menerus dieksploetasi, 

sumber daya ekonomi akan 

menjadi… 

a. Berharga 

b. langka 

c. tidak terbatas 

d. sangat mahal 

e. tidak memmiliki nilai ekonomi 
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1. E 

2. E 

3. B 

4. A 

5. C 

6. C 

7. D 

8. B 

9. B 

10. D 

11. E 

12. A 

13. E 

14. E 

15. C 

16. C 

17. B 

18. D 

19. B 

20. C 

 

21. D 

22. B 

23. D 

24. E 

25. E 

26. D 

27. C 

28. E 

29. A 

30. B 

31. A 

32. A 

33. B 

34. B 

35. A 

36. A 

37. C 

38. E 

39. C 

40. B 

 

 

 

 

Jawaban Soal Post-Test 
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Daftar Nilai Pree test dan Post test Kelompok Ekspeimen 

 

 

 

 

 

 

No Nama Nilai pre 

test 

Keterangan Nilai 

post test 

Keterangan 

1 Abidah Karimah 62,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas  

2 Aditya Candra 70 Tdk Tuntas 82,5 Tuntas  

3 Agil Febriansyah 72,5 Tdk Tuntas 90 Tuntas  

4 Aji Darmagalih 65 Tdk Tuntas 87,5 Tuntas  

5 Anggelina Noviani 65 Tdk Tuntas 85 Tuntas  

6 Asti Kusuma d 55 Tdk Tuntas 90 Tuntas  

7 Ayu Noviani 72,5 Tdk Tuntas 87,5 Tuntas  

8 Berlian EP 62,5 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas  

9 Dani Kusuma 80 Tuntas 87,5 Tuntas  

10 Devika Akbar 72,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas  

11 Dinda Putri 

Ramdhan 

77,5 Tuntas 82,5 Tuntas  

12 Eliza Septiyani 70 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas  

13 Faizah Arjadinata 80 Tuntas 95 Tuntas  

14 Gita Yuliana 62,5 Tdk Tuntas 82,5 Tuntas  

15 Khaerun Nisa A 80 Tuntas 77,5 Tuntas  

16 M.Firdaus Maulana 82,5 Tuntas 92,5 Tuntas  

17 M.Husain Haikal 62,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas  

18 M.Miftah Abdul 65 Tdk Tuntas 72,5 Tdk Tuntas  

19 Nur Afni Ayu 72,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas  

20 Nurul S 67,5 Tdk Tuntas 67,5 Tdk Tuntas 

21 Raka Bayu 65 Tdk Tuntas 80 Tuntas  

22 Rizki Dyan Maulana 75 Tuntas 82,5 Tuntas  

23 Sri Heni 62,5 Tdk Tuntas 72,5 Tdk Tuntas  

24 Tyas Lakiya 80 Tuntas 80 Tuntas  

25 Wahyu Muslimah 70 Tdk Tuntas 97,5 Tuntas  

26 Wiji Handayani 75 Tuntas 85 Tuntas  

Lampiran 19 
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Daftar Nilai Pre test dan Post test Kelompok kontrol 
 

 

 

 

 

No Nama Nilai 

pre test 

Keterangan Nilai post 

test 

Keterangan 

1 Abi Rochman 70 Tdk Tuntas 65 Tdk Tuntas 

2 Abud 50 Tdk Tuntas 67,5 Tdk Tuntas 

3 Ande Putra Purnama 65 Tdk Tuntas 72.5 Tdk Tuntas 

4 Anisah Qurotun 65 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas 

5 Arini Ayuningtyas 70 Tdk Tuntas 80 Tuntas 

6 Awang adhi M 80 Tuntas 90 Tuntas 

7 Dinda Aulia Sari 65 Tdk Tuntas 70 Tdk Tuntas 

8 Fachrizan tri anggoro 65 Tdk Tuntas 67,5 Tdk Tuntas 

9 Faiz Abdullah 72,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas 

10 Fanela Sutisna 75 Tuntas 82,5 Tuntas 

11 Gagas Pamulyo Aji 72,5 Tdk Tuntas 72,5 Tdk Tuntas 

12 Hikmah Awaliyah 75 Tuntas 77,5 Tuntas 

13 Kartika Sahatin 77,5 Tuntas 80 Tuntas 

14 M.zuhdan Haqiqi 72,5 Tdk Tuntas 82,5 Tuntas 

15 Maylinda 72,5 Tdk Tuntas 90 Tuntas 

16 Mitra Nuziani 70 Tdk Tuntas 85 Tuntas 

17 Nadya Ardila 70 Tdk Tuntas 85 Tuntas 

18 Raudhotul Rizqiyana 67,5 Tdk Tuntas 70 Tdk Tuntas 

19 Rendi S 72,5 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas 

20 Richi Refika 70 Tdk Tuntas 80 Tuntas 

21 Rifqi Aji 77,5 Tuntas 85 Tuntas 

22 Risma Indah 72,5 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas 

23 Rizky Maulida 70 Tdk Tuntas 77,5 Tuntas 

24 Sulistyowati 72,5 Tdk Tuntas 80 Tuntas 

25 Tri Nur Arkham S 82,5 Tuntas 77,5 Tuntas 

26 Uci Intan Pratiwi 77,5 Tuntas 82,5 Tuntas 

27 Vina Rizkiyana Putri 70 Tdk Tuntas 80 Tuntas 

28 Zulfa Amar Seff 67,5 Tdk Tuntas 72,5 Tdk Tuntas 

Lampiran  20 
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Daftar Kelompok NHT 
 

Kelompok 1     Kelompok 2 

1. Berlian E.P     1. Miftah A 

2. NurAfni Ayu     2. Rizky dyan maulana 

3. Gita Yuliana     3. Raka Bayu  

4. Faizah A     4. M.Firdaus 

5. Aditya C     5. Angelina Noviani 

6. Khoerun Nisa Awaliyah   6. Wiji Handayani 

7. Anggelina Noviana    7. Nuru Septiyani 

 

 

 

 

Kelompok 3     Kelompok 4 

1. Ayu Noviani    1. Wafa Muslimah 

2. Devika A.     2. Abidah Karimah 

3. Fiza Septiana    3. Aji Damargalih 

4. Dinda Putri    4. M. Husain Haikal 

5. Sri Heni      5. Tyas Zakya P 

6. Asti Kusuma    6. Agil Febriansyah 

 

 

 

 

 

Lampiran  21 
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Lampiran 22 

Silabus 
Nama Sekolah    : SMA AL-IRSYAD TEGAL 

Mata Pelajaran  : Ekonomi 

Kelas ./ Program  : X 

Semester   : 1 

Standar Kompetensi : 1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia 

,kelangkaan dan sistem ekonomi. 

