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ABSTRAK 

Sektiyono, Wachyu. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran Tipe Group 

Investigation Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada 

Siswa Kelas VII. Skripsi Jurusan Matematika, Fakultas Matematika  dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Matematika memiliki karakteristik sebagai mata pelajaran dengan objek 

yang bersifat abstrak. Seorang guru di kelas dituntut untuk melakukan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran yang produktif. Saat ini telah banyak digunakan 

berbagai inovasi model pembelajaran diantaranya adalah Group Investigation. 

Salah satu aspek penting yang termuat dalam tujuan pembelajaran matematika 

adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan 

masalah siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keefektitan model pembelajaran tipe Group Investigation 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. 

Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu dengan 

membagi sampel ke dalam dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas eksperimen dikenai model pembelajaran tipe Group Investigation. 

Sedangkan kelas kontrol dikenai model pembelajaran yang biasa diterapkan pada 

kelas tersebut dan bukan model pembelajaran tipe Group Investigation. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purwonegoro Tahun 

Ajaran 2013/2014 yang terdiri dari sembilan kelas. Sampel dalam penelitian ini 

diambil secara random sampling. Dengan menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji kesamaan rata-rata dari data awal diperoleh bahwa kedua 

kelas tersebut memiliki dari kondisi awal yang sama. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas data hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kedua kelas sampel, diperoleh bahwa data kedua kelompok 

tersebut normal dan homogen. Selanjutnya berdasarkan uji   satu pihak diperoleh 

bahwa siswa kelas eksperimen  belum mencapai ketuntasan belajar individual. 

Berdasarkan uji proporsi diperoleh bahwa eksperimen belum mencapai ketuntasan 

belajar klasikal. Berdasarkan uji kesamaan rata-rata,                dan 

             maka rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada kelas eksperimen tidak lenih baik dari rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas kontrol. Disimpulkan bahwa model 

pembelajaran tipe Group Investigation belum efektif terhadap kemampuan   

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada 

guru matematika agar tidak menggunakan model pembelajaran tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada siswa kelas VII. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan, manusia mampu 

mengembangkan diri dan meningkatkan mutu kualitas hidup. 

Salah satu ilmu dasar yang diajarkan pada pendidikan formal adalah ilmu 

matematika. Matematika sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan seperti 

industri, pertanian, perdagangan, teknik dan lain-lain. Penguasaan ilmu 

matematika merupakan bagian integral dari kecakapan hidup seseorang untuk 

menjalani aktivitas kehidupan. 

Matematika memiliki karakteristik sebagai mata pelajaran dengan objek 

yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa pada jenjang 

pendidikan dasar maupun menengah mengalami kesulitan dalam mempelajari dan 

menyelesaikan soal matematika. Hal lain yang menyebabkan sulitnya matematika 

bagi siswa adalah karena pembelajaran matematika di kelas terkadang 

berlangsung terasa masih kurang bermakna. Menurut Triyono (2011) masalah 

yang sering muncul adalah kurangnya motivasi belajar dan siswa menganggap 
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pembelajaran matematika kurang menarik dan membosankan. Hal ini sesuai 

survey yang dilakukan Suhendra, dkk. menunjukkan bahwa 20% - 70% siswa 

menyatakan kurang berminat terhadap matematika sehingga menempatkan  

matematika sebagai mata pelajaran yang sulit dikuasai oleh siswa (Turmudi, 

2001). Oleh sebab itu, seorang guru di kelas dituntut untuk melakukan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran matematika yang produktif. 

Saat ini telah banyak digunakan berbagai inovasi model pembelajaran 

guna menjadikan pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna bagi siswa 

diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Model ini merupakan suatu 

model pembelajaran yang banyak dikembangkan. Beberapa ahli menyatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif tidak hanya unggul dalam membantu siswa 

untuk memahami konsep-konsep, tetapi juga membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerja sama, berpikir kritis dan mengembangkan sikap sosial siswa. Di 

samping itu, keterampilan kooperatif menjadi semakin penting untuk keberhasilan 

dalam menghadapi tuntutan lapangan kerja yang sekarang ini berorientasi pada 

kerja sama dalam tim. Karena pentingnya interaksi dalam tim, maka penerapan 

strategi pembelajaran kooperatif dalam pendidikan menjadi sebuah alternatif. 

Ciri utama dari pembelajaran kooperatif adalah kerja kelompok. Dari hasil 

survey peneliti di tempat penelitian, model pembelajaran yang sering dipakai 

adalah model Direct Instructional yang divariasikan, dan memuat unsur kerja 

kelompok siswa didalamnya. Guru memulai pembelajaran dengan ceramah dan 

penjelasan di papan tulis sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. 

Setelah itu guru baru melakukan pembagian kelompok di kelas. Guru membentuk 
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kelompok untuk bekerja sama menyelesaikan soal atau mendiskusikan 

permasalahan yang disajikan oleh guru, kemudian guru berkeliling memberikan 

bimbingan dan dorongan agar siswa aktif dalam diksusi kelompok, serta 

menfasilitasi kelompok yang memerlukan bantuan. Kemudian beberapa siswa 

diminta mengerjakan soal ke depan kelas. Guru memberikan penghargaan bagi 

siswa yang berprestasi dan pada akhir kegiatan pembelajaran guru menuntun 

siswa untuk mengevaluasi dan mengambil kesimpulan dari materi yang baru saja 

dipelajari. 

Slavin (1995) mengutarakan bahwa salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran tipe Group Investigation 

yang memiliki akar filosofis, etis dan psikologi penulisan sejak awal tahun abad 

ini. Group Investigation dikembangkan oleh John Dewey atas dasar 

pandangannya terhadap kooperatif dikelas sebagai sebuah prasyarat untuk bisa 

menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kompleks dalam masyarakat 

demokrasi. Model ini dapat diimplementasikan dengan tujuan agar pembelajaran 

berjalan lebih produktif dan bermakna serta diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa. Model ini menekankan pada kemandirian siswa untuk 

melakukan investigasi informasi dengan mencari sendiri materi yang dipelajari 

melalui berbagai sumber dan bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku, 

dengan latihan menyelesaikan soal-soal, bertanya pada lingkungan atau siswa 

dapat mencari melalui internet dan berbagai sumber lainnya.  Model pembelajaran 

kooperatif ini menuntut siswa untuk berkomunikasi dan berbagi tugas dalam 



4 
 

 

proses kerja di kelompoknya untuk dapat memahami topik yang dipelajari 

bersama-sama. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2006 dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

(4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan metematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Wardhani (2008:18) mengemukakan bahwa salah satu aspek penting yang 

termuat dalam tujuan pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan yang telah 
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diperoleh sebelumnya ke dalam situasi yang tidak rutin. Dengan demikian, ciri 

dari pertanyaan atau penugasan berbentuk pemecahan masalah adalah: (1) ada 

tantangan dalam materi tugas atau soal; (2) masalah tidak dapat diselesaikan 

dengan menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui penjawab. 

Kemampuan pemecahan masalah siswa merupakan bagian dari tujuan 

pembelajaran matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran 

maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada permasalahan yang belum dikenal sebelumnya. Di dalam 

menyelesaikan masalah, siswa diharapkan memahami proses menyelesaikan 

masalah tersebut dan menjadi terampil di dalam memilih dan mengidentifikasikan 

kondisi serta konsep yang relevan, mencari generalisasi, merumuskan rencana 

penyelesaian dan mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

Berdasarkan Hasil survey yang dilakukan oleh Programme for 

International Student Assesment (PISA) kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki oleh siswa usia 15 tahun, skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia 

adalah 361,5 di bawah  skor rata-rata Internasional yaitu 500 (Lemke, et al., 

2004). Ini menandakan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki 

oleh siswa di Indonesia masih rendah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan tema keefektitan model pembelajaran tipe Group Investigation 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah implementasi 

model pembelajaran tipe Group Investigation efektif terhadap kemampuan   

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. Rumusan  masalah   ini   

diperinci sebagai berikut. 

1.2.1 Apakah implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation dapat 

membantu siswa kelas VII dalam  mencapai kriteria ketuntasan belajar? 

1.2.2 Apakah kemampuan   pemecahan masalah matematika siswa kelas VII 

yang mendapatkan implementasi model pembelajaran tipe Group 

Investigation lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang tidak mendapatkan implementasi model 

pembelajaran tipe Group Investigation? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang disampaikan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris tentang keefektitan model 

pembelajaran tipe Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VII. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah implementasi model pembelajaran tipe Group 

Investigation dapat membantu kemampuan   pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VII dalam  mencapai kriteria ketuntasan 

belajar. 
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1.3.2 Untuk mengetahui apakah kemampuan   pemecahan masalah matematika 

pada siswa kelas VII yang mendapatkan implementasi model pembelajaran 

tipe Group Investigation lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa yang tidak mendapatkan implementasi model 

pembelajaran tipe Group Investigation. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai 

keefektitan model pembelajaran tipe Group Investigation terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. Hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi referensi terkait implementasi model pembelajaran tipe Group 

Investigation dan  memicu penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

(1) Dapat menciptakan pembelajaran yang produktif dan bermakna. 

(2) Dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kerjasama, berfikir mandiri 

dan mengembangkan sikap sosial. 

(3) Dapat meningkatkan keterampilan kooperatif dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

(1) Dapat memberikan informasi tentang keefektifan model pembelajaran 

tipe Group Investigation. 

(2) Dapat memperoleh pengetahuan dalam mengadakan variasi 

pembelajaran matematika yang efektif dan inovatif. 

(3) Dapat memperoleh alternatif strategi dalam mengembangkan model 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Dapat memberikan informasi tentang keefektifan model pembelajaran 

tipe Group Investigation. 

(2) Dapat memberikan informasi mengenai model-model pembelajaran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Mendapatkan sarana untuk memperoleh pengalaman langsung 

menerapkan model pembelajaran tipe Group Investigation. 

(2) Dapat memperoleh alternatif strategi dalam mengembangkan model 

pembelajaran guna meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

 (3) Memperoleh bekal tambahan sebagai calon guru matematika. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Agar mendapat kesamaan pengertian tentang istilah-istilah yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penegasan beberapa istilah 

sebagai berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Efektif berarti baik hasilnya, dapat membawa hasil, dan berhasil guna 

(Tim Penyusun KBBI, 1997:219). Jadi yang dimaksud dengan efektifitas dalam 

penelitian ini adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan implementasi 

model pembelajaran tipe Group Investigation. Group Investigation dikatakan 

efektif dalam penelitian ini jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

(1) Siswa kelas VII yang diajar dengan implementasi model pembelajaran 

tipe Group Investigation mencapai kriteria ketuntasan belajar. 

Ketuntasan yang dimaksud meliputi ketuntasan individual dan ketuntasan 

klasikal. Ketuntasaan tersebut dapat diukur dari hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Siswa mencapai ketuntasan belajar individual 

jika rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa    . 

Kelas mencapai ketuntasan klasikal jika       dari jumlah siswa yang 

ada di kelas tersebut yang mendapatkan nilai    . 

(2) Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika pada 

siswa kelas VII yang mendapatkan implementasi model pembelajaran 

tipe Group Investigation lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas yang tidak mendapatkan 

implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation. 
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1.5.2 Group Investigation 

Model pembelajaran Group investigation sering kali disebut sebagai model 

pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan karena metode 

ini memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan 

konstruktivistik, democratic teaching dan kelompok belajar kooperatif. Group 

Investigation memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat 

secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan 

sampai cara mempelajari suatu topik melalui investigasi. Democratic teaching 

adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu 

penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan 

kesempatan, dan memperhatikan keberagaman peserta didik (Budimansyah, 

2004). 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menuntun dan 

mendorong siswa dalam keterlibatan belajar dengan cara melakukan investigasi 

mandiri terkait topik yang dipelajari. Model ini menuntut siswa untuk memiliki 

kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses 

kelompok (group process skills). Hasil akhir dari invetigasi kelompok adalah 

sumbangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene 

lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara 

individual. 

1.5.3 Kemampuan pemecahan masalah 

Terdapat banyak interpretasi tentang kemampuan pemecahan masalah 

dalam matematika. Diantaranya terdapat Polya (1985) yang banyak dirujuk 
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pemerhati matematika. Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu 

usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang 

tidak begitu segera dapat dicapai. 

Kemampuan pemecahan masalah meliputi kemampuan memahami 

masalah, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah. Pemecahan 

masalah merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan suatu 

masalah dan memecahkannya berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Selanjutnya langkah-langkah dalam 

pemecahan yang harus dilakukan siswa menurut kaidah Polya (1985) adalah 

sebagai berikut: (1) memahami masalah; (2) menyusun rencana memecahkan 

masalah; (3) melaksanakan rencana; dan (4) menguji kembali atau verifikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skipsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

inti, bagian akhir. 

(1) Bagian Awal 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, surat pengesahan, motivasi dan 

persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

dan daftar lampiran. 
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(2) Bagian Inti 

Bagian inti skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, 

dan  sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 :  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS, berisi tentang teori-

teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini, meliputi teori belajar, pembelajaran matematika, 

model pembelajaran, pembelajaran tipe Group Investigation, 

pemecahan masalah matematika, tinjauan materi, kerangka 

berpikir, dan hipotesis. 

BAB 3 :  METODE PENELITIAN, metode penentuan obyek penelitian, 

variabel penelitian, prosedur penelitian, desain penelitian, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis instrument dan 

analisis  data. 

BAB 4  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang 

hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB 5 :  SIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang simpulan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan 

peneliti berdasarkan simpulan. 

(3) Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar  

Menurut Gagne (1977:156), "belajar merupakan sejenis perubahan yang 

diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari 

sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan 

yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. 

Berbeda dengan perubahan serta merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat 

naluriah.” Sementara itu, menurut Hudoyo (1990:13) “belajar merupakan suatu 

usaha berupa kegiatan hingga terjadi perubahan tingkah laku yang relatif lama 

atau tetap.” Definisi belajar yang selanjutnya, menurut Sardiman (2006:21) adalah 

berubah. Dalam hal ini belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Perubahan 

itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, 

dan penyesuaian diri. Dengan demikian, dapat dikatakan belajar merupakan 

rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi 

manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Dari beberapa pengertian belajar dari para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 
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individu akibat pengalaman, interaksi dengan lingkungan luar yang hasilnya dapat 

berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun perilaku. 

Tiga unsur utama konsep tentang belajar menurut Anni (2007:2-3) adalah 

sebagai berikut. (1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk 

mengukur apakah seseorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara 

perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. (2) Perubahan perilaku 

itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. Perubahan perilaku karena 

pertumbuhan dan kematangan fisik, seperti tinggi dan berat badan, dan kekuatan 

fisik tidak disebut sebagai hasil belajar. (3) Perubahan perilaku karena belajar 

bersifat relatif permanen. Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri 

seseorang sukar untuk diukur. Biasanya dapat berlangsung selama satu hari, satu 

minggu, satu bulan atau bahkan bertahun-tahun. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Pengertian pembelajaran matematika menurut tim MKPBM (2000:8-9) 

terbagi menjadi dua macam: (1) pengertian pembelajaran secara sempit yaitu 

proses pembelajaran dalam lingkup persekolahan, sehingga terjadi proses 

sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, seperti guru, sumber atau 

fasilitas, dan teman sesame siswa; (2) pengertian pembelajaran matematika secara 

luas yaitu upaya penataan lingkungan yang member nuansa agar program belajar 

matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Iswahyudi  (2010) berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah 

pemberian bantuan kepada siswa untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-

prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi 
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(arahan terbimbing) sehingga konsep atau prinsip itu terbangun. Pendapat tersebut 

menandakan bahwa guru dituntut untuk dapat mengaktifkan siswanya selama 

pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru 

melainkan pada siswa. Guru bukan mentransfer pengetahuan pada siswa tetapi 

agar membantu siswa membentuk sendiri pengetahuannya. 

Suyitno (2004:2) berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah 

suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada peserta didiknya yang di dalamnya terkandung upaya guru 

untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 

bakat dan kebutuhan peserta didik tentang matematika yang amat beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik 

dengan peserta didik dalam mempelajari matematika tersebut. 

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian pembelajaran matematika di 

atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan serangkaian 

aktivitas guru dalam memberikan pengajaran terhadap siswa untuk membangun 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri 

melalui proses internalisasi, sehingga konsep atau prinsip itu terbangun dengan 

metode atau pendekatan mengajar dan aplikasinya agar dapat meningkatkan 

kompetensi dasar dan kemampuan siswa. Dalam menjalankan pembelajaran 

matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan iklim dan interkasi secara optimal seta 

melibatkan siswa agar aktif dalam belajar, baik secara mental maupun sosial 

dengan menggunakan berbagai sumber belajar. 
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2.1.3 Model pembelajaran 

Nurulwati (2000) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para 

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran 

memberikan kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar (Nurulwati, 2000). 

Menurut Supriawan dan Surasega (1990), model pembelajaran terbagi 

dalam empat kelompok, yaitu: (1) model interaksi sosial; (2) model pengolahan 

informasi; (3) model personal humanistik; dan (4) model modifikasi tingkah laku. 