Alokasi Waktu  : 10 x 45 menit 
Kompetensi dasar Materi pembelajaran Kegiatan Pembalajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Sumber/ 

bahan/alat 

1.2 Mendes 

kripsikan 

berbagai 

sumber 

ekonomi 

yang langka 

dan 

kebutuhan 

manusia 

yang tidak 

terbatas 

Berbagai sumber 

ekonomi yang dan 

kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas 

 Pengertian 

kelangkaan 

 Faktor 

penyebab 

kelangkaan 

 Pengalokasia

n sumber 

daya ekonomi 

 Menggali informasi 

tentang kelangkaan 

 Mendiskusikan faktor 

penyebab kelangkaan di 

daerah setempat dan 

sekitarnya 

 Mengidentifikasi 

berbagai sumber 

ekonomi yang langka 

dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas 

melalui studi pustaka 

dai daerah setempat dan 

sekitarnya 

 Bersikap rasional dalam 

menyikapi berbagai 

pilihan kebutuhan 

 Mendeskripsikan 

pengertian 

kelangkaan  

 Mengidentifikasi 

faktor-faktor 

penyebab 

kelangkaan 

 Mengidentifikasi 

pengalokasian 

sumber daya yang 

mendatangkan 

manfaat bagi 

rakyat 

Jenis tagihan : 

kuis pertanyaan 

lisan, ulangan , 

tugas individu, 

tugas kelompok 

 

Bentuk tagihan : 

pilihan ganda, 

uraian, obyektif, 

tes tertulis, 

uraian bebas, 

jawaban singkat 

2 x 45 

menit 

Referensi 

yang 

relevan 

pada 

sumber 

bahan 

(LCD, 

Buku, 

Cetak ) 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (I) 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

 

I. Standar kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia, 

kelangkaan dan sistem ekonomi. 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tak terbatas 

III. Indikator 

Kognitif 

Produk : 

1. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan 

2. Mengidentifikasi  faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat. 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Proses : 

1. Mendiskusikan arti kelangkaan dan kebutuhan yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari – hari. 

2. Mendiskusikan faktor – faktor penyebab kelangkaan 
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3. Mendiskusikan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi 

rakyat 

4. Menelaah sikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Sikap  

1. Karakter : rasa ingin tahu, teliti, logis, jujur dan berperilaku santun 

2. Ketrampilan sosial : menyampaikan pendapat, bekerjasama dan menanggapi 

pendapat orang lain. 

Psikomotor 

1. Mencoba menjelaskan kepada teman – temanya tentang arti kebutuhan dan 

kelangkaan 

2. Mencoba menjelaskan kepada temanya tentang faktor – faktor kelangkaan 

3. Mencoba menjelaskan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan 

manfaat bagi rakyat. 

 

IV. Tujuan pembelajaran 

Kognitif 

Produk :  

a) Siswa dapat mendiskripsikan pengertian kelangkaan. 

b) Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan. 

c) Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

d) Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Proses : 

a) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub kelangkaan dan kebutuhan 

b) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

c) Siswa dapat memberikan pendapat tentang pengalokasian sumber daya 

yang mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

Psikomotor : 

a) Siswa berani memaparkan dari hasil diskusi kelompok. 
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b) Siswa berani sharing ide – ide dalam diskusi kelompok tersebut. 

V. Materi Pembelajaran 

a) Pengertian kebutuhan manusia 

b) Macam – macam kebutuhan manusia 

c) Permasalahan ekonomi 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan  : Konstruktivis 

Model Pembelajaran : Kooperatif tipe NHT 

Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 

VII. Sumber Belajar 

a) Modul Pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan ( 10 menit) 

Apersepsi : 

a. Guru menyiapkan kondisi  fisik kelas dan siswa, dengan cara meminta 

siswa  membersihkan papan tulis, menyiapakn buku pelajaran ekonomi 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik pada materi pokok 

dengan menjelaskan tujuan dan manfaat dari materi yang akan di 

sampaikan 

 

Motivasi : 

a. Menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan kali ini kita akan 

mempelajari tentang berbagai sumber ekonomi yang langka dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT agar timbul rasa kerjasama dalam pemecahan 

masalah sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Guru memberikan materi awal kepada siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang kebutuhan, dengan tujuan agar siswa 

lebih siap. 

 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi : 
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a. Guru memberikan suatu permasalahan / pertanyaan kepada kepada siswa 

b. Memberi kesempatan siswa untuk dapat mendeskripsikan berbagai sumber 

ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak terbatas. 

c. Siswa di bagi dalam kelompok, masing – masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor. 

d. Guru menganjurkan siswa menata meja, untuk membantu jalanya diskusi 

kelompok. 

e. Guru memperingatkan siswa, bahwa dalam pembelajaran kelompok ini 

siswa harus paham, karena akan menunjuk siswa secara acak untuk 

mempresentasikan. 

 

Elaborasi: 

a. Guru mengecek pemahaman siswa dengan meminta siswa untuk 

meyelesaikan soal dan memikirkanya sendiri kemudian secara 

berkelompok mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Setiap 

kelompok memastikan setiap anggotanya dapat memahami diskusi 

tersebut. 

b. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu kelompok. 

c. Selama diskusi berlangsung guru memantau kerja masing – masing 

kelompok dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan 

 

Konfirmasi : 

a. Guru memanggil salah satu nomor tertentu untuk menyelesaikan soal 

tersebut di depan kelas (siswa memaparkan penjelasanya mewakili 

kelompok) 

 

  

b. Guru memberi penguatan atas jawaban siswa, apabila jawaban tersebut 

benar, jika salah maka guru membenarkanya. 