Kendati demikian seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut 

diidentikkan dengan strategi pembelajaran. Sedangkan Mulyasa (2004) 

mengetengahkan lima model pembelajaran yang diangap sesuai dengan tuntutan 

kurikulum pada saat itu, yaitu: (1) Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching Learning); (2) Bermain Peran (Role Playing); (3) Pembelajaran 

Partisipatif (Partisipasive Teaching and Learning); (4) Belajar Tuntas (Mastery 

Learning); dan (5) Pembelajaran dengan Modul (Modular instruction). 

Joyce dan Weil (1980) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk mernbentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat 

dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang 
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sesuai dan efesien untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan karakteristik 

dan setiap model pembelajaran tersebut, Joyce dan Weil mengklasifikasi  model-

model pembelajaran kedalam empat rumpun model sebagai berikut. 

(1) Rumpun Model Pengolahan Informasi (The Information Processing Models) 

Model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun ini bertolak dan 

prinsip-prinsip pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat 

dorongan-dorongan internal (datang dan dalam diri) untuk memahami dunia 

dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah 

dan mengupayakan jalan keluarnya serta mengembangkan bahasa untuk 

mengungkapkannya. Kelompok model ini menekankan pada peserta didik agar 

memilih kemampuan untuk memproses informasi sehingga peserta didik yang 

berhasil dalam belajar adalah yang memiliki kemampuan dalam memproses 

informasi. Dalam rumpun model pembelajanan ini terdapat tujuh model 

pembelajaran: (a) Pencapaian Konsep (Concept Attainment); (b) Berpikir Induktif 

(InductiveThinking); (c) Latihan Penelitian (Inquiry Training); (d) Pemandu Awal 

(Advance Organizer); (e) Memorisasi (Memorization), (f) Pengembangan Intelek 

(Developing Intelect); (g) Penelitian llmiah (Scientic Inquiry). 

(2) Rumpun Model Personal (Personal models) 

Rumpun model personal bertolak dan pandangan kedirian atau selfhood dan 

individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang 

dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab 

untuk pendidikan dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 

Penggunaan model-model pembelajaran dalam rumpun personal ini lebih 
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memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan 

kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan 

bertanggungjawab atas tujuannya. Dalam rumpun model personal ini terdapat 

empat model pembelajaran: (a) Pengajaran Tanpa Arahan (Non Directive 

Teaching); (b) Model Sinektik (Synectics Model); (c) Latihan Kesadaran 

(Awareness Training); (d) Pertemuan Kelas (Classroom Meeting). 

(3) Rumpun Model lnteraksi Sosial (Social Models) 

Penggunaan rumpun model interaksi sosial ini menitik beratkan pada 

pengembangan kemampuan kerjasama dan para siswa. Model pembelajaran 

rumpun interaksi sosial didasarkan pada dua asumsi pokok, yaitu (a) masalah-

masalah sosial diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan-

kesepakatan yang diperoleh di dalam dan dengan menggunakan proses-proses 

sosial, dan (b) proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk 

melakukan perbaikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya secara build-in dan 

terus menerus. Dalam rumpun model interaksi sosial ini   terdapat lima model 

pembelajaran: (a) Investigasi Kelompok (Group Investigation); (b) Bermain Peran 

(Role Playing); (c) Penelitian Yurisprudensial (Jurisprudential Ulnquiry), (d) 

Latihan Laboratoris (Laboratory Training); (e) Penelitian Ilmu Sosial. 
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(4) Rumpun Model Sistem Perilaku (Behavioral Systems) 

Rumpun model sistem perilaku mementingkan penciptaan sistem lingkungan 

belajar yang memungkinkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang 

memungkinkan manipulalsi penguatan tingkah laku (reinforcement) secara efektif 

sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Model ini memusatkan 

perhatian pada perilaku yang terobservasi dengan metode dan tugas yang 

diberikan dalam rangka mengkomunikaksikan keberhasilan. Dalam rumpun 

model sistem perilaku ini terdapat lima model pembelajaran, yaitu: (a) Belajar 

Tuntas (Mastery Learning); (b) Pembelajaran Langsung (Direct Instruction); (c) 

Belajar Kontrol Diri (Learning Self Control); (d) Latihan Pengembangan 

Keterampilan dan Konsep (Training for Skill and Concept Development); dan (e) 

Latihan Assertif (Assertive Training). 

Keempat rumpun model pembelajaran yang telah dikemukakan di atas, 

menurut Joyce dan Weil (1980) memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

(1) Sintaks (Syntax) yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-

fase yang harus dilakukan oleh guru bila ia menggunakan model pembelajaran 

tertentu. Misalnya model deduktif akan menggunakan sintaks yang berbeda 

dengan model induktif. 

(2) Prinsip Reaksi (Principles of Reaction) berkaitan dengan pola kegiatan yang 

menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para 

siswa, termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa. 

Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan aturan 

permainan yang berlaku pada setiap model. 
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(3) Sistem Sosial (The Social System) yaitu pola hubungan guru dengan siswa 

pada saat terjadinya proses pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang 

berlaku dalam penggunaan model pembelajaran tertentu). 

(4) Sistem Pendukung (Support System) yaitu segala sarana, bahan dan alat yang 

diperlukan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. 

(5) Dampak lnstruksional (Instructional Effect) dan Dampak Pengiring (Nurturant 

Effects). Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang 

berkaitan langsung dengan materi pembelajaran, sementara dampak pengiring 

adalah hasil belajar samapingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dan 

penggunaan model pembelajaran tertentu. 

2.1.4 Model Pembelajaran Tipe Group investigation 

Model pembelajaran tipe Group investigation berawal dari perspektif 

filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, orang harus memiliki 

pasangan atau teman. Pada tahun 1916 John Dewey menulis sebuah buku berjudul 

Democrazy and Education (Arends, 1998). Dalam buku tersebut, Dewey 

menggagas konsep pendidikan bahwa kelas seharusnya merupakan cerminan 

masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan 

nyata. Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan (Jacob et al., 1996) 

adalah: (1) Learning by doing; (2) belajar didasari motivasi intrinsic; (3) 

pengetahuan berkembang; tidak sersifat tetap; (4) kegiatan belajar hendaknya 

sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa; (5) pendidikan harus mencangkup 

kegiatan belajar dengan prinsip saling memahami dan saling menghormati satu 

sama lain; dan (6) kegiatan belajar hendaknya berhubungan dengan dunia nyata. 
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Gagasan Dewey akhirnya diwujudkan dalam model pembelajaran Group 

Investigation yang kemudian dikembangkan oleh Hebert Thelen. Mudrika 

(2007:15) mengemukakan bahwa Group Investigation dikembangkan oleh 

Herbert Thelen sebagai upaya untuk mengkombinasikan strategi mengajar yang 

berorientasi pada pengembangan proses pengkajian akademis. Thelen berpendapat 

bahwa kelas hendaknya merupakan miniatur demokrasi yang bertujuan mengkaji 

masalah-masalah sosial antar pribadi. Kemudian Joyce dan Weil (1980:230) 

menambahkan bahwa pendidikan dalam masyarakat demokrasi seyogyanya 

mengajarkan demokrasi langsung. Joiye dan Weil menyebutkan bahwa dalam 

model pembelajaran tipe Group Investigation, proses demokrasi berperan sebagai 

sumber belajar “democratic process as a source.” 

Krismanto (2003:7) mendefinisikan investigasi atau penyelidikan sebagai 

kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan 

pemahaman melalui berbagai kegiatan dan hasil yang benar sesuai pengembangan 

yang dilalui siswa. Height menyatakan bahwa to investigation berkaitan dengan 

kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis (Krismanto, 

2003:7). Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, 

dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat 

membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi 

dapat diperoleh satu atau lebih hasil. Dengan demikian akan dapat dibiasakan 

untuk lebih mengembangkan rasa ingin tahu. Hal ini akan membuat siswa lebih 

aktif berpikir dan mencetuskan ide-ide atau gagasan, serta dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil diskusinya di kelas. 
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Thelen (Joyce dan Weil, 1980:232) mengemukakan tiga konsep utama 

dalam Group Investigation, yaitu sebagai berikut. 

(1) Inquiry (Inquiry) atau penelitian, merupakan proses dinamika siswa 

memberikan respon terhadap masalah dan memecahkan masalah tersebut. 

(2) Pengetahuan (Knowledge), yaitu pengalaman belajar yang diperoleh siswa 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dinamika kelompok (The dynamics of learning group), yang menggambarkan 

sekelompok siswa saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat 

serta saling bertukar pengalaman melalui proses saling berargumentasi. 

Dalam model pembelajaran tipe Group Investigation, interaksi sosial 

menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skema mental yang baru. 

Model pembelajaran tipe ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berfikir 

analitis, kritis, kreatif, reflektif dan produktif. 

Slavin (1995) mengemukakan hal penting yang harus diperhatikan untuk 

melakukan model pembelajaran tipe Group Investigation adalah sebagai berikut. 

(1) Membutuhkan kemampuan kelompok 

Di dalam mengerjakan setiap tugas, setiap anggota kelompok harus mendapat 

kesempatan memberikan kontribusi. Dalam penyelidikan, siswa dapat mencari 

informasi dari berbagai sumber di dalam maupun di luar kelas. Kemudian siswa 

mengumpulkan informasi yang diberikan dari setiap anggota untuk mengerjakan 

lembar kerja. 
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(2) Rencana Kooperatif 

Siswa bersama-sama menyelidiki masalah mereka, sumber mana yang mereka 

butuhkan, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana mereka akan 

mempresentasikan proyek mereka di dalam kelas. 

(3) Peran Guru 

Guru menyediakan sumber dan fasilitator. Guru memutar diantara kelompok-

kelompok, memperhatikan siswa mengatur pekerjaannya dan membantu jika 

siswa menemukan kesulitan dalam interaksi kelompok. 

Kemudian Slavin (1995) menjelaskan bahwa model pembelajaran tipe 

Group Investigation memiliki enam langkah. 

(1) Tahap pengelompokan (Grouping) 

Yaitu tahap mengidentifikasi topik yang akan diinvestigasi serta membentuk 

kelompok. Pada tahap ini, terdapat beberapa kegiatan meliputi: (a) siswa 

mengamati sumber; memilih topik dan menentukan kategori-kategori topik 

permasalahan; (b)  siswa bergabung pada kelompok-kelompok belajar 

berdasarkan topik yang mereka pilih, atau menarik untuk diselidiki; dan (c) guru 

membatasi jumlah anggota masing-masing empat sampai lima orang berdasarkan 

keterampilan dan keheterogenan. 

(2) Tahap perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini siswa bersama-sama merencanakan tentang beberapa tema berikut: 

(a) apa yang mereka pelajari; (b) bagaimana mereka belajar; (c) siapa dan 

melakukan apa; dan (d) untuk tujuan apa mereka menyelidiki topik tersebut. 
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(3) Tahap penyelidikan (Investigation) 

Yaitu tahap pelaksanaan proyek investigasi siswa. Pada tahap ini, siswa 

melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) siswa mengumpulkan informasi, 

menganalisis data dan membuat simpulan terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang diselidiki; (b) masing-masing anggota kelompok memberikan 

masukan pada setiap kegiatan kelompok; (c) siswa saling bertukar, berdiskusi, 

mengklarifikasi dan mempersatukan ide dan pendapat. 

(4) Tahap pengorganisasian (Organizing) 

Yaitu tahap persiapan laporan akhir. Pada tahap ini kegiatan siswa adalah sebagai 

berikut: (a) anggota-anggota kelompok menentukan pesan-pesan penting dalam 

proyeknya masing-masing; (b) anggota kelompok merencanakan apa yang akan 

mereka laporkan dan bagaimana mempresentasikannya; (c) wakil dari masing-

masing kelompok membentuk panitia diskusi kelas dalam presentasi investigasi. 

(5) Tahap presentasi (Presenting) 

Yaitu tahap penyajian laporan akhir. Kegiatan pembelajaran di kelas pada tahap 

ini adalah sebagai berikut: (a) penyajian kelompok pada keseluruhan kelas dalam 

berbagai variasi bentuk penyajian; (b) kelompok yang tidak sebagai penyaji 

terlibat secara aktif sebagai pendengar; (c) pendengar mengevaluasi, 

mengklarifikasi dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap topik yang 

disajikan. 
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(6) Tahap Evaluasi 

Yaitu tahap evaluasi atau penilaian proses kerja dan hasil proyek siswa. Pada 

tahap ini, kegiatan guru dan siswa di kelas adalah sebagai berikut: (a) siswa 

menggabungkan masukan-masukan tentang topiknya, pekerjaan yang telah 

mereka lakukan, dan tentang pengalaman-pengalaman efektifnya; (b) guru dan 

siswa mengkolaborasi, mengevaluasi tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan; (c) Penilaian hasil belajar haruslah mengevaluasi tingkat 

pemahaman siswa. 

Slavin (1995) menambahkan tahapan-tahapan kemajuan siswa didalam 

implementasi model pembelajaran pembelajaran Group Investigation lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Tahapan-tahapan Kemajuan Siswa 

Tahap I 

Mengidentifikasi topik dan 

membagi siswa ke dalam 

kelompok 

Guru memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk memberi kontribusi apa yang akan 

mereka selidiki. Kelompok dibentuk 

berdasarkan heterogenitas 

Tahap II 

Merencanakan tugas 

Kelompok akan membagi subtopik kepada 

seluruh anggota. Kemudian membuat 

perencanaan dari masalah yang akan diteliti, 

bagaimana proses dan sumber apa yang akan 

dipakai 

Tahap III 

Membuat penyelidikan 

Siswa mengumpulkan, menganalisis dan 

mengevaluasi informasi, membuat kesimpulan 
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dan mengaplikasikan bagian mereka ke dalam 

pengetahuan baru dalam mencapai solusi 

masalah kelompok 

Tahap IV 

Mempersiapkan tugas akhir 

Setiap kelompok mempersiapkan tugas akhir 

yang akan dipresentasikan di depan kelas 

Tahap V 

Mempresentasikan tugas 

akhir 

Siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

Kelompok lain tetap mengikuti 

Tahap VI 

Evaluasi 

Soal tes mencakup seluruh topik yang telah 

diselidiki dan dipresentasikan 

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Slavin, Joyce dan Weil 

(1980:237) mengemukakan bahwa langkah-langkah dari model pembelajaran 

Group investigation adalah sebagai berikut. Pembelajaran dimulai dengan 

menghadapkan kepada siswa pada sebuah permasalahan stimultan. Permasalahan 

dihadapkan dapat dengan mempresentasikan secara verbal atau dapat dengan 

menggunakan pangalaman kasus nyata. Permasalahan juga dapat dimunculkan 

secara natural atau guru yang memberikan. Jika kemudian siswa-siswa memberi 

tanggapan, mulai mengarahkan perhatian siswa kepada tanggapan-tanggapan yang 

muncul, sudut pandang permasalahan yang mereka ambil, apa yang menjadi 

perhatian mereka, bagaimana mereka mengorganisasikan obyek dan apa yang 

mereka rasakan. Kemudian siswa-siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok berdasarkan minat dan tanggapan mereka sendiri terhadap 

permasalahan yang ada, guru mengarahkan siswa agar dapat mengolah dan 
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menyusun permasalahan untuk mereka sendiri. Kemudian siswa-siswa 

menganalisa peran yang dibutuhkan, membagi tugas, menyelesaikan 

permasalahan dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya, masing-masing kelompok 

mengevaluasi solusi permasalahan mereka dan menyatukannya sesuai dengan 

tujuan awal. Kegiatan seperti ini dapat diulang terus menerus, dengan dihadapkan 

pada permasalahan lain ataupun dengan memunculkan permasalahan baru yang 

didapat dari hasil investigasi kegiatan serupa sebelumnya. Lebih jelasnya, sintaks 

model pembelajaran Group Investigation menurut Joyce dan Weil dapat dilihat 

pada tabel 2.2  berikut. 

Tabel 2.2 Sintaks Model Pembelajaran Group Investigation 

Phase one. 

Encounter puzzling situation 

(planned or unplanned). 

Phase two. 

Explore reaction to the situation. 

Phase three. 

Formulate study task and organize 

for study (problem definition, role, 

assignments, etc). 

Phase four. 

Independent and group study. 

Phase five. 

Analyze progress and process. 

Phase six. 

Recycle activity. 

Joyce dan Weil (1980:237) juga mengemukakan bahwa social system 

dalam model pembelajaran tipe ini adalah demokrasi, hasil belajar adalah 

keputusan bersama yang didapat atau minimal disepakati dari hasil pengalaman 

kelompok dalam mengorganisasi sebuah permasalahan. Kegiatan kelompok 
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berjalan dengan mandiri dan seminimal mungkin campur tangan guru. Siswa dan 

guru dalam hal tertentu memiliki kesamaan status kecuali dalam hal perbedaan 

peran. 