3. Kegiatan penutup (10 menit) 
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a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Guru meminta siswa untuk mempelajarai materi selanjutnya di rumah. 

c. Guru memberikan salam penutup. 

 

Guru Mata Pelajaran       Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal      Peneliti 

 

 

Agus sasmoyo, SE       Anjas Wijaya Caniago 

 

    Mengetahui 

 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (II) 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

 

I. Standar kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia, 

kelangkaan dan sistem ekonomi. 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tak terbatas 

III. Indikator 

Kognitif 

Produk : 

1. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan 

2. Mengidentifikasi  faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat. 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 
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Proses : 

1. Mendiskusikan arti kelangkaan dan kebutuhan yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari – hari. 

2. Mendiskusikan faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mendiskusikan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi 

rakyat 

4. Menelaah sikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Sikap  

3. Karakter : rasa ingin tahu, teliti, logis, jujur dan berperilaku santun 

4. Ketrampilan sosial : menyampaikan pendapat, bekerjasama dan menanggapi 

pendapat orang lain. 

Psikomotor 

1. Mencoba menjelaskan kepada teman – temanya tentang arti kebutuhan dan 

kelangkaan 

2. Mencoba menjelaskan kepada temanya tentang faktor – faktor kelangkaan 

3. Mencoba menjelaskan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan 

manfaat bagi rakyat. 

 

IV. Tujuan pembelajaran 

Kognitif 

Produk :  

a) Siswa dapat mendiskripsikan pengertian kelangkaan. 

b) Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan. 
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c) Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

d) Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Proses : 

a) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub kelangkaan dan kebutuhan 

b) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

c) Siswa dapat memberikan pendapat tentang pengalokasian sumber daya 

yang mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

Psikomotor : 

c) Siswa berani memaparkan dari hasil diskusi kelompok. 

d) Siswa berani sharing ide – ide dalam diskusi kelompok tersebut. 

V. Materi Pembelajaran 

d) Kelangkaan sumber daya alam dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas 

e) Sikap rasional dalam memenui kebutuhan 

 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan  : Konstruktivis 

Model Pembelajaran : Kooperatif tipe NHT 

Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 

VII. Sumber Belajar 

b) Modul Pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan ( 10 menit) 
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Apersepsi : 

a. Guru menyiapkan kondisi  fisik kelas dan siswa, dengan cara meminta 

siswa  membersihkan papan tulis, menyiapkan buku pelajaran 

ekonomi 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik pada materi 

pokok dengan menjelaskan tujuan dan manfaat dari materi yang akan 

di sampaikan 

Motivasi : 

a. Menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan kali ini kita 

akan mempelajari tentang berbagai sumber ekonomi yang langka dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT agar timbul rasa kerjasama dalam pemecahan 

masalah sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Guru memberikan materi awal kepada siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang kebutuhan, dengan tujuan agar siswa 

lebih siap. 

 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi : 

a. Guru memberikan suatu permasalahan / pertanyaan kepada kepada 

siswa 

b. Memberi kesempatan siswa untuk dapat mendeskripsikan berbagai 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak 

terbatas. 
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c. Siswa di bagi dalam kelompok, masing – masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

d. Guru menganjurkan siswa menata meja, untuk membantu jalanya 

diskusi kelompok. 

e. Guru memperingatkan siswa, bahwa dalam pembelajaran kelompok 

ini siswa harus paham, karena akan menunjuk siswa secara acak untuk 

mempresentasikan. 

Elaborasi : 

a. Guru mengecek pemahaman siswa dengan meminta siswa untuk 

meyelesaikan soal dan memikirkanya sendiri kemudian secara 

berkelompok mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Setiap 

kelompok memastikan setiap anggotanya dapat memahami diskusi 

tersebut. 

b. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu 

kelompok. 

c. Selama diskusi berlangsung guru memantau kerja masing – masing 

kelompok dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan 

Konfirmasi : 

a. Guru memanggil salah satu nomor tertentu untuk menyelesaikan soal 

tersebut di depan kelas (siswa memaparkan penjelasanya mewakili 

kelompok)  

b. Guru memberi penguatan atas jawaban siswa, apabila jawaban 

tersebut benar, jika salah maka guru membenarkanya. 
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3. Kegiatan penutup (10 menit) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Guru meminta siswa untuk mempelajarai materi selanjutnya di rumah. 

c. Guru memberikan salam penutup. 

 

 

Guru Mata Pelajaran      Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal      Peneliti 

 

 

Agus sasmoyo, SE      Anjas Wijaya Caniago 

 

    Mengetahui 

 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (III) 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

 

I. Standar kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia, 

kelangkaan dan sistem ekonomi. 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tak terbatas 

III. Indikator 

Kognitif 

Produk : 

1. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan 

2. Mengidentifikasi  faktor – faktor penyebab kelangkaan 
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3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat. 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Proses : 

1. Mendiskusikan arti kelangkaan dan kebutuhan yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari – hari. 

2. Mendiskusikan faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mendiskusikan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi 

rakyat 

4. Menelaah sikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Sikap  

1. Karakter : rasa ingin tahu, teliti, logis, jujur dan berperilaku santun 

2. Ketrampilan sosial : menyampaikan pendapat, bekerjasama dan menanggapi 

pendapat orang lain. 

Psikomotor 

1. Mencoba menjelaskan kepada teman – temanya tentang arti kebutuhan dan 

kelangkaan 

2. Mencoba menjelaskan kepada temanya tentang faktor – faktor kelangkaan 

3. Mencoba menjelaskan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan 

manfaat bagi rakyat. 

 

IV. Tujuan pembelajaran 

Kognitif 
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Produk :  

a) Siswa dapat mendiskripsikan pengertian kelangkaan. 

b) Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan. 

c) Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

d) Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

Proses : 

a) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub kelangkaan dan kebutuhan 

b) Siswa dapat memecahkan masalah pada sub faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

c) Siswa dapat memberikan pendapat tentang pengalokasian sumber daya 

yang mendapatkan manfaat bagi rakyat. 

Psikomotor : 

a) Siswa berani memaparkan dari hasil diskusi kelompok. 

b) Siswa berani sharing ide – ide dalam diskusi kelompok tersebut. 

V. Materi Pembelajaran 

a) Sebab – sebab kelangkaan sumber daya 

b) Karakteristik kelangkaan 

c) Jenis – jenis sumber daya ekonomi 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan  : Konstruktivis 

Model Pembelajaran : Kooperatif tipe NHT 

Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan soal. 
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VII. Sumber Belajar 

a) Modul Pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Pendahuluan ( 10 menit) 

Apersepsi : 

a. Guru menyiapkan kondisi  fisik kelas dan siswa, dengan cara meminta 

siswa  membersihkan papan tulis, menyiapakn buku pelajaran 

ekonomi 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar tertarik pada materi 

pokok dengan menjelaskan tujuan dan manfaat dari materi yang akan 

di sampaikan 

Motivasi : 

a. Menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan kali ini kita 

akan mempelajari tentang berbagai sumber ekonomi yang langka dan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT agar timbul rasa kerjasama dalam pemecahan 

masalah sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. 

b. Guru memberikan materi awal kepada siswa dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa tentang kebutuhan, dengan tujuan agar siswa 

lebih siap. 

2. Kegiatan inti (70 menit) 

Eksplorasi : 
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a. Guru memberikan suatu permasalahan / pertanyaan kepada kepada 

siswa 

b. Memberi kesempatan siswa untuk dapat mendeskripsikan berbagai 

sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tak 

terbatas. 

c. Siswa di bagi dalam kelompok, masing – masing siswa dalam 

kelompok diberi nomor. 

d. Guru menganjurkan siswa menata meja, untuk membantu jalanya 

diskusi kelompok. 

e. Guru memperingatkan siswa, bahwa dalam pembelajaran kelompok 

ini siswa harus paham, karena akan menunjuk siswa secara acak untuk 

mempresentasikan. 

Elaborasi : 

a. Guru mengecek pemahaman siswa dengan meminta siswa untuk 

meyelesaikan soal dan memikirkanya sendiri kemudian secara 

berkelompok mendiskusikan dengan teman sekelompoknya. Setiap 

kelompok memastikan setiap anggotanya dapat memahami diskusi 

tersebut. 

b. Guru mendorong siswa untuk berdiskusi antar teman dalam satu 

kelompok. 

c. Selama diskusi berlangsung guru memantau kerja masing – masing 

kelompok dan mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan 

Konfirmasi : 
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a. Guru memanggil salah satu nomor tertentu untuk menyelesaikan soal 

tersebut di depan kelas (siswa memaparkan penjelasanya mewakili 

kelompok)  

b. Guru memberi penguatan atas jawaban siswa, apabila jawaban 

tersebut benar, jika salah maka guru membenarkanya. 

 

3. Kegiatan penutup (10 menit) 

a. Guru membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran. 

b. Guru meminta siswa untuk mempelajarai materi selanjutnya di rumah. 

c. Guru memberikan salam penutup. 

 

Guru Mata Pelajaran      Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal     Peneliti 

 

Agus sasmoyo, SE      Anjas Wijaya Caniago 

    Mengetahui 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (I) 

KELAS KONTROL  

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

I. Standar Kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. 

III. Indikator 

1. Mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

2. Mengedintifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan 

IV. Tujuan pembelajaran 

a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

b. Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

c. Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendatangkan manfaat bagi rakyat. 
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d. Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Pengertian kebutuhan manusia 

b. Macam – macam kebutuhan manusia 

c. Permasalahan ekonomi 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan   : Kontekstual 

Metode Pembelajaran : diskusi kelompok dan studi kepustakaan 

VII. Sumber Belajar 

a) Modul pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan awal  

a. Apersepsi  

Guru mengulas kembali pembahasan materi yang lalu tentang kebutuhan 

banyak yang tidak terpenuhi karena keterbatasan sumber daya ekonomi. 

Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk membaca materi yang kana 

dibahas. Selama kegiatan tersebut guru menghimbau siswa untuk 

mencatat hal – hal yang penting. 

b. Motivasi 

Masalah kelangkaan adalah inti dari pembahasan mengenai masalah 

ekonomi 

2. Kegiatan initi 

a. Siswa mengungkapakan kesan terhadap pentingnya sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 



190 

 

 

b. Melibatkan peserta didik mencari informasi dan dalam tentang topic / 

tema materi yang akan di pelajari. 

c. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran 

dan sumber belajar lainya. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

e. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

f. Meminta siswa untuk kembali menjelaskan pengertian kelangkaan dan 

faktor – faktor penyebab kelangkaan 

g. Memberikan contoh sikap rasional manusia dalam memnuhi kebutuhan 

h. Memberikan pop kuis agar pembelajaran tidak jenuh. 

3. Kegiatan akhir 

a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan. 

b. Guru dan siswa melakukan refleksi. 

c. Siswa mengerjakan soal – soal evaluasi yang terdapat pada buku teks 

ekonomi. 

d. Siswa diberi tugas untuk mencari artikel Koran dan majalah yang 

berkaitan dengan masalah kelangkaan. 
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Guru Mata Pelajaran      Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal     Peneliti 

 

 

Agus sasmoyo, SE      Anjas Wijaya Caniago 

    Mengetahui 

 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (II) 

KELAS KONTROL  

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

I. Standar Kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. 

III. Indikator 

1. Mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

2. Mengedintifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan 

IV. Tujuan pembelajaran 

a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

b. Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

c. Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendatangkan manfaat bagi rakyat. 
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d. Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas. 

b. Sikap rasional dalam memenuhi kebutuhan. 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan   : Kontekstual 

Metode Pembelajaran : diskusi kelompok dan studi kepustakaan 

VII. Sumber Belajar 

a) Modul pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan awal  

a. Apersepsi  

Guru mengulas kembali pembahasan materi yang lalu tentang kebutuhan 

banyak yang tidak terpenuhi karena keterbatasan sumber daya ekonomi. 

Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk membaca materi yang kana 

dibahas. Selama kegiatan tersebut guru menghimbau siswa untuk 

mencatat hal – hal yang penting. 

b. Motivasi 

Masalah kelangkaan adalah inti dari pembahasan mengenai masalah 

ekonomi 

2. Kegiatan initi 

a. Siswa mengungkapakan kesan terhadap pentingnya sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 
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b. Melibatkan peserta didik mencari informasi dan dalam tentang topic / 

tema materi yang akan di pelajari. 

c. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran 

dan sumber belajar lainya. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

a. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

b. Meminta siswa untuk kembali menjelaskan pengertian kelangkaan dan 

faktor – faktor penyebab kelangkaan 

c. Memberikan contoh sikap rasional manusia dalam memnuhi kebutuhan 

d. Memberikan pop kuis agar pembelajaran tidak jenuh. 

3. Kegiatan akhir 

a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan. 

b. Guru dan siswa melakukan refleksi. 

c. Siswa mengerjakan soal – soal evaluasi yang terdapat pada buku teks 

ekonomi. 

d. Siswa diberi tugas untuk mencari artikel Koran dan majalah yang 

berkaitan dengan masalah kelangkaan. 
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Guru Mata Pelajaran      Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal     Peneliti 

 

 

Agus sasmoyo, SE      Anjas Wijaya Caniago 

    Mengetahui 

 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (III) 

KELAS KONTROL  

Satuan pendidikan   : SMA 

Sekolah    : SMA AL– IRSYAD TEGAL 

Mata pelajaran   : Ekonomi  

Kelas / semester  : X ( Sepuluh ) 

Alokasi waktu   : 2 x 45 menit. 

I. Standar Kompetensi 

Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitanya dengan kebutuhan manusia 

II. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas. 

III. Indikator 

1. Mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

2. Mengedintifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

3. Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat 

bagi rakyat 

4. Bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan 

IV. Tujuan pembelajaran 

a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan 

b. Siswa dapat mengidentifikasi faktor – faktor penyebab kelangkaan 

c. Siswa dapat mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang 

mendatangkan manfaat bagi rakyat. 
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d. Siswa dapat bersikap rasional dalam menyikapi berbagai pilihan. 

V. Materi pembelajaran 

a. Sebab – sebab kelangkaan sumber daya 

b. Karakteristik kelangkaan 

c. Jenis – jenis sumber daya ekonomi. 

VI. Model dan metode pembelajaran 

Pendekatan   : Kontekstual 

Metode Pembelajaran : diskusi kelompok dan studi kepustakaan 

VII. Sumber Belajar 

a) Modul pembelajaran 

VIII. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan awal  

a. Apersepsi  

Guru mengulas kembali pembahasan materi yang lalu tentang kebutuhan 

banyak yang tidak terpenuhi karena keterbatasan sumber daya ekonomi. 

Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk membaca materi yang kana 

dibahas. Selama kegiatan tersebut guru menghimbau siswa untuk 

mencatat hal – hal yang penting. 

b. Motivasi 

Masalah kelangkaan adalah inti dari pembahasan mengenai masalah 

ekonomi 

2. Kegiatan inti 

a. Siswa mengungkapakan kesan terhadap pentingnya sumber ekonomi yang 

langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 
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b. Melibatkan peserta didik mencari informasi dan dalam tentang topic / 

tema materi yang akan di pelajari. 

c. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran 

dan sumber belajar lainya. 

d. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

e. Menjelaskan pengertian kelangkaan dan faktor – faktor penyebab 

kelangkaan 

f. Meminta siswa untuk kembali menjelaskan pengertian kelangkaan dan 

faktor – faktor penyebab kelangkaan 

g. Memberikan contoh sikap rasional manusia dalam memnuhi kebutuhan 

h. Memberikan pop kuis agar pembelajaran tidak jenuh. 

3. Kegiatan akhir 

a. Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan. 

b. Guru dan siswa melakukan refleksi. 

c. Siswa mengerjakan soal – soal evaluasi yang terdapat pada buku teks 

ekonomi. 

d. Siswa diberi tugas untuk mencari artikel Koran dan majalah yang 

berkaitan dengan masalah kelangkaan. 
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Guru Mata Pelajaran      Tegal,          Juli 2012 

SMA Al Irsyad Kota Tegal     Peneliti 

 

 

Agus sasmoyo, SE      Anjas Wijaya Caniago 

    Mengetahui 

 

 

Drs ROYIM, M.Pd 

NIP. 19620326 199203 1 004 
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Lampiran 29 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF NHT 

Nama siswa    : 

Kelas     :   

Pertemuan    : 

Hari / tanggal  / jam pelajaran  : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (V) pada kolom yang sesuai ! 

NO Ativitas siswa Ya Tidak 

1 Ketepatan  waktu dalam memasuki ruangan   

2 Menjawab salam dari Guru   

3 Menghargai guru dengan tidak bicara sendiri   

4 Menyiapkan buku pelajaran ekonomi saat pelajaran akan dimulai   

5 Memperhatikan guru saat guru menjelaskan tujuan pembelajaran   

6 Memperhatikan guru saat memberikan materi awal   

7 Aktif bertanya tentang materi yang kurang dimengerti   

8 Mencatat sumber informasi yang ditentukan guru   

9 Memperhatikan guru saat memberikan kesimpulan   

10 Keaktifan siswa dalam mengutarakan pendapat atau menyanggah 

hasil presentasi 

  

11 Kejelasan siswa dalam menyampaikan hasil diskusi   

Tegal………….2012 

Observer 

 

…………………… 
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Lampiran 30 

REKAPITULASI LEMBAR AKTIVITAS SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama 

Rekap lembar pengematan aktivitas siswa kelas eksperimen Pertemuan - 1 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 Aspek 10 Aspek 11 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABIDAH KARIMAH v - v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