Principles of Reaction dalam model pembelajaran tipe Group 

Investigation menurut Joyce dan Weil (1980:237), guru berperan hanya sebatas 

menjadi fasilitator tiap kelompok investigasi siswa. Guru membantu siswa dalam 

menyusun rencana, bekerja dan mengorganisasi kerja kelompok dan melayani 

kelompok yang membutuhkan diskusi. Guru secara umum berperan sebagai 

konselor akademik. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Group Investigation 

merupakan  salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang menekankan 

pada partisipasi dan aktivitas siswa pada sistem sosial dan melalui pengalaman 

untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui 

bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari 

melalui internet secara bertahap belajar menerapkan metode ilmiah untuk 

menemukan kesimpulan-kesimpulan. Dengan demikian kelas menjadi sebuah 

miniatur demokrasi yang menghadapi masalah-masalah dan melalui pemecahan 

masalah, memperoleh pengetahuan dan menjadi sebuah kelompok sosial yang 

lebih efektif. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Model pembelajaran tipe 

ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam keterampilan proses kelompok. Group Investigation memenuhi 

unsur-unsur pembelajaran kooperatif yang diketengahkan oleh Iswahyudi 



29 
 

 

(2010:10) yaitu: (1) para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam 

atau berenang bersama;”  (2) para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap 

siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab terhadap  

diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi; (3) para siswa harus 

berpandangan  bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama; (4) para siswa 

membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para anggota kelompok; (5) 

para  siswa  diberikan  satu evaluasi  atau  penghargaan  yang  akan  ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok; (6) para  siswa  berbagi  kepemimpinan  

sementara mereka  memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar; dan 

(7) setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi 

yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Model pembelajaran Group Investigation dapat melatih siswa untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat 

terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. Model ini 

lebih menekankan pengembangan kemampuan memecahkan permasalahan dalam 

suasana yang demokratis di mana pengetahuan tidak diajarkan secara langsung 

kepada siswa, tetapi diperoleh melalui proses pemecahan masalah. 

2.1.5 Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah merupakan salah satu topik yang penting dalam 

matematika. Berapa ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah 

merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Namun tidak setiap 

pertanyaan otomatis merupakan suatu masalah. Jadi suatu pertanyaan dapat 

menjadi masalah bagi seseorang tetapi bisa hanya menjadi pertanyaan biasa bagi 
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orang lain. hal ini sesuai sesuai dengan pernyataan Schoenfeld (1985) yaitu bahwa 

definisi masalah selalu relatif bagi setiap individu. 

Menurut Suherman (2003:92-93) suatu masalah biasanya memuat suatu 

situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu 

secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Menurut 

Hudojo (2001: 148) suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika 

seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat 

dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan 

tersebut juga dapat muncul dalam suatu kondisi yang perlu mendapat 

penyelesaian. Syarat suatu masalah bagi seorang siswa adalah sebagai berikut: (1) 

pertanyaan yang dihadapkan kepada seorang siswa haruslah dapat dimengerti oleh 

siswa tersebut, namun pertanyaan itu harus merupakan tantangan baginya untuk 

menjawabnya; dan (2) pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur 

rutin yang telah diketahui siswa. Karena iu, faktor waktu untuk menyelesaikan 

masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. 

Dalam pembelajaran matematika, pertanyaan yang dihadapkan kepada 

siswa disebut soal. Dengan demikian, soal-soal matematika akan dibedakan 

menjadi dua bagian berikut: (1) soal yang diberikan pada saat belajar matematika 

sebagai latihan agar terampil mengaplikasikan pengertian yang baru saja 

dipelajari; (2) soal yang bersifat masalah yang berbeda dengan latihan karena 

menuntut siswa untuk menggunakan sintesis dan analisis dan untuk 

menyelesaiakan masalah seperti ini siswa harus menguasai hal-hal yang telah 

dipelajari sebelumnya, tapi dalam hal ini diterapkan pada situasi baru. 
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Dikatakan oleh Cooney (1975) bahwa suatu pertanyaan akan menjadi 

masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukan adanya tantangan yang tidak dapat 

dipecahkan oleh sutu prosedur rutin yang sudah diketahui oleh si pelaku. 

Menyelesaikan suatu masalah merupakan proses untuk menerima  tantangan 

dalam menjawab masalah. NCTM (2000) menyatakan bahwa memecahkan 

masalah berarti menemukan cara atau jalan mencapai tujuan atau solusi yang tidak 

dengan mudah menjadi nyata. 

Sedangkan menurut Poyla definisi pemecahan masalah adalah sebagai 

usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak 

dengan segera dapat dicapai (Hudoyo, 1979). Poyla mengelompokkan masalah 

matematika ada dua: (1) masalah terkait dengan menemukan sesuatu yang teoritis 

atau praktis, abstrak atau kongkrit; (2) masalah terkait dengan membuktikan atau 

menunjukan suatu pernyataan itu benar atau salah atau tidak keduanya. 

Troutman (1982) menyatakan bahwa ada dua jenis pemecahan masalah 

matematika. Jenis pertama adalah pemecahan masalah yang merupkan masalah 

rutin. Jenis kedua adalah masalah yang diberikan merupakan situasi masalah yang 

tidak biasa dan tidak ada standar yang pasti untuk menyelesaikannya. 

Baroody dan Niskayuna (1993) membagi pendekatan pemecahan masalah 

menjadi tiga pengertian berbeda, yaitu: (1) teaching via problem solving, 

pemecahan masalah matematika dalam hal ini lebih difokuskan pada bagaimana 

mengajarkan isi atau materi matematika; (2) teaching about problem solving, hal 

ini melibatkan strategi pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah 

matematika secara umum; (3) teaching for problem solving, dimaksudkan sebagai 
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suatu cara tentang bagaimana memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

untuk memecahkan masalah matematika yang dihadapinya. Anderson (1996) 

mendukung ketiga pengertian di atas dengan menekankan pada aspek strategi 

yang dipilih oleh siswa dalam memecahkan masalah. 

Utari (1994) menambahkan bahwa pemecahan masalah dapat berupa 

menciptakan ide baru, menemukan teknik atau produk baru. Bahkan di dalam 

pembelajaran matematika, selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, 

istilah tersebut juga mempunyai interpretasi yang berbeda. Misalnya 

menyelesaikan soal cerita atau soal yang tidak rutin yang berkaitan dengan  

kehidupan sehari-hari. 

Dalam pemecahan masalah matematika, membutuhkan rancangan dan 

penerapan sederetan langkah-langkah demi tercapainya tujuan sesuai dengan 

situasi yang diberikan. Menurut Yee (2007) kemampuan menerapkan matematika 

dalam berbagai situasi, dapat dikatakan sebagai pemecahan masalah. Ketika kita 

berusaha mendefinisikan “pemecahan masalah” dalam matematika, permasalahan 

kuncinya masih terletak pada pertanyaan bagaimana menemukan solusi ketika 

dihadapkan pada permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ketrampilan 

matematika, konsep matematika, dan proses matematika. Kemampuan untuk 

memecahkan permasalahan merupakan jantungnya matematika. 

Menurut Berinderjeet (2008), ada tiga faktor yang mempengaruhi proses 

pemecahan masalah dari seseorang, yaitu: (1) faktor pengalaman, baik lingkungan 

maupun personal seperti usia, isi pengetahuan (ilmu), pengetahuan tentang 

strategi penyelesaian, pengetahuan tentang konteks masalah dan isi masalah; (2) 
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faktor afektif, misalnya minat, motivasi, tekanan, kecemasan, toleransi terhadap 

ambiguitas, ketahanan dan kesabaran; dan (3) faktor kognitif, seperti kemampuan 

membaca, kemampuan berwawasan (spatial ability), kemampuan menganalisa, 

ketrampilan menghitung, dan sebagainya. 

Proses pemecahan masalah biasanya diawali dari memahami masalah 

(problem) itu sendiri, dan biasanya berupa dalam kata-kata baik secara lisan 

ataupun tertulis. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah tersebut, terjemahkan 

kata tersebut ke dalam masalah yang sama dengan menggunakan simbol 

matematika, pecahkanlah masalah yang sama tersebut, kemudian artikan 

jawabannya. Proses ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 2.1 berikut. 

Gambar 2.1 Proses Pemecahan Masalah 

 

Dari sejumlah pengertian pemecahan masalah tersebut di atas, dapat 

dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam rangka 

mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks yang menuntut seseorang 

untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan intuisi 

dalam rangka memenuhi tuntutan dari suatu situasi. Sedangkan proses pemecahan 
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masalah merupakan kerja memecahkan masalah, dalam hal ini proses menerima 

tantangan yang memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Dalam istilah sederhana, masalah adalah suatu perjalanan seseorang untuk 

mencapai solusi yang diawali dari sebuah situasi tertentu. 

2.1.6 Tinjauan Materi 

2.1.6.1 Pengertian Himpunan 

Himpunan adalah kumpulan dari yang dapat didefinisikan atau diterangkan 

dengan jelas. Perhatikan kumpulan  berikut: (a) kumpulan binatang berkaki 

empat; (b) kumpulan siswa di kelas VII yang lahir pada bulan Maret; (c) benda – 

benda yang terdapat di kelas; (d) kumpulan siswa yang ganteng; (e) bunga – 

bunga yang indah. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa contoh (a), (b) 

dan (c) dapat didefinisikan dengan jelas, sedangkan contoh (d) dan (e) tidak dipat 

didefinisikan dengan jelas. Karena contoh himpunan yang ada tidak mempunyai 

batasan dan cirri yang jelas, hal ini tergantung dari orang yang melihat dan 

merasakannya. Sehingga contoh (a), (b) dan (c) merupakan contoh himpunan, 

sedangkan contoh no (d) dan (e) bukan merupakan contoh himpunan. 

2.1.6.2 Lambang Himpunan 

Untuk memberikan nama suatu himpunan digunakan lambing kapital (huruf 

besar), misalnya A, B, C atau D. Suatu himpunan dinyatakan dengan 

menggunakan tanda kurung kurawal. Contoh : A adalah himpunan nama bulan 

yang diawali dengan huruf J, dapat ditulis A = {Januari, Juni, Juli}. 

2.1.6.3 Keanggotaan Himpunan 
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Setiap obyek yang ada dalam suatu himpunan disebut anggota himpunan. Untuk 

menyatakan suatu obyek himpunan menjadi anggota suatu himpunan digunakan 

lambang “ ” dan untuk menyatakan suatu obyek yang bukan anggota himpunan 

digunakan lambang “ “. Contoh : Diketahui P = {1, 2, 3, . . . ,10} maka 2   P 

adalah benar dan 12   P adalah salah karena 12 tidak terdefinisi sebagai anggota 

P. 

2.1.6.4 Menyatakan Suatu Himpunan 

Ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu sebagai berikut. 

(1) Dengan kata – kata, yaitu menyatakan syarat keanggotaannya. 

Contoh : A adalah himpunan bilangan cacah. 

P adalah himpunan bilangan asli antara 3 sampai 15. 

(2) Dengan mendaftar anggota – anggotanya. 

Contoh : B adalah himpunan bilangan ganjil dan dapat ditulis B = {1, 3, 5, …} 

(3) Dengan notasi pembentuk himpunan. 

Contoh : C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. dapat ditulis C = {x | x 

< 10, x є bilangan asli}. 

2.1.6.5 Himpunan Berhingga dan Himpunan Tak Berhingga 

Sebuah himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. 

Contoh: (1) L = {10, 12, 14, 16}, himpunan L mempunyai banyak anggota 4, 

dinotasikan n(L) = 4; (2) M = {0, 1, 2, 3, …, 10}; (2) himpunan M mempunyai 

banyak anggota 11, dinotasikan n(M) = 11. Sebuah himpunan tak berhingga 

adalah sebuah himpunan yang jumlah anggotanya tidak dapat dihitung. Contoh : 

G = {2, 3, 4, …}, anggota himpunan G tidak dapat dihitung banyaknya. 
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2.1.6.6 Himpunan Kosong 

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau anggotanya 

tidak ada. Perhatikan contoh berikut. 

B = {Nama hari yang diawali dengan huruf P}. 

H = {bilangan prima genap antara 5 dan 10}. 

Kedua bilangan diatas tidak memiliki anggota dandisebut himpunan kosong, yang 

dalam matematika dinyatakan dengan “{}” dan banyaknya anggota “tidak ada”. 

Sehingga B = {} dan banyaknya anggota adalah nol maka n(B) = 0. 

2.1.6.7 Himpunan Semesta 

Himpunan Semesta adalah himpunan yang memuat semua atau obyek yang 

sedang dibicarakan. Himpunan juga disebut himpunan universal dan 

dilambangkan dengan huruf S atau U. Contoh: 

Misalkan himpunan A = {2, 3, 5}. 

Tulis himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A, kemungkinan – 

kemungkinannya: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; S = {2, 3, 5, 7, 11}; S = {bilangan asli}, S 

himpunan bilangan prima; dan lain-lain. 

2.1.6.8 Himpunan Bagian 

Untuk memahami pengertian himpunan bagian perhatikan himpunan-himpunan 

berikut. P = {1, 2, 3, 4, 5, 6} dan Q = {2, 3, 4}. Dari contoh tersebut tampak 

bahwa setiap anggota himpunan Q merupakan anggota himpunan P. Hal ini 

dikatakan himpunan Q merupakan himpunan bagian dari P dapat ditulis P   Q. 
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2.1.6.8 Diagram Venn 

Suatu himpunan dapan dinyatakan dalam bentuk diagram yang disebut diagram 

Venn. Pada diagram Venn himpunan semesta digambarkan sebagai daerah 

tertutup yang dibatasi suatu persegi panjang, sedangkan lainnya sebagai daerah 

yang dibatasi oleh suatu lingkaran tertutup. 

Ketentuan membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. 

(1) Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan di pojok kiri 

diberi simbol S. 

 

(2) Setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di 

dalam persegi panjang, dan nama-nama anggotanya ditulis berdekatan dengan 

noktah. 

Misal : S = {1,2,3,4,5,6}. Diagram Venn dari himpunan semesta tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

(3) Setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan 

kurva tertutup. 

Misal : S = {1,2,3,4,5,6} 

∙6 ∙4 

∙2 

∙5 

∙3 ∙1 

S 

S 
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A = {3,5,6} 

Maka diagram Venn himpunan-himpunan diatas adalah sebagai berikut. 

 

(4) Dalam menggambar himpunan-himpunan yang anggotanya sangat banyak, 

maka pada diagram Venn tidak menggunakan noktah. 

 

2.1.6.9 Menyajikan Irisan dan Gabungan Dalam Diagram Venn 

Perhatikan Himpunan Berikut. 

A = {Devi, Ari, Andri, Anto}. 

B = {Amin, Devi, Andri}. 

A   B = {Devi, Andri}. 

Devi dan Andri menjadi anggota himpinan A sekaligus himpunan B, maka kurva 

A dan B akan beririsan pada diagram Venn, Andri dan Devi pada irisan tersebut. 

A   B = {Amin, Devi, Ari, Andri, Anto} Maka anak yang masuk pada kurva A 

atau B adalah 5 anak tersebut. Gambar diagram Venn himpunan-himpunan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

D 
S 

∙6 ∙4 

∙2 

∙5 

∙3 

∙1 
A 

S 
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2.1.6.10 Diagram Venn Untuk Menyajikan Irisan atau Gabungan 

Diagram Venn dapat digunakan untuk menyajikan irisan atau gabungan 

beberapahimpunan. Perhatikan beberapa contoh berikut. 

(1) Perhatikan Himpunan Berikut. 

A = {Devi, Ari, Andri, Anto}. 

B = {Amin, Devi, Andri}. 

Devi dan Andri menjadi anggota himpinan A sekaligus himpunan B, maka kurva 

A dan B akan beririsan pada diagram Venn, Andri dan Devi pada irisan tersebut. 

Maka anak yang masuk pada kurva A atau B adalah 5 anak tersebut. 

 

A   B = {Devi, Andri}. 

A   B = {Amin, Devi, Ari, Andri, Anto}. 

(2) Diketahui: 

S = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. 

M = {1,2,3,4} 

S 

∙Andri 

A B 
∙Devi 

∙Anto 

∙Amin  ∙Ari 

S 

∙Andri 

A B 

∙Devi 

∙Anto 

∙Amin  ∙Ari 
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N = {3,4,5,6,7,8,9} 

Buatlah Diagram Venn-nya dan tentukan himpunan M   N, M   N! 

Jawab: 

 

M   N = {3,4} 

M   N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

2.1.6.11 Menyelesaikan Permasalahan Berkaitan Dengan Himpunan 

Perhatikan contoh permasalahan berikut. Setelah diadakan pencatatan terhadap 50 

anak dalam satu kelas, 40 anak gemar sepak bola dan 25 anak gemar keduanya. 

Berapa anak yang tidak gemar voli maupun Sepakbola. 

Jawab : 

Langkah-langkah menyajikkan diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. 

S = {anak dalam satu kelas} 

V = {anak yang gemar voli} 

B = {anak yang gemar sepak bola} 

 

(1) Isikan terlebih dahulu yang gemar keduanya atau irisan V dan B yaitu 25 

anak. 

S 
M N 

. 2 

. 1 

. 4 

. 3 . 6 
. 7 

. 8 

. 5 . 9 
. 10 
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(2) Isikan yang hanya gemar Voli, yaitu 32 – 25 = 7 anak. 

     

(3) Isikan yang hanya gemar sepak bola yaitu 40 – 25 = 15 anak. 

  

(4) Diluar kurva V dan B adalah yang tidak gemar voli maupun basket, 

banyaknya adalah 50 – (7+25+15) = 3 anak. 

Jadi yang tidak gemar voli maupun basket terdaapat 3 anak. 

 

 

25 anak 

S 
V B 

7 anak 15 anak 

25 anak 

S 
V B 

7 anak 

25 anak 

S 
V B 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah mempunyai 

fungsi dan tujuan. Dalam proses pembelajaran matematika perlu untuk lebih 

menekankan keterlibatan secara optimal para siswa secara sadar. Hal tersebut 

sejalan dengan teori belajar kontruktivisme. Menurut faham konstruktivis, 

pengetahuan tidak bias ditransfer dari guru kepada yang lain karena setiap orang 

memliliki skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan 

pengetahuan merupakan proses kognitif dimana terjadi proses asimilasi dan 

akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk skema yang 

baru. Seseorang yang belajar berarti membentuk pengertian atau pengetahuan 

secara aktif dan terus menerus. 

Pada praktiknya mata pelajaran yang melibatkan beberapa keterampilan 

seperti matematika akan lebih tepat jika dikerjakan secara kelompok kerjasama 

dari pada individual. Kelompok kerjasama antar teman sebaya diharapkan dapat 

menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, karena interkasi kelompok akan 

dapat menimbulkan kebutuhan saling memiliki. Interaksi social dalam kelompok 

secara otomatis akan meningkatkan status sosial siswa di dalam kelas. Siswa 

dalam kelompok akan berusaha keras untuk mendorong teman-teman satu 

kelompoknya agar berhasil dalam pembelajarannya.  

Di samping itu, salah satu permasalahan yang dihadapi di kelas adalah 

hasil belajar siswa yang masih kurang atau belum memenuhi kriteria ketuntasan 

belajar minimal dan ditemuinya siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep materi secara utuh sehingga kurang memiliki 
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kemampuan pemecahan masalah yang baik dalam menghadapi situasi 

permasalahan. Masalah tersebut tentuhya menjadi obyek yang harus diselesaikan 

oleh praktisi pendidikan. 

Pemilihan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat dapat 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi lebih baik. Model 

pembelajaran tipe Group Investigation merupakan strategi belajar dalam 

kelompok kecil, yang menuntut siswa dalam satu kelompok kecil tersebut untuk 

mencari sendiri konsep-konsep materi yang harus dipahami, saling membantu dan 

bertukar informasi agar dapat memahami konsep-konsep materi secara utuh dan 

siap menghadapi situasi permasalahan yang berkaitan dengan materi sehingga 

mencapai hasil belajar yang optimal. 

Aktivitas model pembelajaran tipe Group Investigation disamping 

menekankan pada kesadaran siswa belajar belajar mandiri, siswa akan merasa 

senang menyumbangkan pengetahuannya kepada teman atau anggota lain dalam 

kelompoknya, memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Oleh karena itu 

model pembelajar tipe Group Investigation akan saling menguntungkan antar 

siswa yang berkemampuan rendah, sedang dan siswa yang berkemampuan tinggi. 

Group Investigation membantu siswa untuk melakukan investigasi 

terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik. Hal ini mempunyai implikasi 

yang positif  terhadap pengembangan keterampilan penemuan dan membentu 

mencapai tujuan.  Pemahaman secara mendalam terhadap suatu topik yang 

dilakukan melalui investigasi. Group Investigation melatih siswa untuk bekerja 

secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan adanya kegiatan 
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tersebut, siswa dibekali keterampilan hidup yang berharga dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan menerapkan model pembelajaran tipe Group Investigation 

dapat mencapai tiga hal, yaitu dapat belajar dengan penemuan, belajar isi dan 

belajar untuk bekerja secara kooperatif. 

Dari kerangka operasional pembelajaran Group Investigation yang ditulis 

oleh Joice & Weil ini dapat kita ketahui bahwa kerangka operasional model 

pembelajaran Group Investigation adalah sebagai berikut: (1) siswa dihadapkan 

dengan situasi bermasalah; (2) siswa melakukan eksplorasi sebagai respon 

terhadap situasi yang problematik; (3) siswa merumuskan tugas-tugas belajar atau 

learning taks dan mengorganisasikan untuk membangun suatu proses penelitian; 

(4) siswa melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok; (5) siswa 

menganalisis kemajuan dan proses yang dilakukan dalam proses penelitian 

kelompok; dan (6) melakukan proses pengulangan kegiatan atau recycle activitie. 

Berdasarkan kajian teoritik dan asumsi-asumsi pada uraian diatas, maka 

peneliti mencoba menerapkan model pembelajaran tipe  Group Investigation pada 

siswa kelas VII. Diharapkan dapat diketahui keefektifitasannya, yaitu dapat 

diketahui capaian ketuntasan belajar siswa pada kelas yang mendapatkan 

penerapan model pembelajaran tipe  Group Investigation, dan dapat diketahui 

pula perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa antara kelas 

yang mendapatkan penerapaan model pembelajaran tipe  Group Investigation 

dengan kelas yang tidak menerapkan model pembelajaran tipe  Group 

Investigation. 
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Kerangka berpikir dari penelitian terhadap keefektifan model pembelajaran tipe 

Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII 

dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut. 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Materi 

PBM 

Model pembelajaran 

tipe  Group 

Investigation 

Tanpa model 

pembelajaran tipe  

Group Investigation 

Kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika siswa 

Memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar? 

Apakah kemampuan pemecahan 

masalah pada kelas yang menerapkan 

Group Investigation lebih baik dari 

kelas yang tidak menerapkan Group 

Investigation? 

Model pembelajaran tipe  Group 

Investigation efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah 

siswa? 

Kemampuan 

pemecahan masalah 

matematika siswa 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian teori dan kerangka berpikir diatas, maka dapat diajukan suatu  

hipotesis yaitu implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation efektif 

terhadap kemampuan   pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. 

Hipotesis tersebut diperinci sebagai berikut. 

2.3.1 Implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation dapat 

membantu siswa kelas VII dalam  mencapai kriteria ketuntasan belajar. 

2.3.2 Kemampuan   pemecahan masalah matematika siswa kelas VII yang 

mendapatkan implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation lebih 

baik dari pada kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang tidak 

mendapatkan implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Arikunto (2006: 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII tahun 

pelajaran 2013/2014 SMP N 1 Purwonegoro yang tersebar dalam sembilan kelas 

yaitu VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, VII H dan VII I. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2010: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto (2006: 131) sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling yaitu dengan mengambil 

kelas secara acak dari populasi yang diasumsikan berdistribusi normal dan dalam 

keadaan homogen dengan pertimbangan peserta didik mendapat materi 

berdasarkan kurikulum yang sama, siswa duduk pada jenjang kelas yang sama, 

buku sumber yang digunakan sama, usia siswa relatif sama, dan tidak ada kelas 

unggulan. Diambil satu kelas secara acak sebagai sampel yaitu satu kelas sebagai 
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kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Serta satu kelas uji coba 

yang diambil di luar kelas sampel. Pada kelas eksperimen akan diterapkan model 

pembelajaran tipe Group Investigation. Sedangkan pada kelas kontrol 

menerapkan model pembelajaran yang biasa diterapkan disekolah tersebut. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh dua kelas 

sampel yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen, kelas VII C sebagai kelas 

kontrol. Selama penelitian, siswa kelas sampel diajar oleh guru yang sama. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 2), variabel adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas  adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran tipe 

Group Investigation dan model pembelajaran yang diterapkan di sekolah tempat 

penelitian.. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Sugiyono (2010: 61) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang dikenai model pembelajaran tipe Group Investigation dan 
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hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa model pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah tempat penelitian. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

3.3.1 Uji Coba Instrumen 

Sebelum soal tes digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah, sampel soal di uji cobakan terlebih dahulu pada kelas yang sudah pernah 

mendapatkan materi. Kelas uji coba ini diambil dari kelas VII D. Uji coba 

instrumen ini digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran, daya pembeda, 

reliabilitas, dan validitas butir tes. 

3.3.2 Analisis Data Tahap Awal 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk  analisis tahap awal yaitu 

dari nilai matematika  ulangan akhir semester gasal kelas eksperimen dan kontrol. 

Analisis tahap awal ini digunakan untuk mengetahui normalitas, homogenitas, 

kesamaan dua rata-rata kelas ekperimen dan kontrol. 

3.3.3 Analisis Data Tahap Akhir 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk analisis tahap akhir yaitu 

dari nilai tes kemampuan pemecahan masalah yang sebelumnya sudah di uji 

cobakan. Analisis tahap akhir ini digunakan untuk: (1) mengetahui apakah 

penerapan model pembelajaran tipe Group Investigation dapat membantu para 

siswa kelas VII dalam mencapai kriteria ketuntasan belajar pada aspek 

kemampuan pemecahan masalah, dan (2) mengetahui apakah kemampuan 
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pemecahan masalah matematika siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

model pembelajaran tipe Group Investigation lebih baik dibandingkan siswa pada 

kelas kontrol. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Pada jenis eksperimen ini terjadi pengelompokan subjek secara acak. 

Dalam penelitian ini satu kelompok memperoleh perlakuan khusus yaitu 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation sebagai kelas 

eksperimen, sedangkan kelompok yang lain tidak memperoleh perlakuan khusus 

atau perlakuan biasa (tidak menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

Group Investigation) sebagai kelas kontrol. Desain eksperimen dapat 

digambarkan pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Keadaan Awal Kelas Perlakuan Keadaan Akhir 

Nilai UAS 

semester gasal 

Kelas eksperimen 

Model 

pembelajaran tipe 

Group 

Investigation 

Hasil tes 

kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 

Nilai UAS 

semester gasal 

Kelas kontrol 

Tanpa model 

pembelajaran tipe 

Group 

Investigation 

Hasil tes 

kemampuan 

pemecahan 

masalah siswa 
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Berdasarkan desain penelitian di atas, maka disusun prosedur penelitian 

sebagai berikut. 

(1) Menentukan populasi. 

(2) Meminta kepada guru, nilai UAS semester gasal siswa kelas VII A dan 

kelas VII C sebagai data awal. 

(3) Menganalisis Data tersebut dengan uji normalitas dan homogenitas. Setelah 

dianalisis, diketahui bahwa siswa kelas VII A dan kelas VII C berawal dari 

kemampuan yang sama. 

(4) Menyusun kisi-kisi dan instrument uji coba. 

(5) Menyusun rencana pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(6) Mengujicobakan instrumen tes pada kelas uji coba. 

(7) Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, 

reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

(8) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan hasil analisis data 

uji coba instrumen. 

(9) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kontrol (selama 

penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol diajar oleh guru yang sama). 

(10) Melaksanakan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

matematika dari kedua kelas. 

(11) Menganalisis data hasil tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Menyusun hasil penelitian. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif terdiri dari data diskrit dan data kontinum. Data kontinum adalah data 

yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum terdiri dari data ordinal, data 

interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berbentuk 

peringkat. Data interval merupakan data hasil pengukuran yang jaraknya sama, 

tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut (mutlak). Sedangkan menurut Sugiyono 

(2010) data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol 

absolut. 

Berdasarkan pengelompokan data di atas, dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk data kontinum interval. 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh daftar nama siswa yang termasuk 

dalam kelas eksperimen satu yaitu kelas VII A dan kelas kontrol yaitu kelas VII C 

sekaligus untuk memperoleh data nilai matematika ulangan akhir semester gasal 

atau semester terakhir sebelum penelitian ini dilakukan. Nilai nilai matematika 

ulangan akhir semester gasal ini selanjutnya dianalisis untuk melihat kemampuan 

siswa sebelum dilakukan penelitian. 

3.5.2 Metode Tes 

Menurut Arikunto (2006: 150), tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, 

atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen 
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dan kelas kontrol. Alat tes yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya ini 

digunakan untuk mendapatkan data nilai kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Tes diberikan kepada kedua kelas dengan alat tes yang sama. Tes ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data kuantitatif mengenai kemampuan pemecahan masalah 

siswa dan hasilnya diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006: 203), instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah. 

3.6.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Materi tes yang digunakan adalah materi SMP kelas VII semester genap 

yaitu Himpunan. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal uraian. 

Menurut Sudjana (2005: 36) kebaikan-kebaikan tes bentuk uraian sebagai 

berikut. 

(1) Dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat tinggi. 

(2) Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. 

(3) Dapat melatih kemampuan berpikir teratur dan penalaran, yakni berpikir 

logis, analitis, dan sistematis. 

(4) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. 

(5) Mudah dalam membuat soal dan tidak memakan waktu yang lama. 
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3.6.2 Penyusunan Perangkat Tes 

Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. 

(2) Menentukan jumlah soal berdasarkan pertimbangan dan tingkat kesulitan 

soal. 

(3) Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan soal. 

(4) Menentukan komposisi atau jenjang. 

(5) Membuat kisi-kisi soal. 

(6) Menuliskan petunjuk mengerjakan soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban 

dan penentuan skor. 

(7) Menulis butir soal. 

(8) Mengujicobakan instrumen. 

(9) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 

(10) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

 

3.7 Analisis Instrumen 

Uji coba instrumen merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

pengembangan instrumen, karena dari uji coba ini diketahui informasi mengenai 

mutu instrumen yang digunakan. Uji coba dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara memberikan tes kepada kelompok yang bukan merupakan sampel penelitian, 

melainkan kelompok lain yang masih satu populasi.  
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Tes uji coba dilakukan untuk mengetahui soal nomor berapa saja yang bisa 

digunakan sebagai soal tes eksperimen dan kontrol melalui serangkaian uji 

instrumen, yaitu validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. 

Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product 

moment. 

Rumus korelasi product moment menurut Arikunto (2006) adalah sebagai 

berikut. 

     2222 

 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total. 

N = banyak subjek. 

∑X = jumlah butir soal. 

∑Y = jumlah skor total. 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal. 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total.  

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r xy > r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid. 
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Soal tes kemampuan pemecahan masalah yang diujicobakan terdiri dari 6 

soal. Setelah dilakukan analisis terhadap hasil tes uji coba soal diperoleh seluruh 

soal tersebut valid. Perhitungan validitas selengkapnya pada lampiran 44. 

3.7.2 Taraf Kesukaran 

Jawaban terhadap butir item soal bentuk essai secara teoritis tidak ada 

yang salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan 

berperingkat sesuai dengan mutu jawaban masing-masing siswa.  

Menurut Tim Puslitbang Sisjian (1993: 24) tingkat kesukaran soal diperoleh 

melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut. 

   
                              

             
 

Keterangan: 

TK   = tingkat kesukaran soal uraian. 

Mean   = rata-rata skor tiap butir soal. 

Skor maksimum = skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. 

Indeks tingkat kesukaran menurut Tim Puslitbang Sisjian (1993: 24) 

diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Interpretasi Tingkat Kesukaran 

Range P  Taraf Kesukaran 

0,00  P  0,30  Sukar 

0,30  P  0,70  Sedang 

0,70   P  1,00  Mudah 
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Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal tes uji coba, diperoleh  dua butir 

soal dengan kriteria mudah yaitu soal nomor 1; empat butir soal dengan kriteria 

sedang yaitu soal nomor 2, 3, 4 dan 6; serta satu butir soal dengan kriteria sukar 

yaitu soal nomor 5. Perhitungan tingkat kesukaran selengkapnya pada Lampiran 

46. 

3.7.3 Daya Pembeda 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir 

soal mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa 

yang berkemampuan rendah. Rumus untuk menghitung daya pembeda setiap butir 

soal menurut Arifin (1991: 136-137) digunakan rumus sebagai berikut. 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 

Keterangan: 

  ̅̅ ̅  = rata-rata dari kelompok atas, 

  ̅̅̅̅   = rata-rata dari kelompok bawah, 

Skor Maks  = skor Maksimum yang diperoleh peserta. 

Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda soal dapat digunakan 

kriteria yang dikembangkan oleh Ebel sebagai berikut. 

40,0Dp   : sangat baik,   

39,030,0  Dp  : baik, 

29,020,0  Dp  : cukup, 

19,0Dp   : jelek. 
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Sedangkan rumus yang digunakan untuk uji signifikansi daya pembeda 

untuk tes yang berbentuk uraian menurut Arifin (1991: 141) adalah sebagai 

berikut. 

t = 
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Keterangan: 

MH = rata-rata dari kelompok atas, 

ML = rata-rata dari kelompok bawah, 

 2

1X
 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas, 

 2

2X
 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok, 

N = jumlah peserta tes, 

   = 27 % x N. 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan t tabel , d k = (  -1) + (  -1) dan 

  = 5% jika t hitung > t tabel , maka daya beda soal tersebut signifikan. 

Hasil perhitungan daya pembeda soal uji coba, diperoleh seluruh butir soal 

memiliki klasifikasi sangat baik. Sedangkan hasil perhitungan Uji signifikansi 

daya pembeda, diperoleh lima soal dengan klasifikasi signifikan yaitu soal nomor 

2, 3, 4, 5, dan 6 serta satu soal dengan klasifikasi tidak signifikan yaitu soal nomor 

1. Perhitungan daya pembeda selengkapnya pada lampiran 45. 

3.7.4 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan ketetapan hasil suatu tes. Suatu tes 

dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, artinya 
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apabila tes dikenakan pada sejumlah subjek yang sama pada lain waktu, maka 

hasil yang diperoleh akan tetap sama/relatif sama. Karena pada tes ini, soalnya 

berbentuk uraian maka menurut Arikunto (2006: 109) digunakan rumus α (alpha),  

yaitu sebagai berikut. 

 r 11  =


























2

2

1
1

t

i

n

n




 

Keterangan : 

    : reliabilitas instrumen. 

n     : banyaknya butir soal. 

 2

i
 : jumlah varians butir. 