2 ADITYA CANDRA v - v - v - - v - v - v v - v - - v - v v - 

3 AGIL FERBIYANSAH v - v - - v - v v - v - - v - v v - v - - v 

4 AJI DARMAGALIH v - v - - v v - v - v - v - v - v - - v v - 

5 ANGELINA NOVIANI v - v - - v - v v - - v - v - v v - v - - v 

6 ASTI KUSUMA D v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

7 AYU NOVIANI v - v - v - v - v - - v v - v - v - - v - v 

8 BERLIANA EP v - v - v - v - - v v - v - - v - v v - - v 

9 DANI KUSUMA v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

10 DEVIKA AKBAR .RZ v - v - - v - v v - v - v - - v - v v - v - 

11 DINDA PUTRI .R v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - - v 

12 ELIZA SEPTIYANI v - v - v - v - - v - v v - v - v - - v v - 

13 FAIZAH .A v - v - - v v - v - - v v - - v v - v - v - 

14 GITA YULIANA V - v - v - v - v - v - - v v - - v - v v - 

15 KHAERUN NISA .A v - v - v - v - v - - v - v v - v - v - v - 

16 M.FIRDAUS .M v - v - v - v - - v v - v - - v v - v - v - 

17 M.HUSAIN HAIKAL v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

18 M.MIFTAH ABDUL v - v - v - v - - v v - - v - v v - v - v - 

19 NUR AFNI AYU v - v - v - - v v - - v v - v - v - v - - v 

20 NURUL S v - v - v - - v - v - v - v - v v - v - v - 

21 RAKA BAYU S v - v - - v v - - v v - v - v - - v v - v - 

22 RIZKI DYAN M v - v - v - - v v - v - v - - v v - v - v - 

23 SRI HENI v - v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

24 TYAS LAKIYA v - v - - v v - v - v - v - v - v - - v - v 

25 WAHYU MUSLMAH v - v - v - - v v - - v - v v - v - v - v - 

26 WIJI HANDAYANI v - v - v - v v v - v - v - - v - v - v v - 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 73% 30% 65% 35% 73% 27% 58% 42% 73% 27% 62% 38% 69% 31% 73% 27% 73% 27% 
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No Nama 

Rekap lembar pengamatan aktivitas siswa kelas eksperimen Pertemuan - 2 
   

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 Aspek 10 Aspek 11 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABIDAH KARIMAH v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

2 ADITYA CANDRA v - v - v - - v v - - v - v v - v - v - v - 

3 AGIL FERBIYANSAH v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

4 AJI DARMAGALIH v - v - v - v - v - v - - v v - v - v - - v 

5 ANGELINA NOVIANI v - v - - v - v v - - v v - - v v - v - v - 

6 ASTI KUSUMA D v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

7 AYU NOVIANI v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

8 BERLIANA EP v - v - v - v - - v v - v - - v v - v - v - 

9 DANI KUSUMA v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

10 DEVIKA AKBAR R v - v - - v - v v - v - v - - v - v v - v - 

11 DINDA PUTRI .R v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

12 ELIZA SEPTIYANI v - v - v - v - - v v - v - v - v - - v v - 

13 FAIZAH .A v - v - - v v - v - - v v - v - v - v - v - 

14 GITA YULIANA v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

15 KHAERUN NISA .A v - v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

16 M.FIRDAUS .M v - v - v - v - - v v - v - - v v - v - v - 

17 M.HUSAIN HAIKAL v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

18 M.MIFTAH ABDUL v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

19 NUR AFNI AYU v - v - v - - v v - - v - v v - v - v - v - 

20 NURUL S v - v - v - - v - v v - v - - v v - v - - v 

21 RAKA BAYU S v - v - - v v - - v v - v - v - - v - v v - 

22 RIZKI DYAN .M v - v - v - - v v - v - - v - v v - v - - v 

23 SRI HENI v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

24 TYAS LAKIYA v - v - - v v - v - v - - v v - v - v - - v 

25 WAHYU MUSLMAH v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

26 WIJI HANDAYANI v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 81% 19% 77% 23% 77% 23% 81% 19% 81% 19% 73% 27% 81% 19% 77% 23% 85% 15% 
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No Nama 

Rekap lembar pengamatan aktivitas siswa kelas eksperimen Pertemuan - 3 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 Aspek 10 Aspek 11 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABIDAH KARIMAH v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v 

2 ADITYA CANDRA v - v - v - v - v - - v v - v - v - - v v - 

3 AGIL FERBIYANSAH v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

4 AJI DARMAGALIH v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - - v 

5 ANGELINA NOVIANI v - v - v - - v v - - v - v v - v - - v v - 

6 ASTI KUSUMA D v 
 

v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

7 AYU NOVIANI v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

8 BERLIANA EP v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

9 DANI KUSUMA v - v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

10 DEVIKA AKBAR .R v - v - - v v - v - v - v - - v - v v - v - 

11 DINDA PUTRI .R v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

12 ELIZA SEPTIYANI v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

13 FAIZAH ARJADINATA v - v - v - - v v - v - v - v - v - - v v - 

14 GITA YULIANA v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

15 KHAERUN NISA .A v - v - v - v - v - - v - v v - v - v - v - 

16 M.FIRDAUS .M v - v - v - v - v - v - v - - v - v v - v - 

17 M.HUSAIN HAIKAL v - v - - v v - v - v - v - v - v - - v - v 

18 M.MIFTAH ABDUL v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

19 NUR AFNI AYU v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - v - 

20 NURUL S v - v - v - v - - v v - - v - v v - v - v - 

21 RAKA BAYU S v - v - - v v - v - v - v - v - v - v - v - 

22 RIZKI DYAN ,M v - v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

23 SRI HENI v - v - v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

24 TYAS LAKIYA v - v - v - v - v - v - - v v - v - v - v - 

25 WAHYU MUSLMAH v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

26 WIJI HANDAYANI v - v - v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 88% 12% 88% 12% 85% 15% 85% 15% 81% 19% 81% 19% 81% 19% 85% 15% 88% 12% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN CERMAH BERVARIASI 

 

Nama siswa    : 

Kelas     :   

Pertemuan    : 

Hari / tanggal  / jam pelajaran  : 

Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (V) pada kolom yang sesuai ! 