2

t
 : varians total. 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Rumus varians total, yaitu: 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

 

Keterangan: 

N : jumlah peserta tes, 

X : skor pada tiap butir soal, 

Y : jumlah skor total tiap peserta tes. 
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Arikunto (2006:75) menjelaskan kriteria pengujian reliabilitas soal tes 

yaitu setelah didapatkan harga     kemudian harga r 11  tersebut dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada tabel, jika            maka item tes yang 

diujicobakan reliabel. Harga     yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan 

aturan penetapan reliabel sebagai berikut. 

20,000,0 11  r  = reliabilitas sangat rendah, 

40,020,0 11  r  = reliabilitas rendah, 

60,040,0 11  r  = reliabilitas sedang, 

80,060,0 11  r  = reliabilitas tinggi, 

00,180,0 11  r  = reliabilitas sangat tinggi. 

Hasil analisis reliabilitas soal uji coba diperoleh hasil bahwa tes bersifat 

reliabel dengan nilai r11 sebesar 0,8283 dan harga rtabel pada tabel product moment 

dengan taraf signifikan 5% untuk n = 31 yaitu 0,355.  Karena r11 > rtabel maka item 

tes yang diujicobakan reliabel. Perhitungan reliabilitas selengkapnya pada 

Lampiran 47. 

Berdasarkan analisis uji validitas, uji taraf kesuaran, uji daya pembeda dan 

uji reliabilitas, diperoleh hasil bahwa butir soal yang dapat dipakai adalah butir 

soal nomor 1, butir soal nomor 2, butir soal nomor 3, butir soal nomor 4, butir soal 

nomor 5 dan butir soal nomor 6.  Rekapitulasi hasil analisis uji coba instrumen 

selengkapnya pada Lampiran 48. 
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3.8 Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Tahap Awal 

Sebelum kedua sampel (kelas eksperimen dan kontrol) diberi perlakuan 

yang berbeda terlebih dahulu dilakukan  analisis data awal. Analisis data awal 

digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel berangkat dari kondisi awal 

yang sama. Hal ini diketahui dengan adanya varians dan rata-rata yang dimiliki 

kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan. 

Langkah-langkah analisis data tahap awal adalah sebagai berikut. 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang 

digunakan adalah Chi Kuadrat. Langkah-langkah uji normalitas data sebagai 

berikut. 

1) Membagi jumlah interval kelas menjadi 6. 

2) Menentukan panjang kelas interval. 

               
                         

 
 

3) Menentukan simpangan baku data interval dengan persamaan. 
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4) Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

5) Menghitung frekuensi harapan (  ) berdasarkan persentase luas tiap bidang 

kurva normal dikalikan jumlah sampel. 
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6) Menentukan chi kuadrat dengan rumus berikut. 

   ∑
(     )

 

  

 
   ,  

keterangan: 

   = chi kuadrat, 

   = frekuensi hasil pengamatan, 

   = frekuensi yang diharapkan. 

Kriteria pengujian menurut Sudjana (2005: 293) adalah     diterima jika 

        
 

 <        
  dengan    (α)(k-3), α = 0,05. Dalam hal lainnnya    ditolak. 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data pada nilai awal 

mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis yang akan diujikan 

adalah sebagai berikut. 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok sama (data homogen). 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok tidak sama (data tidak 

homogen). 

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Bartlett, dengan 

syarat data yang diuji harus berdistribusi normal. Rumus yang digunakan menurut 

Sudjana (2005: 263) adalah sebagai berikut. 

    .log110ln
22   isnB

 

Untuk mencari varians gabungan: 

    .1/1
22   iii nsns
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Rumus harga satuan B: 

     1.log 2

insB
 

    varians gabungan dari semua sampel, 

  
   varians masing - masing sampel, 

    ukuran masing –masing sampel, 

    harga satuan uji Bartlett. 

Kriteria pengujiannya adalah dengan taraf nyata α,    diterima jika        
 

 < 

 (   )((   )
  di mana  (   )(   )

  didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan 

peluang (1–α) dan dk = k – 1. 

3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan nuntuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel pada kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai rata-rata hasil belajar 

yang sama. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 : µ1 =µ2 (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

H1 : µ1 ≠ µ2 (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

 Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis menurut Sudjana (2005: 

239) adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 √
 
  
 
 
  

 

Dengan    
∑(     )  

 

∑(     )
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Keterangan :  

  ̅̅ ̅ = nilai rata-rata hasil ujian kelas eksperimen, 

  ̅̅ ̅ = nilai rata – rata hasil ujian kelas control, 

   = banyaknya subyek kelas eksperimen, 

    = banyaknya subyek kelas kontrol. 

   = simpangan baku,  

  
   = varians kelas eksperimen. 

  
   = varians kelas kontrol. 

Kriteria pengujiannya adalah terima    jika                     di 

mana        didapat dari daftar distribusi   dengan      (       ) dan 

peluang (     ). Untuk harga-harga t lainnya    ditolak. 

3.8.2 Analisis Data Tahap Akhir  

Eksperimen dapat dilaksanakan setelah diketahui kelompok sampel 

mempunyai kondisi dan kemampuan awal sama yaitu homogen, rata-rata sama 

dan berdistribusi normal. Pada pelaksanaan eksperimen dilakukan tes yang 

berfungsi sebagai alat ukurnya. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah 

hasilnya sesuai dengan hipotesis yang diharapkan atau tidak. Langkah-langkah 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Langkah-langkah pengujian normalitas sama dengan langkah-langkah uji 

normalitas pada analisis data tahap awal. 
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3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians atau uji homogenitas dilakukan dengan 

menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Langkah-langkah pengujian homogenitas sama dengan langkah-langkah uji 

homogenitas pada analisis data tahap awal. 

3.8.2.3 Uji Hipotesis I 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan model 

pembelajaran tipe Group investigation dapat membantu siswa dalam mencapai 

ketuntasan belajar. Nilai ketuntasan belajar  individual SMP Negeri 1 

Purwonegoro mata pelajaran Matematika adalah 66. Sementara kriteria ketuntasan 

klasikal yaitu prosentase siswa yang telah mencapai nilai ketuntasan belajar 

individu sebesar 75%. Uji hipotesis ketuntasan belajar untuk ketuntasan individual 

menggunakan uji t satu pihak sedangkan uji ketuntasan klasikal menggunakan uji 

proporsi satu pihak. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

Untuk uji t satu pihak, yaitu uji pihak kanan, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

5,65:0 H , artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen belum mencapai ketuntasan belajar individual sebesar 66. 

5,65:1 H , artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

eksperimen  sudah mencapai ketuntasan belajar individual sebesar 66. 
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Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005: 227) adalah sebagai 

berikut. 

  
 ̅    
 

√ 

 

Keterangan: 

  : nilai   yang dihitung, 

 ̅ : rata-rata nilai, 

  : nilai yang dihipotesiskan, 

  : simpangan baku, 

  : jumlah anggota sampel. 

Kriteria yang digunakan adalah H0 ditolak jika          (   )(       ). 

Dalam hal lainnya, terima H0. 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal digunakan uji 

proporsi  atau uji satu pihak (pihak kanan). Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

745,0:0 H , artinya presentase siswa pada kelas eksperimen yang 

memperoleh nilai     belum mencapai 75% (belum mencapai ketuntasan 

belajar  klasikal). 

745,0:1 H , artinya presentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai     sudah mencapai 74,5% atau lebih (sudah mencapai ketuntasan 

belajar klasikal). 
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Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005: 234) dalam pengujian ini 

menggunakan statistik z, yaitu sebagai berikut. 

  

 
    

√  (    )
 

 

dengan 

  = banyak siswa yang tuntas kelas eksperimen, 

n = banyaknya seluruh siswa kelas eksperimen, 

π0 = proporsi yang diharapkan. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika            (     ) di mana  

 (     ) diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang (0,5 – α)  

3.8.2.4 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Rata-rata) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas VII materi himpunan dengan model 

pembelajaran tipe Group Investigation lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas kontrol. Adapun hipotesis yang diujikan 

adalah sebagai berikut. 

210 :  H
 
(rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

X dengan model pembelajaran tipe Group Investigation pada materi 

himpunan kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa pada kelas kontrol). 
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211 :  H
 

(rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 

VII dengan model pembelajaran tipe Group Investigation pada materi 

himpunan lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa pada kelas kontrol). 

Untuk hipotesis tersebut akan digunakan uji hipotesis satu pihak (pihak 

kanan). Karena dalam hal ini  tidak diketahui maka rumus yang digunakan 

menurut Sudjana (2005: 239) dalam hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 √
 
  
 
 
  

 

dimana 

   
(    )  

  (    )  
 

       
 

keterangan: 

 ̅  = rata-rata nilai kelas eksperimen, 

 ̅  = rata-rata nilai kelas kontrol, 

  
  = varians nilai-nilai kelas tes eksperimen, 

  
  = varians nilai-nilai kelas tes kontrol, 

   = jumlah anggota kelas eksperimen, 

   = jumlah anggota kelas kontrol. 

 Kriteria pengujiannya terima   , jika         <      dan tolak    jika   

mempunyai harga-harga lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi   ialah 

(       ) dan peluang (1- α). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian di SMP Negeri 1 

Purwonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektitan model 

pembelajaran tipe Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VII. Penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu 

kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol. Kelas 

eksperimen mendapatkan pembelajaran model tipe kooperatif Group Investigation 

dan kelas kontrol mendapatkan pembelajaran yang biasa diterapkan di SMP 

Negeri 1 Purwonegoro dan tidak diterapkan Group Investigation. Hasil penelitian 

yang diperoleh berupa hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa setelah perlakuan selesai diberikan. Hasil penelitian yang akan dipaparkan 

adalah analisis data tahap awal, analisis data tahap akhir, dan pelaksanaan 

pembelajaran. 

4.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal dari 

kedua sampel. Analisis data tahap awal dilakukan sebelum pelaksanaan perlakuan 

yang berbeda pada sampel. Data awal yang digunakan diperoleh dari nilai UAS 

semester gasal mata pelajaran matematika kelas VII SMP Negeri 1 Purwonegoro 
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tahun pelajaran 2013/2014.  Analisis data tahap awal terdiri dari uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Eksperimen 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

  : data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

  : data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

  Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika        
 

 <  (   )(  )
 

  dengan 

peluang (1- ) untuk  = 5% dan dk = (k- 3). 

  Dari hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen  

diperoleh        
 

 = 4,5418. Dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh       
  = 

7,815. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Eksperimen 

Data        
        

  Kriteria 

Nilai UAS 

semester gasal 

kelas eksperimen 

4,5418 7,815 Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas 

eksperimen diperoleh        
  <       

  maka    diterima. Jadi, data sampel 

memiliki tingkat kepandaian siswa yang berdistribusi normal. Perhitungan uji 



71 
 

 

normalitas data tahap awal kelas eksperimen selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 25. 

4.1.1.2 Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

  : data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

  : data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

  Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika        
 

 <  (   )(  )
 

  dengan 

peluang (1- ) untuk  = 5% dan dk = (k- 3). Dari hasil analisis uji normalitas data 

tahap awal kelas kontrol  diperoleh        
 

 = 3,3537. Dengan dk = (6-3) = 3 dan α 

= 5% diperoleh       
  = 7,815. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Kontrol 

Data        
         

  Kriteria 

Nilai UAS 

semester gasal 

kelas kontrol 

3,3537 7,815 Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas kontrol 

diperoleh        
  <       

  maka    diterima. Jadi, data sampel memiliki tingkat 

kepandaian yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data tahap awal 

kelas kontrol selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 26. 
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4.1.1.3 Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varians) Data Tahap Awal 

  Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai awal dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

      
    

     (kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

      
    

    (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama). 

Kriteria pengujiannya, dengan α = 5% dan dk = k-1,    diterima jika 

       
 

 <  (   )(   )
 . Dari hasil perhitungan, diperoleh        

 
 = 0,0028. Dengan   

α = 5% dan dk = 1 diperoleh        
  = 3,841. Hasil analisis uji homogenitas data 

tahap awal dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Tahap Awal 

Data        
         

  Kriteria 

Nilai UAS 

semester gasal 

kelas sampel 

2,4486 3,841 Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data tahap awal, diperoleh 

bahwa        
  <       

  . Maka    diterima. Jadi kedua kelas tersebut homogen 

atau dapat dikatakan bahwa kedua kelas mempunyai keadaan awal yang sama. 

Perhitungan uji homogenitas data tahap awal kelas sampel selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 27. 

 

 



73 
 

 

4.1.1.4 Uji Kesamaan Rata-Rata(Uji Dua Pihak) Data Tahap Awal 

Uji kesamaan rata-rata (uji dua pihak) digunakan untuk mengetahui 

apakah kedua sampel yang dipilih memiliki kesamaan rata-rata yang signifikan 

atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

210 :  H (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

211 :  H (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima jika                     di 

mana         didapat dari daftar distribusi   dengan      (       ). Hasil 

analisis data uji kesamaan dua rata-rata kedua kelas dapat dilihat pada Tabel 4.4 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Tahap Awal 

Data                 Kriteria 

Nilai UAS semester 

gasal kelas sampel 
        2,000 Rata-rata sama 

Berdasarkan hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata data tahap awal 

diperoleh                            maka    diterima. Jadi, tidak ada 

perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

4.1.2 Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah kelas eksperimen dan kontrol diberikan perlakuan, kemudian 

kedua kelas tersebut diberikan tes akhir. Data hasil tes akhir tersebut dijadikan 

sebagai data akhir kemudian dilakukan analisis. Analisis data tahap akhir tersebut 
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terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis I yaitu uji kriteria 

ketuntasan yang terdiri dari uji ketuntasan individual (uji t satu pihak) dan uji 

ketuntasan belajar klasikal (uji proporsi), serta uji hipotesis II yaitu uji kesamaan 

rata-rata (uji pihak kanan). 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Tahap Akhir Kelas Eksperimen 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

  : data hasil tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

  : data hasil tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal. 

  Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika        
 

 <  (   )(  )
 

  dengan 

peluang (1- ) untuk  = 5% dan dk = (k- 3). Dari hasil analisis uji normalitas data 

tahap akhir kelas eksperimen  diperoleh        
 

 = 0,6973. Dengan dk = (6-3) = 3 

dan α = 5% diperoleh       
  = 7,815. Hasil analisis uji normalitas data tahap akhir 

kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data Tahap Akhir Kelas Eksperimen 

Data        
 

         
   Kriteria 

Nilai Tes 

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

0,6973  7,815  Normal 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas eksperimen 

diperoleh        
  <       

  maka    diterima. Jadi, data hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 32. 

4.1.2.2 Uji Normalitas Data Tahap Akhir Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

  : data hasil tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

  : data hasil tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang 

tidak berdistribusi normal. 

  Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika        
 

 <  (   )(  )
 

  dengan 

peluang (1- ) untuk  = 5% dan dk = (k- 3). Dari hasil analisis uji normalitas data 

tahap akhir kelas kontrol  diperoleh        
 

 = 4,1913. Dengan dk = (6-3) = 3 dan α 

= 5% diperoleh       
  = 7,815. Hasil analisis uji normalitas data tahap akhir kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data TahapAkhir Kelas Kontrol 

Data         
 

         
  Kriteria 

Nilai Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

 4,1913  7,815 Normal 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kelas kontrol 

diperoleh diperoleh        
  <       

  maka    diterima. Jadi, data hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 33. 

4.1.2.3 Uji Homogenitas Data Tahap Akhir 

  Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data akhir dari 

kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

      
    

     (kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

      
    

    (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas data tahap akhir dengan α = 5% dan dk 

= k-1,    diterima jika        
 

 <  (   )(   )
 . Dari hasil perhitungan, diperoleh 

       
  = 2,4486. Dengan   α = 5% dan dk = 1 diperoleh       

  = 3,841. Hasil 

analisis uji homogenitas data tahap akhir dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Tahap Akhir 

Data   hitung    tabel  Kriteria 

Nilai Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Kelas Sampel 

0,0028 3,841  Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data akhir, diperoleh bahwa 

       
  <       

  . Maka    diterima. Jadi kedua kelas tersebut homogen atau 
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dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan varians pada kedua kelas sampel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34. 

4.1.2.4 Uji Hipotesis I (Uji Kriteria Ketuntasan) 

4.1.2.4.1 Uji Ketuntasan Individual Kelas Eksperimen (Uji t satu pihak) 

Uji ketuntasan individual digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

nilai individual tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

mencapai nilai ketuntasan belajar  individual yang ditetapkan di SMP Negeri 1 

Purwonegoro yaitu 66. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

5,65:0 H , artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen belum mencapai ketuntasan belajar individual sebesar 66. 

5,65:1 H , artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen  sudah mencapai ketuntasan belajar individual sebesar 66. 

Kriteria pengujiannnya adalah terima H0 jika          (   )(   ) di mana 

 (   )(   ) diperoleh dari distribusi   dengan taraf signifikan 5%  Dari hasil 

perhitungan diperoleh                . Dengan           diperoleh 

ttabel  (    )(  )        . Karena          (   )(   ) maka H0 diterima. Jadi, 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen  belum 

mencapai ketuntasan belajar individual sebesar 66. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 36. 
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4.1.2.4.2 Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelas Eksperimen (Uji Proporsi) 

Uji ketuntasan belajar klasikal digunakan untuk mengetahui apakah 

persentase ketuntasan belajar klasikal siswa kelas eksperimen mencapai 

persentase yang telah ditetapkan di SMP Negeri 1 Purwonegoro untuk mata 

pelajaran matematika yaitu 75%. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai 

berikut. 