NO Ativitas siswa Ya Tidak 

1 Ketepatan  waktu dalam memasuki ruangan   

2 Menjawab salam dari Guru   

3 Menghargai guru dengan tidak bicara sendiri   

4 Menyiapkan buku pelajaran ekonomi saat pelajaran akan dimulai   

5 Memperhatikan guru saat guru menjelaskan tujuan pembelajaran   

6 Memperhatikan guru saat memberikan materi awal   

7 Aktif bertanya tentang materi yang kurang dimengerti   

8 Mencatat sumber informasi yang ditentukan guru   

9 Memperhatikan guru saat memberikan kesimpulan   

 

 

Tegal………….2012 

Observer 

 

 

…………………… 
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Lampiran 32 

 

REKAPITULASI LEMBAR AKTIVITAS SISWA KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama 

Rekap lembar pengamatan aktivitas siswa kelas kontrol Pertemuan-1 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABI ROCHMAN v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

2 ABUD v - v - v - - v v - v - - v - v - v 

3 ANDE PUTRA PURNAMA v - v - - v v - v - - v v - v - v - 

4 ANISAH QUROTUN v - v - - v v - v - v - v - v - - v 

5 ARINI AYUNINGTYAS v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

6 AWANG ADHI MAKAYASA v - v - - v v - - v v - v - v - v - 

7 DINDA AULIA ISWARI v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

8 FACHRIZAN TRI ANGORO v - v - v - v - - v v - v - v - v - 

9 FAIZ ABDULLAH v - v - v - v - v - - v - v v - v - 

10 FANELA SUTISNA v - v - - v v - v - - v v - v - v - 

11 GAGAS PAMULYO AJI v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

12 HIKMAH AWALIYAH v - v - v - - v v - v - v - - v v - 

13 KARTIKA SAHATIN v - v - v - v - - v - v v - v - - v 

14 M.ZUHDAN HAQIQI v - v - - v v - - v - v v - - v v - 

15 MAYLINDA v - v - v - - v v - v - v - v - - v 

16 MITRA NUZIANI v - v - v - 

 

v v - v - v - - v v - 

17 NADYA ARDILA v - v - v - v - - v - v v - - v - v 

18 RAUDHOTUL RIZQIYANA v - v - v - - v - v v - - v v - v - 

19 RENDI . S v - v - v - v - - v v - - v - v v - 

20 RICHI REFIKA v - v - v - 

 

v v - v - - v v - v - 

21 RIFQI AJI P v - v - - v - v - v - v v - v - - v 

22 RISMA INDAH v - v - v - v - v - - v v - - v v - 

23 RIZKY MAULIDA v - v - v - - v v - v - - v v - v - 

24 SULISTYOWATI v - v - 

 

v - v v - v - v - - v - V 

25 TRI NUR ARKHAM SAFITRI v - v - v - v - v - v - - v - v - V 

26 UCI INTAN PRATIWI v - v - v - 

 

v - v - v v - v - - V 

27 VINA RIZKIYANA PUTRI v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

28 ZULFA AMAR SEFF v - v - v - v - v - v - - v v - - V 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 71% 29% 64% 36% 68% 32% 60% 39% 71% 29% 68% 32% 64% 36% 
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No Nama 

Rekap lembar pengamatan aktivitas siswa kelas kontrol pertemuan - 2 

 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABI ROCHMAN v - v - v - - v v - - v v - v - v - 

2 ABUD v - v - v - v - - v - v v - v - - v 

3 ANDE PUTRA PURNAMA v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

4 ANISAH QUROTUN v - v - - v v - v - v - - v - v v - 

5 ARINI AYUNINGTYAS v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

6 AWANG ADHI MAKAYASA v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

7 DINDA AULIA ISWARI v - v - v - v - - v v - v - - v v - 

8 FACHRIZAN TRI ANGORO v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

9 FAIZ ABDULLAH v - v - - v v - - v - v - v v - - v 

10 FANELA SUTISNA v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

11 GAGAS PAMULYO AJI v - v - - v v - v - v - v - v - - v 

12 HIKMAH AWALIYAH v - v - v - - v - v - v - v v - v - 

13 KARTIKA SAHATIN v - v - - v v - v - v - v - - v v - 

14 M.ZUHDAN HAQIQI v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

15 MAYLINDA v - v - v - v - v - - v - v v - - v 

16 MITRA NUZIANI v - v - - v - v - v v - v - v - v - 

17 NADYA ARDILA v - v - v - v - v - v - - v v - - v 

18 RAUDHOTUL RIZQIYANA v - v - v - - v v - - v v - v - v - 

19 RENDI . S v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

20 RICHI REFIKA v - v - - v v - - v v - v - - v v - 

21 RIFQI AJI P v - v - v - v - v - - v - v - v - v 

22 RISMA INDAH v - v - v - - v - v v - - v v - v - 

23 RIZKY MAULIDA v - v - v - v - v - v - v - - v v - 

24 SULISTYOWATI v - v - v - - v v - v - v - v - v - 

25 TRI NUR ARKHAM SAFITRI v - v - - v v - v - - v v - - v v - 

26 UCI INTAN PRATIWI v - v - v - v - - v v - - v v - - v 

27 VINA RIZKIYANA PUTRI v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

28 ZULFA AMAR SEFF v - v - v - - v - v v - v - v - v - 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 75% 25% 71% 29% 68% 32% 71% 29% 68% 32% 68% 32% 75% 25% 

 



207 

 

 

 

 

No Nama 

Rekap lembar pengamatan aktivitas siswa kelas kontrol Pertemuan-3 

Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Aspek 6 Aspek 7 Aspek 8 Aspek 9 