745,0:0 H , artinya persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai     belum mencapai 75% (belum mencapai ketuntasan 

belajar  klasikal). 

745,0:1 H , artinya persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai     sudah mencapai 75% atau lebih (sudah mencapai 

ketuntasan belajar klasikal). 

Kriteria pengujian untuk uji ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen 

adalah tolak H0 jika          (     ) di mana   (     )   (    )= 0,1736. Dari 

hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh         kelas eksperimen = -

2,0413. Karena          (     ) maka H0 diterima. Jadi, persentase siswa pada 

kelas eksperimen yang memperoleh nilai     belum mencapai ketuntasan belajar 

klasikal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 37. 

4.1.2.2 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Rata-rata) 

Uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) digunakan untuk mengetahui 

apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII dengan model 

pembelajaran tipe Group Investigation pada materi himpunan lebih dari rata-rata 
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kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol. Adapun hipotesis yang 

diuji adalah sebagai berikut. 

210 :  H
 

(rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII dengan 

model pembelajaran tipe Group Investigation pada materi 

himpunan kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol). 

211 :  H
 

(rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VII dengan 

model pembelajaran tipe Group Investigation pada materi 

himpunan lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada kelas kontrol). 

  Kriteria pengujiannnya adalah terima H0 apabila                dimana 

          (   )(       ) dengan taraf signifikansi 5%. Dari hasil perhitungan 

diperoleh               . Dengan                   diperoleh 

        (    )(  )       . Hasil analisis uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak 

kanan)dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji Pihak Kanan) 

Kelas  N 

 

Rata-rata s
2 

sgabungan thitung ttabel 

Eksperimen  32 

 

66,844 106,709 

10,3793 0,3353 2,000 

Kontrol  31 

 

65,967 108,785 

Berdasarkan hasil perhitunganuji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) 

diperoleh bahwa               , maka    diterima. Jadi, rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran 

tipe Group Investigation pada materi himpunan tidak lebih baik dari rata-rata 
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kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran dan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Group Investigation terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Penelitian dilakukan selama 3 kali pertemuan (6 jam pelajaran) dan 1 kali 

tes dalam rentang waktu tanggal 1 Februari sampai 15 Maret 2014. Penelitian 

diawali dengan pemilihan sampel dalam populasi. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Purwonegoro Tahun Pelajaran 2013/2014 

yang dan terbagi dalam 9 kelas. Peneliti mengambil sampel dua kelas secara acak 

yang selanjutnya dianalisis normalitas, homogenitas, dan kesamaan dua rata-rata. 

Hasil analisis data tahap awal menunjukkan bahwa kelas yang dijadikan sampel 

yaitu kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan VIIC sebagai kelas kontrol 

masing-masing berdistribusi normal dan memiliki kondisi awal yang sama. 

Setelah mengetahui bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol masing-

masing berdistribusi normal dan  memiliki kondisi awal yang sama, kemudian 

siswa pada kelas eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 

model tipe Group Investigation sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan 

pembelajaran sesuai dengan model yang biasa diterapkan oleh guru matematika di 

SMP Negeri 1 Purwonegoro dan tidak diterapkan model pembelajaran tipe Group 

Investigation. 



81 
 

 

Subyek yang berperan sebagai guru dalam penelitian adalah peneliti 

sendiri. Setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen dan kontrol telah 

selesai, kedua kelas tersebut diberikan tes akhir untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematikanya. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

tersebut kemudian dianalisis. Analisis pertama yang dilakukan yaitu uji normalitas 

data kemampuan pemecahan masalah dari kedua sampel dan uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menunjukkan bahwa data kemampuan 

pemecahan masalah dari kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas dari kedua kelas sampel 

menunjukkan bahwa kedua kelas mempunyai varians yang sama atau homogen.  

Analisis yang dilakukan berikutnya yaitu analisis untuk mengetahui 

apakah pembelajaran dengan model Group Investigation efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Analisis tersebut terdiri dari uji hipotesis I 

yaitu uji kriteria ketuntasan dan uji hipotesis II yaitu uji kesamaan rata-rata (uji 

pihak kanan). 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 

pokok himpunan diperoleh bahwa 19 dari 32 siswa pada kelas eksperimen 

mencapai ketuntasan belajar secara individual yaitu memperoleh nilai    , 

dengan rata-rata kelas 66,84. Uji statistik yang digunakan untuk menguji 

ketuntasan belajar individual yaitu uji rata-rata  . Berdasarkan uji rata-rata   dari 

kelas eksperimen menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa pada kelas eksperimen belum mencapai ketuntasan belajar 

individual sebesar 66. 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada materi pokok himpunan diperoleh bahwa hanya 59,38% siswa yang 

memperoleh nilai    . Uji statistik yang digunakan untuk menguji ketuntasan 

belajar klasikal yaitu uji proporsi. Berdasarkan uji proporsi dari kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa persentase siswa pada kelas eksperimen yang telah 

memperoleh nilai     belum mencapai ketuntasan belajar klasikal. Ini berarti 

bahwa hasil tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal yang ditentukan di SMP Negeri 1 

Purwonegoro yaitu 75%. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah  siswa pada materi 

pokok himpunan diperoleh bahwa nilai rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah  untuk kelas eksperimen yaitu 66,84, sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 

65,97. Ini berarti kemampuan pemecahan masalah  matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan model Group Investigation relatif sama 

dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah  matematika siswa pada 

kelas kontrol. Uji statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan dua rata-rata 

dari kedua kelas sampel yaitu uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan. 

Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan menunjukkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah  siswa dengan model pembelajaran Group 

Investigation pada materi himpunan tidak lebih baik dari pada kemampuan Group 

Investigation siswa pada kelas kontrol. 

Dari uraian diatas,  diperoleh hasil bahwa kelas eksperimen belum 

mencapai ketuntasan belajar individual dan mencapai ketuntasan belajar klasikal, 
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serta kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan model 

pembelajaran tipe Group Investigation pada kelas VII tidak lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada kelas kontrol. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran tipe 

Group Investigation belum efektif terhadap kemampuan   pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VII. 

4.2.2 Pembelajaran Kelas Eksperimen Menggunakan Pembelajaran Model 

Group Investigation 

Dalam proses pembelajaran kelas eksperimen, siswa diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran Group Investigation. Setelah guru melaksanakan 

apersepsi, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 

memperhatikan keheterogenan akademik. Kemudian guru menjelaskan topik yang 

harus dipelajari oleh siswa. Guru membagikan Lembar Tugas kelompok untuk 

dikerjakan secara bersama-sama. Siswa dituntut untuk bekerjasama melakukan 

investigasi dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami 

topik bahasan. Setelah kegiatan investigasi kelompok selesai, guru meminta 

perwakilan anggota tiap kelompok-kelompok untuk mengerjakan salah satu soal 

yang ada pada Lembar Tugas kelompok sekaligus mempresentasikan hasil 

investigasi di depan kelas. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 

pemahaman siswa dalam materi baru, maka siswa diberikan kuis. Diakhir 

pertemuan, guru memberikan Lembar Tugas kelompok untuk dikerjakan oleh 

kelompok dan menginstruksikan setiap kelompok untuk melakukan investigasi 

terkait topik yang dipelajari pada Lembar Tugas kelompok. 
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Pada proses pembelajaran di kelas eksperimen siswa belajar secara 

mandiri. Dengan adanya pembentukan kelompok, siswa-siswa yang masih belum 

paham namun tidak adanya cukup waktu untuk bertanya satu persatu kepada guru, 

dapat secara leluasa bertanya kepada kelompoknya. Dengan adanya Lembar 

Tugas Kelompok, kelompok terdorong untuk mencari informasi sebanyak-

banyaknya dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan permasalahan yang 

ada pada soal-soal Lembar Tugas Kelompok. Tercacat cukup banyak terjadi 

diskusi tanya jawab dibandingkan dengan kondisi pada kelas kontrol yang 

cenderung tenang. 

Namun pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen tidak terlepas 

dari berbagai kekurangan yang mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas. Berikut 

beberapa kekurangan-kekurangan yang diinventarisasi oleh peneliti selama 

pembelajaran pada kelas eksperimen berlangsung. 

(1) Pemberian instruksi tugas kelompok yang kurang jelas oleh guru, hal ini tidak 

terlepas dari kurangnya kemampuan mengajar guru dikelas. Guru kurang 

berhasil memberikan arahan kepada kelas bahwa Group Investigation adalah 

proses demokrasi dan belajar mandiri. Group Investigation sangat bergantung 

pada motivasi kelompok untuk belajar mandiri dan saling berbagi tugas 

secara merata kemudian salingbertukar informasi temuan investigasi dan 

menyelesaikan Lembar Tugas kelompok bersama. Ditemukan beberapa 

kelompok yang kurang dapat menjalankan peran tersebut karena salah 

menangkap bahwa tugas yang diberikan adalah untuk mengerjakan Lembar 

Tugas Kelompok bersama, sehingga kerja kelompok hanya sebatas 
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mengerjakan Lembar Tugas Kelompok saja tanpa mengembangkannya untuk 

berinvestigasi mencari informasi-informasi penting terkait topik yang 

dipelajari untuk menambah pemahaman konsep terhadap topik yang 

dipelajari. Selain itu, ditemukan pula kelompok yang belum dapat melakukan 

pembagian kelompok secara merata, sehingga kerja kelompok ledih 

didominasi siswa tertentu. 

(2) Kesalahan dalam merancang rencana proses pembelajaran di kelas. Group 

Investigation memberikan kewenangan kepada siswa sejak pemilihan topik 

yang akan dipelajari. Hal ini tidak terancang dengan baik oleh guru karena 

tidak terlepas dari adanya tuntutan kurikulum dan silabus mata pelajaran, 

sehingga topik yang dipelajari dikelas dapat dikatakan telah disiapkan oleh 

guru sendiri. 

(3) Keterbatasan guru untuk dapat melakukan pemantauan secara mendalam 

terhadap proses kerja investigasi kelompok. Proyek investigasi yang 

dibebankan kepada kelompok menuntut kelompok lebih banyak bekerja dan 

memanfaatkan waktu di luar jam sekolah sehingga guru tidak dapat 

memantau secara langsung dapat tidak dapat mengetahui kelompok-

kelompok mana yang mengalami kendala pada saat proses investigasi. 

(4) Keterbatasan waktu pertemuan belajar dikelas yaitu hanya 80 menit dalam 

satu kali pertemuan, sedangkan jumlah kelompok yang dibentuk dalam satu 

kelas ada delapam kelompok. Dengan alokasi waktu tersebut, guru menjadi 

sangat terbatas dalam memberikan kesempatan waktu kepada kelompok 

untuk mempresentasikan hasil investigasi dan hasil kerja kelompok serta 



86 
 

 

proses tanya jawab antar kelompok agar kesempatan yang diberikan tetap 

merata setiap kelompoknya. 

4.2.3 Pembelajaran Kelas Kontrol 

Dalam proses pembelajaran pada kelas kontrol, guru menyampaikan 

materi, memberikan contoh soal, dan memberikan latihan soal. Berbeda dengan 

pembelajaran menggunakan model Group Investigation, pembelajaran pada kelas 

kontrol siswa harus menunggu instruksi dan konfirmasi dari guru. Guru berperan 

sangat penting dan harus memberikan informasi dan instruksi secara matang. 

Guru dapat dikatakan cenderung  mendominasi kegiatan pembelajaran sedangkan 

siswa lebih berperan sebagai penerima informasi. Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran pada kelas kontrol adalah mencatat, menjawab pertanyaan guru, dan 

mengerjakan soal diperintahkan dan berdiskusi apabila diberi kesempatan untuk 

sesi diskusi. Pembelajaran pada kelas kontrol membuat suasana kelas lebih tenang 

dan terkendali. 

  



 

87 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB 4, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation belum dapat 

membantu siswa kelas VII dalam  mencapai kriteria ketuntasan belajar. 

5.1.2 Kemampuan   pemecahan masalah matematika siswa kelas VII yang 

mendapatkan implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation 

tidak lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa yang tidak mendapatkan implementasi model pembelajaran tipe 

Group Investigation. 

Dengan demikian, implementasi model pembelajaran tipe Group 

Investigation belum efektif terhadap kemampuan   pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas VII. 

 

5.2  Saran 

Implementasi model pembelajaran tipe Group Investigation belum efektif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada guru 
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matematika agar tidak menggunakan model pembelajaran tipe Group 

Investigation untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada siswa kelas VII.  Saran lain yang dapat diberikan yaitu kepada bagi peneliti 

selanjutnya, perlu mengadakan penelitian lanjutan sehingga dapat menjadi 

komparasi ilmiah sekaligus dari hasil penelitian dapat ditemukan model 

pembelajaran yang efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

pada siswa kelas VII. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

KELAS EKSPERIMEN 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran        : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

B Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

C Indikator   : 

 Menyajikan himpunan ke dalam diagram Venn. 

D Tujuan Pembelajaran  : 

Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menyajikan himpunan ke dalam 

diagram Venn. 

E Materi   : Himpunan.  

Sub Materi Pokok : Diagram Venn. 

F Model Pembelajaran  : Group Investigation. 

Strategi Pembelajaran  : Student Center. 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, investigasi dan penugasan proyek. 

G Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

5 menit Fase 1 : Pengelompokan (Grouping) 

a. Guru memberi salam, memeriksa 

kehadiran. 

b. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

mental siswa. 

c. Membentuk kelompok dan 

membatasi jumlah anggota 

 

a. Siswa memperhatikan topik 

yang akan dipelajari. 

b. Siswa bergabung pada 

kelompok-kelompok belajar 

berdasarkan topik yang mereka 

pilih, atau menarik untuk 

Lampiran 2 
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kelompok masing-masing empat 

orang berdasarkan keheterogenan. 

d. Memaparkan topik yang akan 

diinvestigasi yaitu menyajikan 

diagram Venn. 

e. Membagikan LKS 1. 

diselidiki. 

c. Siswa menerima LKS 1. 

5 menit Fase 2 : Perencanaan (Planning) 

a. Guru mepersilahkan masing-

masing kelompok untuk 

merencanakan bagaimana 

menyelesaian permasalahan pada 

LKS 1, berbagi tugas menjelaskan 

tugas investigasi mandiri terkait 

topik, menyiapkan laporan akhir 

investigasi untuk dipresentasikan 

didepan kelas. 

 

a. Siswa bersama kelompoknya  

merencanakan strategi 

menyelesaian soal-soal dalam 

LKS 1, investigasi informasi 

terkait topik tersebut. 

b. Menginventarisasi sumber-

sumber belajar yang akan 

dipakai. 

c. Merencanakan pembagian tugas 

masing-masing anggota, 

bagaimana akan bekerja, dan 

menunjuk notulen. 

30 menit Fase 3 :  Penyelidikan 

(Investigation) 

a. Guru memantau proses investigasi 

kelompok, memastikan setiap 

anggota kelompok berpartisipasi 

aktif bekerja. 

b. Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang membutuhkan 

bantuan. 

 

 

a. Siswa mengumpulkan informasi, 

menganalisis data dan membuat 

simpulan terkait dengan topic 

yang diselidiki. 

b. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan masukan 

pada setiap kegiatan kelompok 

c. Siswa saling bertukar informasi, 

berdiskusi, mengklarifikasi dan 

mempersatukan ide dan 
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pendapat. 

d. Siswa menggunakan informasi 

yang didapat untuk 

menyelesaikan LKS 1. 

5 menit Fase 4 :  Pengorganisasian 

(Organizing) 

a. Guru meminta setiap kelompok  

menyiapkan apa yang akan 

dipresentasikan di depan kelas dari 

hasil investigasi kelompok. 

 

 

 

a. Setiap kelompok menentukan 

pesan-pesan penting dalam 

hasil investigasinya masing-

masing. 

b. Setiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan 

dan bagaimana 

mempresentasikannya. 

c. Wakil dari masing-masing 

kelompok membentuk panitia 

diskusi kelas dalam presentasi 

investigasi. 

30 menit Fase 5 :  Presentasi (Presenting) 

a. Guru Memberikan kesempatan 

kepada kelompok yang sudah siap 

untuk memaparkan salah satu soal 

dalam LKS 1 di papan tulis dan 

mempresentasikan hasil 

investigasinya berikut informasi-

informasi penting yang dihimpun 

mengenai topik yang dipelajari. 

 

 

a. Kelompok yang sudah siap 

untuk memaparkan salah satu 

soal dalam LKS 1 di papan tulis 

dan mempresentasikan hasil 

investigasinya berikut informasi-

informasi penting yang 

dihimpun mengenai topik yang 

dipelajari. 

b. Kelompok yang tidak sebagai 

penyaji terlibat secara aktif 

sebagai pendengar. 

c. Pendengar mengevaluasi, 
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mengklarifikasi dan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan 

terhadap topik yang disajikan. 

5 menit Fase 5 :  Evaluasi 

a. Guru menuntun siswa 

menggabungan hasil belajar dari 

seluruh hasil investigasi kelompok, 

hasil pekerjaan tugas LKS 1 kdan 

pengalaman-pengalaman efektifnya. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan siswa. 

 

 

a. Siswa menggabungkan 

masukan-masukan tentang 

topiknya, pekerjaan yang telah 

mereka lakukan, dan tentang 

pengalaman-pengalaman 

efektifnya. 

b. Guru dan siswa 

mengkolaborasi, mengevaluasi 

tentang pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 
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H Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

1. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

1. LKS; 

2. Soal evaluasi/tes; 

3. Papan tulis dan spidol. 

I Evaluasi 

1. Tenik   : Tes tertulis. 

2. Bentuk tes  : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Dosen Pembimbing     Peneliti 

 

 

 Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd.    Wachyu Sektiyono 

 198202252005011001    NIM 4101407101 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

KELAS EKSPERIMEN 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran         : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

B Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

C Indikator   : 

 Menyajikan irisan atau gabungan dua himpunan dengan diagram Venn. 

D Tujuan Pembelajaran  : 

Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menyajikan irisan atau gabungan dua 

himpunan dengan diagram Venn. 

E Materi   : Himpunan.  

Sub Materi Pokok : Irisan dan gabungan. 

F Model Pembelajaran  : Group Investigation. 

Strategi Pembelajaran  : Student Center. 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, investigasi dan penugasan proyek. 

G Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

5 menit Fase 1 : Pengelompokan (Grouping) 

a. Guru memberi salam, 

memeriksa kehadiran. 

b. Mempersiapkan 

kondisi fisik dan 

mental siswa. 

c. Membentuk kelompok 

 

a. Siswa memperhatikan topik 

yang akan dipelajari. 

b. Siswa bergabung pada 

kelompok-kelompok belajar 

berdasarkan topik yang mereka 

pilih, atau menarik untuk 

Lampiran 3 
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sesuai dengan susunan 

kelompok sebelumnya. 

d. Memaparkan topik 

yang akan diinvestigasi 

yaitu menyajikan 

diagram Venn. 

e. Membagikan LKS  2. 

diselidiki. 

c. Siswa menerima LKS 2. 

55 menit Fase 2 : Perencanaan (Planning) 

a. Guru mepersilahkan masing-

masing kelompok untuk 

merencanakan bagaimana 

menyelesaian permasalahan pada 

LKS 2, berbagi tugas 

menjelaskan tugas investigasi 

mandiri terkait topik, 

menyiapkan laporan akhir 

investigasi untuk dipresentasikan 

didepan kelas. 

 

a. Siswa bersama kelompoknya  

merencanakan strategi 

menyelesaian soal-soal 

dalam LKS 2, investigasi 

informasi terkait topik 

tersebut. 

b. Menginventarisasi sumber-

sumber belajar yang akan 

dipakai. 

c. Merencanakan pembagian tugas 

masing-masing anggota, 

bagaimana akan bekerja, dan 

menunjuk notulen. 

 Fase 3 :  Penyelidikan 

(Investigation) 

a. Guru memantau proses investigasi 

kelompok, memastikan setiap 

anggota kelompok berpartisipasi 

aktif bekerja. 

b. Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang membutuhkan 

bantuan. 

 

 

a. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis data 

dan membuat simpulan terkait 

dengan topik yang diselidiki. 

b. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan masukan 

pada setiap kegiatan kelompok 

c. Siswa saling bertukar informasi, 
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berdiskusi, mengklarifikasi dan 

mempersatukan ide dan 

pendapat. 

d. Siswa menggunakan informasi 

yang didapat untuk 

menyelesaikan LKS 2. 

 Fase 4 :  Pengorganisasian 

(Organizing) 

a. Guru meminta setiap 

kelompok  menyiapkan apa 

yang akan dipresentasikan di 

depan kelas dari hasil 

investigasi kelompok. 

 

 

 

a. Setiap kelompok menentukan 

pesan-pesan penting dalam hasil 

investigasinya masing-masing. 

b. Setiap kelompok merencanakan 

apa yang akan mereka laporkan 

dan bagaimana 

mempresentasikannya. 

c. Wakil dari masing-masing 

kelompok membentuk panitia 

diskusi kelas dalam presentasi 

investigasi. 

 Fase 5 :  Presentasi (Presenting) 

a. Guru Memberikan kesempatan 

kepada kelompok yang sudah 

siap untuk memaparkan salah 

satu soal dalam LKS 2 di 

papan tulis dan 

mempresentasikan hasil 

investigasinya berikut 

informasi-informasi penting 

yang dihimpun mengenai topik 

yang dipelajari. 

 

 

a. Kelompok yang sudah siap 

untuk memaparkan salah satu 

soal dalam LKS 2 di papan tulis 

dan mempresentasikan hasil 

investigasinya berikut 

informasi-informasi penting 

yang dihimpun mengenai topik 

yang dipelajari. 

b. Kelompok yang tidak sebagai 

penyaji terlibat secara aktif 

sebagai pendengar. 
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c. Pendengar mengevaluasi, 

mengklarifikasi dan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan 

terhadap topik yang disajikan. 

 Fase 5 :  Evaluasi 

a. Guru menuntun siswa 

menggabungan hasil belajar dari 

seluruh hasil investigasi kelompok, 

hasil pekerjaan tugas LKS 2 dan 

pengalaman-pengalaman efektifnya. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan siswa. 

c. Guru membagikan LKS 3 sebagai 

tugas investigasi setiap kelompok di 

rumah. 

d. Guru mepersilahkan masing-masing 

kelompok untuk merencanakan di 

rumah bagaimana menyelesaian 

permasalahan pada LKS 2, berbagi 

tugas menjelaskan tugas investigasi 

mandiri terkait topik, menyiapkan 

laporan akhir investigasi untuk 

dipresentasikan didepan kelas 

dipertemuan selanjutnya. 

 

c. Siswa menggabungkan 

masukan-masukan tentang 

topiknya, pekerjaan yang telah 

mereka lakukan, dan tentang 

pengalaman-pengalaman 

efektifnya. 

d. Guru dan siswa 

mengkolaborasi, mengevaluasi 

tentang pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

e. Siswa menerima LKS 3. 
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H Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

2. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

4. LKS; 

5. Soal evaluasi/tes; 

6. Papan tulis dan spidol. 

I Evaluasi 

3. Tenik   : Tes tertulis. 

4. Bentuk tes  : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Dosen Pembimbing     Peneliti 

 

 

 Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd.    Wachyu Sektiyono 

 198202252005011001    NIM 4101407101 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

KELAS EKSPERIMEN 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran         : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

B Kompetensi Dasar : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

C Indikator   : 

 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan konsep himpunan. 

D Tujuan Pembelajaran  : 

Siswa dapat Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan 

konsep himpunan. 

E Materi   : Himpunan.  

Sub Materi Pokok : Menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

F Model Pembelajaran  : Group Investigation. 

Strategi Pembelajaran  : Student Center. 

Metode Pembelajaran  : Diskusi, investigasi dan penugasan proyek. 

G Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

(Kegiatan 

dilaksanakan 

sebelum 

pertemuan 

tatap muka) 

Fase 1 : Pengelompokan 

(Grouping) 

a. Guru membentuk kelompok 

sesuai dengan susunan pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

a. Siswa bergabung pada 

kelompok-kelompok belajar 

berdasarkan topik yang 

diselidiki. 

Lampiran 4 
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b. Siswa pada pertemuan 

sebelumnya menerima LKS 3. 

(Kegiatan 

dilaksanakan 

sebelum 

pertemuan 

tatap muka) 

Fase 2 : Perencanaan (Planning) 

a. Guru pada pertemuan 

sebelumnya telah 

mempersilahkan masing-

masing kelompok untuk 

merencanakan bagaimana 

menyelesaian permasalahan 

pada LKS 3, berbagi tugas 

menjelaskan tugas investigasi 

mandiri terkait topik, 

menyiapkan laporan akhir 

investigasi untuk 

dipresentasikan didepan kelas. 

 

a. Siswa bersama kelompoknya 

merencanakan strategi 

menyelesaian soal-soal 

dalam LKS 3, investigasi 

informasi terkait topik. 

b. Menginventarisasi sumber-

sumber belajar yang akan 

dipakai. 

c. Merencanakan pembagian 

tugas masing-masing anggota, 

bagaimana akan bekerja, 

menunjuk notulen. 

(Kegiatan 

dilaksanakan 

sebelum 

pertemuan 

tatap muka) 

Fase 3 :  Penyelidikan 

(Investigation) 

a. Guru memantau proses 

investigasi kelompok, 

memastikan setiap anggota 

kelompok berpartisipasi aktif 

bekerja. 

b. Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang membutuhkan 

bantuan. 

 

 

a. Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis data 

dan membuat simpulan terkait 

dengan topik yang diselidiki. 

b. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan 

masukan pada setiap kegiatan 

kelompok 

c. Siswa saling bertukar 

informasi, berdiskusi, 

mengklarifikasi dan 

mempersatukan ide dan 

pendapat. 

d. Siswa menggunakan informasi 
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yang didapat untuk 

menyelesaikan LKS 3. 

10 menit Fase 4 :  Pengorganisasian 

(Organizing) 

a. Guru memberi salam, memeriksa 

kehadiran. 

b. Mempersiapkan kondisi fisik dan 

mental siswa. 

c. Mengingatkan tugas investigasi 

setiap kelompok di rumah. 

d. Mempersilahkan siswa untuk 

duduk mengelompok sesuai 

dengan susunan kelompok 

sebelumnya. 

e. Guru meminta setiap kelompok  

memeriksa kembali dan 

menyiapkan apa yang akan 

dipresentasikan di depan kelas 

dari hasil investigasi kelompok. 

 

 

d. Setiap kelompok memeriksa 

kembali pesan-pesan penting 

dalam hasil investigasinya 

masing-masing. 

e. Setiap kelompok 

mempresiapkan apa yang 

akan mereka laporkan dan 

bagaimana 

mempresentasikannya. 

f. Wakil dari masing-masing 

kelompok membentuk panitia 

diskusi kelas dalam presentasi 

investigasi. 

60 menit Fase 5 :  Presentasi (Presenting) 

a. Guru Memberikan kesempatan 

kepada kelompok yang sudah 

siap untuk memaparkan salah 

satu soal dalam LKS 3 di papan 

tulis dan mempresentasikan 

hasil investigasinya berikut 

informasi-informasi penting 

yang dihimpun mengenai topik 

yang dipelajari. 

 

a. Kelompok yang sudah siap 

untuk memaparkan salah satu 

soal dalam LKS 3 di papan tulis 

dan mempresentasikan hasil 

investigasinya berikut 

informasi-informasi penting 

yang dihimpun mengenai topik 

yang dipelajari. 

b. Kelompok yang tidak sebagai 
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 penyaji terlibat secara aktif 

sebagai pendengar. 

c. Pendengar mengevaluasi, 

mengklarifikasi dan 

mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan terhadap topik yang 

disajikan. 

10 menit Fase 5 :  Evaluasi 

a. Guru menuntun siswa 

menggabungan hasil belajar dari 

seluruh hasil investigasi 

kelompok, hasil pekerjaan tugas 

LKS 3 kdan pengalaman-

pengalaman efektifnya. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan 

siswa. 

 

 

a. Siswa menggabungkan 

masukan-masukan tentang 

topiknya, pekerjaan yang telah 

mereka lakukan, dan tentang 

pengalaman-pengalaman 

efektifnya. 

b. Guru dan siswa 

mengkolaborasi, 

mengevaluasi tentang 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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H Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

1. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

1. LKS; 

2. Soal evaluasi/tes; 

3. Papan tulis dan spidol. 

I Evaluasi 

1. Tenik  : Tes tertulis. 

2. Bentuk tes : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Dosen Pembimbing     Peneliti 

 

 

 Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd.    Wachyu Sektiyono 

 198202252005011001    NIM 4101407101 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

KELAS KONTROL 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran         : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

B Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

C Indikator   : 

 Menyajikan himpunan ke dalam diagram Venn. 

D Tujuan Pembelajaran  : 

Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menyajikan himpunan ke dalam 

diagram Venn. 

E Materi   : Himpunan.  

Sub Materi Pokok : Diagram Venn. 

F Model Pembelajaran  : Multi Model atau Direct Instructional. 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan 

presentasi. 

G Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

15 menit Pendahuluan 

a. Guru memberi salam, 

membimbing doa dan mengecek 

kehadiran. 

b. Memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali mengenai 

notasi-notasi himpunan. 

 

a. Siswa memulai kegiatan belajar 

dengan berdoa. 

b. Mengingat kembali materi yang 

diperoleh sebelumnya. 

c. Siswa memahami tujuan yang 

harus dicapai dari kegiatan 

Lampiran 5 
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c. Mengkomunikasikan tujuan belajar 

yang diharapkan akan dicapai oleh 

tiap siswa. 

d. Memberikan motivasi. 

pembelajaran yang akan dimulai. 

d. Siswa termotivasi untuk 

menguasai materi dengan baik. 

55 menit Kegiatan Inti 

Penyampaian Materi 

a. Menjelaskan langkah-langkah 

menyajikan diagram Venn 

didepan kelas serta memberikan 

contohnya. 

b. Memberikan kesempatan bagi 

siswa yang ingin bertanya. 

Eksplorasi 

a. Guru membentuk kelompok 3-4 

siswa. 

b. Memberikan contoh soal 

kemudian meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan 

mengerjakannya dengan teman 

sebangku. 

c. Guru berkeliling memberikan 

bimbingan bagi siswa yang 

membutuhkannya. 

Elaborasi 

a. Guru meminta beberapa siswa 

mengerjakan soal ke depan kelas. 

Guru membimbing siswa 

membahas dan mengoreksi 

pekerjaan siswa di papan tulis. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan penghargaan 

 

Penyampaian Materi 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

b. Siswa bertanya apabila masih 

belum memahami penjelasan 

dari guru. 

Eksplorasi 

a. Siswa duduk mengelompok 

dengan kelompoknya masing-

masing. 

b. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan mengerjaan 

soal yang dicontohkan oleh 

guru. 

Elaborasi 

a. Beberapa siswa mengerjakan 

soal ke depan kelas. 

b. Kemudian membahas dan 

mengoreksi pekerjaan siswa 

lain yang di tulis di papan tulis. 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan 

tentang langkah-langkah 

menyajikan diagram Venn. 
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bagi siswa/kelompok yang 

berprestasi. 

b. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang langkah-

langkah menyajikan diagram 

Venn. 

10 menit Penutup 

a. Guru membimbing siswa 

membuat rangkuman. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan siswa. 

c. Menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

d. Guru memberikan PR. 

e. Guru menutup kegiatan 

pebemlajaran. 

 

a. Siswa siswa membuat 

rangkuman mengenai langkah-

langkah menyajikan diagram 

Venn. 

e. Siswa mengerjakan soal tes 

(kuis). 
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H Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

1. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

1. LKS; 

2. Soal evaluasi/tes; 

3. Papan tulis dan spidol. 

I Evaluasi 

1. Tenik : Tes tertulis. 

2. Bentuk tes  : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

 Ary Kristiana, S.Pd.     Wachyu Sektiyono 

 196903201990032005    NIM 4101407101 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

KELAS KONTROL 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran         : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

B Kompetensi Dasar : Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

C Indikator   : 

Menyajikan irisan atau gabungan dua himpunan dengan diagram Venn. 

D Tujuan Pembelajaran  : 

Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menyajikan irisan atau gabungan dua 

himpunan dengan diagram Venn. 

E Materi   : Himpunan.  

Sub Materi Pokok : Irisan atau gabungan. 

F Model Pembelajaran  : Multi Model atau Direct Instructional. 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan 

presentasi. 

G Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

15 menit Pendahuluan 

a. Guru memberi salam, 

membimbing doa dan mengecek 

kehadiran. 

b. Memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali mengenai 

tentang diagram Venn. 

 

a. Siswa memulai kegiatan belajar 

dengan berdoa. 

b. Mengingat kembali materi yang 

diperoleh sebelumnya. 

c. Siswa memahami tujuan yang 

harus dicapai dari kegiatan 

Lampiran 6 
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c. Mengkomunikasikan tujuan 

belajar yang diharapkan akan 

dicapai oleh tiap siswa. 

d. Memberikan motivasi. 

pembelajaran yang akan dimulai. 

d. Siswa termotivasi untuk 

menguasai materi dengan baik. 

55 menit Kegiatan Inti 

Penyampaian Materi 

a. Menjelaskan langkah-langkah 

menyajikan irisan atau gabungan 

dua himpunan dengan diagram 

Venn didepan kelas serta 

memberikan contohnya. 

b. Memberikan kesempatan bagi 

siswa yang ingin bertanya. 

Eksplorasi 

a. Guru membentuk kelompok 3-4 

siswa. 

b. Memberikan contoh soal 

kemudian meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan 

mengerjakannya dengan teman 

sebangku. 

c. Guru berkeliling memberikan 

bimbingan bagi siswa yang 

membutuhkannya. 

Elaborasi 

a. Guru meminta beberapa siswa 

mengerjakan soal ke depan kelas. 

Guru membimbing siswa 

membahas dan mengoreksi 

pekerjaan siswa di papan tulis. 

Konfirmasi 

 

Penyampaian Materi 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

b. Siswa bertanya apabila masih 

belum memahami penjelasan 

dari guru. 

Eksplorasi 

a. Siswa duduk mengelompok 

dengan kelompoknya masing-

masing. 

b. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan mengerjaan 

soal yang dicontohkan oleh 

guru. 

Elaborasi 

a. Beberapa siswa mengerjakan 

soal ke depan kelas. 

b. Kemudian membahas dan 

mengoreksi pekerjaan siswa 

lain yang di tulis di papan tulis. 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan 

tentang langkah-langkah 

menyajikan diagram Venn. 
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a. Guru memberikan penghargaan 

bagi siswa/kelompok yang 

berprestasi. 

b. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang langkah-

langkah menyajikan irisan atau 

gabungan dua himpunan dengan 

diagram Venn. 