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk ya Tdk 

1 ABI ROCHMAN v - v - - v - v v - v - - v v - v - 

2 ABUD v - v - v - v - - v v - v - v - v - 

3 ANDE PUTRA PURNAMA v - v - v - v - v - - v - v - v v - 

4 ANISAH QUROTUN v - v - v - v - v - v - v - - v - v 

5 ARINI AYUNINGTYAS v - v - - v v - v - v - v - v - v - 

6 AWANG ADHI MAKAYASA v - v - v - v - v - - v - v v - v - 

7 DINDA AULIA ISWARI v - v - - v v - - v v - v - v - v - 

8 FACHRIZAN TRI ANGORO v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

9 FAIZ ABDULLAH v - v - v - v - - v v - v - v - - - 

10 FANELA SUTISNA v - v - v - v - v - - v - v v - v - 

11 GAGAS PAMULYO AJI v - v - v - v - v - v - v - v - v - 

12 HIKMAH AWALIYAH v - v - - v v - - v v - v - - v v - 

13 KARTIKA SAHATIN v - v - v - v - v - - v v - v - v - 

14 M.ZUHDAN HAQIQI v - v - v - v - v - v - v - v - - v 

15 MAYLINDA v - v - v - v - v - v - - v - v v - 

16 MITRA NUZIANI v - v - v - v - - v v - v - v - v - 

17 NADYA ARDILA v - v - v - v - v - v - v - - v - v 

18 RAUDHOTUL RIZQIYANA v - v - v - v - v - v - - v v - v - 

19 RENDI . S v - v - v - - v - v v - v - v - v - 

20 RICHI REFIKA v - v - - v - v v - - v v - v - v - 

21 RIFQI AJI P v - v - v - v - v - v - - v - v - v 

22 RISMA INDAH v - v - v - v - - v v - v - v - v - 

23 RIZKY MAULIDA v - v - v - v - v - v - - v v - - v 

24 SULISTYOWATI v - v - v - - v - v - v v - - v - v 

25 TRI NUR ARKHAM SAFITRI v - v - v - - v v - - v v - v - - v 

26 UCI INTAN PRATIWI v - v - - v v - v - v - v - - v - v 

27 VINA RIZKIYANA PUTRI v - v - v - - v - v v - v - v - v - 

28 ZULFA AMAR SEFF v - v - v - v - - v - v v - v - v - 

  Prosentase 100% 0% 100% 0% 79% 21% 79% 21% 64% 36% 71% 29% 68% 32% 71% 29% 68% 32% 
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Lampiran 33 

Hasil Analisis Uji Data pre test 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kontrol Eksperimen 

N 28 26 

Normal Parameters
a
 Mean 70.9821 70.1923 

Std. Deviation 6.09870 7.20844 

Most Extreme Differences Absolute .186 .149 

Positive .152 .149 

Negative -.186 -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z .984 .759 

Asymp. Sig. (2-tailed) .287 .611 

Sumber : data penelitian di olah tahun 2012  

 

 

 

2. Uji Homogenitas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

preetest      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 46.704 1 46.704 .962 .331 

Within Groups 2524.708 52 48.552   

Total 2571.412 53    

      Test of Homogeneity of Variances 

    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.519 1 52 .119 
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3. Uji Kesamaan dua Rata-Rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 1 26 70.1923 7.20844 1.41369 

2 28 70.9821 6.09870 1.15255 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Preete

st 

Equal variances 

assumed 
2.519 .119 -.436 52 .665 -.78984 1.81260 -4.42709 2.84742 

Equal variances 

not assumed 

  

-.433 
49.16

6 
.667 -.78984 1.82397 -4.45494 2.87526 
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Lampiran 34 

 

 

Uji Hipotesis 1 (Uji Peningkatan) 

 

1. Hasil Uji peningkatan kelas eksperimen 

 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 70.1923 26 7.20844 1.41369 

POSTTEST 82.7885 26 6.97592 1.36809 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

1.2596

2E1 

8.49943 1.66688 -16.02915 -9.16316 -7.557 25 .000 
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1. Hasil Uji Peningkatan Kelas Kontrol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 70.9821 28 6.09870 1.15255 

POSTTEST 78.0357 28 6.46777 1.22229 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST – 

POSTTEST 

-

7.0535

7 

5.65414 1.06853 -9.24602 -4.86113 -6.601 27 .000 
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Lampiran 35 

 

Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan) 

 

Group Statistics 

 KELA

S N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

POSTEST 1 26 82.7885 6.97592 1.36809 

2 28 78.0357 6.46777 1.22229 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

POS

TEST 

Equal 

variances 

assumed 

.098 .755 
2.59

8 
52 .012 

4.7527

5 

1.8293

6 

1.0818

8 

8.4236

2 

Equal 

variances not 

assumed 

  
2.59

1 

50.8

44 
.012 

4.7527

5 

1.8345

8 

1.0694

1 

8.4360

9 
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Lampiran 36 

 

Uji Hipoteisis 3 (Randomized control Group pre test – post test) 

 

 

Randomized Control Group Pre Test Post Test 

Group R Rata Rata nilai sebelum 

Treatmen (pre test) 

 Pemberian 

Treatmen 

 Rata – Rata nilai 

setelah Tretmen 

(Post test 

Eksperimen R 70,19    82,78 

Kontrol R 70,98    78,03 

 

 

Efektivitas pembelajaran total 

Kelompok  Pre test Post Test Selisih 

Eksperimen 70,19 82,78 12,79 

Kontrol 70,98 78,03 7,05 

Efektivitas   5,74 
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Lampiran  37 

 

Dokumentasi penelitian kelas eksperimen 

Siswa mengerjakan soal pre test   Siswa melakukan diskusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi  Peneliti memberikan penjelasan 
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Siswa mengerjakan soal post test           Siswa mengerjakan soal post test 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

Lampiran 38 

Dokumentasi penelitian kelas kontrol 

      

 

Siswa mengerjkan soal pre test    Peneliti menerangkan materi 

 

 

Siswa mengerjakan latihan soal   Siswa mengerjakan latihan soal 
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Siswa mengerjakan soal post test   Siswa mengerjakan soal post test  
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Lampiran 39 
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Lampiran 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