10 menit Penutup 

a. Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan siswa. 

c. Menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

d. Guru memberikan PR. 

e. Guru menutup kegiatan 

pebemlajaran. 

 

a. Siswa siswa membuat 

rangkuman mengenai langkah-

langkah menyajikan irisan atau 

gabungan dua himpunan dengan 

diagram Venn. 

b. Siswa mengerjakan soal tes 

(kuis). 
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H Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

1. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

1. LKS; 

2. Soal evaluasi/tes; 

3. Papan tulis dan spidol. 

I Evaluasi 

1. Tenik  : Tes tertulis. 

2. Bentuk tes  : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

 Ary Kristiana, S.Pd.     Wachyu Sektiyono 

 196903201990032005    NIM 4101407101 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 3 

KELAS KONTROL 

 

  Satuan Pendidikan   : SMP 

 Mata Pelajaran         : Matematika 

 Kelas/Semester : VII/2 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

1. Standar Kompetensi : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

2. Kompetensi Dasar : Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 

3. Indikator   : 

Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan konsep himpunan. 

4. Tujuan Pembelajaran  : 

Siswa dapat Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram Venn dan 

konsep himpunan. 

5. Materi   : Himpunan. 

Sub Materi Pokok : Menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

6. Model Pembelajaran  : Multi Model atau Direct Instructional. 

Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan 

presentasi. 

7. Langkah-langkah Pembelajaran 

Waktu 
Kegiatan 

Guru Siswa 

15 menit Pendahuluan 

a. Guru memberi salam, 

membimbing doa dan mengecek 

kehadiran. 

b. Memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali mengenai 

 

a. Siswa memulai kegiatan belajar 

dengan berdoa. 

b. Mengingat kembali materi yang 

diperoleh sebelumnya. 

c. Siswa memahami tujuan yang 

Lampiran 7 
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tentang cara menyajikan irisan dan 

gabungan ke dalam diagram Venn. 

c. Mengkomunikasikan tujuan belajar 

yang diharapkan akan dicapai oleh 

tiap siswa. 

d. Memberikan motivasi. 

harus dicapai dari kegiatan 

pembelajaran yang akan dimulai. 

d. Siswa termotivasi untuk 

menguasai materi dengan baik. 

55 menit Kegiatan Inti 

Penyampaian Materi 

a. Menjelaskan langkah-langah 

menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan diagram Venn dan 

konsep himpunan dengan 

memberikan contoh permasalahan 

dalam sehari-hari dan memberikan 

contoh penyelesaiannya. 

b. Memberikan kesempatan bagi 

siswa yang ingin bertanya. 

Eksplorasi 

a. Guru membentuk kelompok 3-4 

siswa. 

b. Memberikan contoh soal 

kemudian meminta siswa untuk 

mendiskusikan dan 

mengerjakannya dengan teman 

sebangku. 

c. Guru berkeliling memberikan 

bimbingan bagi siswa yang 

membutuhkannya. 

Elaborasi 

a. Guru meminta beberapa siswa 

mengerjakan soal ke depan kelas. 

 

Penyampaian Materi 

a. Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

b. Siswa bertanya apabila masih 

belum memahami penjelasan 

dari guru. 

Eksplorasi 

a. Siswa duduk mengelompok 

dengan kelompoknya masing-

masing. 

b. Siswa berdiskusi dengan 

kelompoknya dan mengerjaan 

soal yang dicontohkan oleh 

guru. 

Elaborasi 

a. Beberapa siswa mengerjakan 

soal ke depan kelas. 

b. Kemudian membahas dan 

mengoreksi pekerjaan siswa 

lain yang di tulis di papan tulis. 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan 

tentang langkah-langkah 

menyelesaikan masalah dengan 
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Guru membimbing siswa 

membahas dan mengoreksi 

pekerjaan siswa di papan tulis. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan penghargaan 

bagi siswa/kelompok yang 

berprestasi. 

b. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan tentang langkah-

langkah menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan diagram 

Venn dan konsep himpunan. 

menggunakan diagram Venn 

dan konsep himpunan. 

10 menit Penutup 

a. Guru membimbing siswa membuat 

rangkuman. 

b. Guru memberikan soal tes untuk 

mengukur tingat kemampuan siswa. 

c. Menginformasikan materi yang 

akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

d. Guru memberikan PR. 

e. Guru menutup kegiatan 

pebemlajaran. 

 

a. Siswa siswa membuat 

rangkuman mengenai langkah-

langkah menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan diagram 

Venn dan konsep himpunan. 

b. Siswa mengerjakan soal tes 

(kuis). 
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8. Alat dan Sumber Belajar 

Sumber Belajar:  

1. Buku paket kelas VII. 

Alat:  

1. LKS; 

2. Soal evaluasi/tes; 

3. Papan tulis dan spidol. 

9. Evaluasi 

1. Tenik   : Tes tertulis. 

2. Bentuk tes  : Uraian. 

 

 

 

Semarang, Nopember  2014 

 Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

 

 

 Ary Kristiana, S.Pd.     Wachyu Sektiyono 

 196903201990032005    NIM 4101407101 
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LEMBAR KERJA SISWA 

TOPIK: CARA PENYAJIAN DIAGRAM VENN 

 

1. Perhatikan kolom berikut. 

Himpunan Diagram Venn 

1. Himpunan A = {1,3,5,7} 

Himpunan B = {6,7,8} 

 

2. Himpunan A = {bilangan asli 

genap kurang dari 10} 

Himpunan B = {bilangan asli genap 

1 sampai 5} 

 

3. Himpunan A = {Andi, Anto} 

Himpunan B = {Amin, Deni} 

 

4. Himpunan A = { bilangan 

asli genap kurang dari 7} 

Himpunan B = {2,4,6} 

a. Diagram Venn 1 

 

b. Diagram Venn 2 

 

c. Diagram Venn 3 

 

d. Diagram Venn 4 

 

Cocokkan setiap himpunan pada kolo A dengan diagram Venn pasangannya pada 

kolom B. 

  

2. Selidikilah dab diskusikan dengan kelompokmu bagaimanakah langkah-langkah 

menyajikan dua himpunan ke dalam diagram Venn. 

S 

A

, 

b 

B, 

B 

S 

A 

B 

S 

A 

S 

B A 
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LEMBAR KERJA SISWA 

TOPIK: MENYAJIKAN DIAGRAM VENN IRISAN DAN GABUNGAN 

 

Kerjakan soal-soal berikut. 

1. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8} 

P = {2,3,4,6} 

Q = {3,7,8} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan P   Q dan P   Q! 

2. Diketahui : A = {a,i,u,e,o} 

B = {a,b,c,d,e} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan A   B dan A   B! 

3. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8,10} 

X = {bilangan asli kurang dari 6} 

Y = { bilangan asli antara 4 sampai 8} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan X   Y dan X   Y! 

4. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8,9,10} 

M = {1,2,3,4} 

N = { 3,4,5,6,7,8,9} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan M   N dan M   N! 

 

Selidikilah dan diskusikan dengan kelompokmu bagaimanakah cara menyajikan irisan dan 

gabungan menggunakan diagram Venn! 
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LEMBAR KERJA SISWA 

MENYLESAIKAN SOAL CERITA BERKAITAN DENGAN HIMPUNAN 

 

1. Dalam suatu kelas terdapat 32 anak. 18 anak gemar matematika, 16 anak gemar 

Fisika, dan terdapat 8 anak gemar matematika dan fisika. Berapa banyak anak yang 

tidak gemar matematika atau fisika? 

 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 40 anak, diantaranya 20 anak suka minum 

susu, 25 anak suka minum teh dan 5 anak tidak suka minum susu dan teh. Berapa 

banyak anak yang suka minum susu dan teh? 

 

3. Dalam sebuah kelompok tani, 8 orang beternak sapi, 22 orang beternak kambing, 5 

orang beternak sapi dan kambing dan 5 orang tidak sedang memiliki hewan ternak. 

Berapa banyak seluruh petani dalam kelompok tersebut? 

 

4. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 15 anak gemar basket, 26 anak gemar 

bulutangkis, dan terdapat 4 anak yang tidak gemar basket maupun bulutangkis. Berapa 

banyak anak yang gemar basket saja. 

 

5. Terdapat suatu agen penjual koran dan majalah, agen tersebut memiliki 400 

pelanggan. 200 orang berlangganan koran dan majalah. 150 orang berlangganan 

majalah saja. Berapa banyak pelanggan yang berlangganan koran? 

 

6. Dalam suatu kelas terdapat18 anak gemar voli, 24 anak gemar sepakbola, 12 anak 

gemar kedua-duanya, dan 5 anak tidak gemar kedua-duanya. Berapa banyak seluruh 

siswa dalam kelas tersebut? 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 

TOPIK: CARA PENYAJIAN DIAGRAM VENN 

Soal nomor 1: 

1. Himpunan A = {1,3,5,7} 

Himpunan B = {6,7,8} 

Diagram Venn: 

  

2. Himpunan A = {bilangan asli genap kurang dari 10} 

Himpunan B = {bilangan asli genap 1 sampai 5} 

Diagram Venn: 

  

3. Himpunan A = {Andi, Anto} 

Himpunan B = {Amin, Deni} 

 
 

4. Himpunan A = { bilangan asli genap kurang dari 7} 

Himpunan B = {2,4,6} 

Diagram Venn: 

  

 

S 

A

, 

b 

B, 

B 

S 

A 

S 

B A 

B 

 

A 
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Soal nomor 2: 

Selidikilah dan diskusikan dengan kelompokmu bagaimanakah langkah-langkah menyajikan 

dua himpunan ke dalam diagram Venn. 

Langkah-langkah menyajikan himpunan ke dalam diagram Venn: 

1. Menentukan posisi kedua kurva himpunan di dalam diagam, dengan menyelidiki 

hunbungan dua himpunan, dengan menyelidiki irisan dua himpunan, kesamaan atau  

ketidaksamaan dua himpunan tersebut, kesamaan atau ketidaksamaan masing-masing 

himpunan tersebut dengan irisannya. 

2. Jika himpunan A dan B tidak memliki irisan, maka posisi kedua kurva akan saling 

lepas: 

 

3. Jika himpunan A = himpunan B, maka kedua posisi kurvanya berimpit: 

 

4. Jika himpunan A   himpunan B, maka kedua posisi kurvanya sebagai berikut: 

 

5. Jika kedua himpunan memiliki irisan A  B dan  B  A maka posisi kedua kurvanya 

sebagai berikut: 

 

6. Mengisi anggota-anggota kedua himpunan ke dalam diagram Venn. 

B 

S 

A 

S 

B A 

S 

A

, 

b 

B, 

B 

S 

A 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 

TOPIK: MENYAJIKAN DIAGRAM VENN IRISAN DAN GABUNGAN 

 

1. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8} 

P = {2,3,4,6} 

Q = {3,7,8} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan P   Q dan P   Q! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

2. Diketahui : A = {a,i,u,e,o} 

B = {a,b,c,d,e} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan A   B dan A   B! 

 Jawab: 

 

 

 

 

 

3. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8,10} 

X = {bilangan asli kurang dari 6} 

P 

S 

Q 

1 2 

6 

4 
7 

3 

8 

A 

S 

B 

d 
I 

o 

u 
b a 

c 

e 
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Y = { bilangan asli antara 4 sampai 8} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan X   Y dan X   Y! 

 Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diketahui : S = {1,2,3,4,6,7,8,9,10} 

M = {1,2,3,4} 

N = { 3,4,5,6,7,8,9} 

 Buatlah diagram Venn-nya serta tentukan himpunan M   N dan M   N! 

 Jawab: 

  

 

 

 

 

  

  

X 

S 

Y 

2 

4 

7 

M 

S 

N 

1 

2 
4 

3 5 7 

6 10 

9 

8 

8 

1 
3 

6 

5 

10 
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KUNCI LEMBAR KERJA SISWA 

MENYLESAIKAN SOAL CERITA BERKAITAN DENGAN HIMPUNAN 

 

1. Dalam suatu kelas terdapat 32 anak. 18 anak gemar matematika, 16 anak gemar 

Fisika, dan terdapat 8 anak gemar matematika dan fisika. Berapa banyak anak yang 

tidak gemar matematika atau fisika? 

Penyelesaian: 

 M = {anak yang gemar matematika} = 18 anak 

 F = {anak yang gemar fisika} = 16 anak 

 M   F = 8 anak. 

 Banyak anak yang gemar Matematika saja = 18-8 = 10 anak 

 Banyak anak yang gemar fisika saja = 16-8 = 8 anak 

  

 X = 32 – (10+8+8) 

 = 32 – 26 

 = 6. 

 Jadi banyak anak yang tidak gemar Matematika dan Fisika = 6 anak. 

  

 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 40 anak, diantaranya 20 anak suka minum 

susu, 25 anak suka minum teh dan 5 anak tidak suka minum susu dan teh. Berapa 

banyak anak yang suka minum susu dan teh? 

Penyelesaian: 

U = {anak yang suka minum susu} = 20 anak 

10 anak 8anak 8 anak 

x anak 

M 

S 

F 
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 E = {anak yang suka minum teh} = 25 anak 

 (U  E)’ = 5 anak. 

Misal U   E = x anak. 

Banyak anak yang suka minum susu saja = 20-x anak 

 Banyak anak yang suka minum teh saja = 16-x anak 

  

 

Banyak anak dalam satu kelas = (20-x)+(25-x)+5 

 40 = 20+25-x+5 

 40 = 50-x 

 x = 10. 

Jadi banyak anak yang suka minum susu dn teh = 10 anak. 

 

3. Dalam sebuah kelompok tani, 8 orang beternak sapi, 22 orang beternak kambing, 5 

orang beternak sapi dan kambing dan 5 orang tidak sedang memiliki hewan ternak. 

Berapa banyak seluruh petani dalam kelompok tersebut? 

Penyelesaian: 

P = {tani yang beternak sapi} = 8 orang 

P = {tani yang beternak kambing} = 22 orang 

P   K = 5 orang. 

Banyak tani yang beternak sapi saja = 8-5 = 3 orang. 

Banyak  tani yang beternak kambing saja = 22 – 5 = 17 orang. 

20 - x anak 
x anak 

25-x anak 

5 anak 

U 

S 

E 
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Banyak tani dalam kelompok tersebut = 3+5+17+5 = 30 orang. 

Jadi banyak tani dalam kelompok tersebut = 30 orang. 

 

4. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 15 anak gemar basket, 26 anak gemar 

bulutangkis, dan terdapat 4 anak yang tidak gemar basket maupun bulutangkis. Berapa 

banyak anak yang gemar basket saja. 

Penyelesaian: 

B = {anak yang gemar basket} = 15 anak 

T = {anak yang gemar bulutangkis} = 26 anak 

Misal B   T = x anak 

Yang tidak gemar kekduanya = 4 anak 

Banyak anak yang gemar basket saja = 15 – x 

Banyak anak yang gemar bulutangkis saja = 26 – x 

  

Banyak siswa dalam satu kelas = (15-x)+x+(26-x) +4 

 40 = 45 –x 

 x = 5. 

Yang genar basket saja = 15 – x = 15 – 5 = 10 anak. 

15-x 
x anak 

26 - x 

4 anak 

B 

S 

T 

3 orang 
5 orang 

17 orang 

5 orang 

P 

S 

K 
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Jadi banyak anak yang gemar basket saja = 10 anak. 

 

5. Terdapat suatu agen penjual koran dan majalah, agen tersebut memiliki 400 

pelanggan. 200 orang berlangganan koran dan majalah. 150 orang berlangganan 

majalah saja. Berapa banyak pelanggan yang berlangganan koran? 

Penyelesaian: 

K = {pelanggan yanag berlangganan koran} x orang 

Misal K   M = 200 anak. 

M = {pelangganyang berlangganan Majalah} 

Pelanggan yang berlangganan majalah saja = 100 orang. 

 

Banyak seluruh pelanggan 450 = x + 200 +150 

 x = 100. 

Maka K = x + 200 

 = 100 + 200 

 = 300. 

Jadi pelanggan yang berlangganan koran = 300 orang. 

6. Dalam suatu kelas terdapat18 anak gemar voli, 24 anak gemar sepakbola, 12 anak 

gemar kedua-duanya, dan 5 anak tidak gemar kedua-duanya. Berapa banyak seluruh 

siswa dalam kelas tersebut? 

Penyelesaian: 

V = {anak yang gemar voli} = 18 anak 

B = {anak yang gemar sepakbola} = 24 anak 

V   B = 12 anak. 

X orang 200 
150 

4 anak 

K 

S 

M 
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Banyak anak yang gemar voli saja = 18 – 12 = 6 anak. 

Banyak anak yang gemar sepakbola saja = 24 -12 = 12 anak. 

(V  B)’ = 5 anak. 

 

Banyak siswa dalam satu kelas = 6 +12 +12 +5 = 35. 

Jadi banyak seluruh siswa dalam satu kelas = 35 anak. 

  

6 anak 
12 anak 

12 anak 

5 anak 

V 

S 

B 
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KUIS 1 

1. Diketahui: A = {1,2,3,4,5} 

B = {4,5,6} 

 Buatlah Diagran Venn-nya! 

 

2. Diketahui: K = {a,b,c,d,e,f} 

L = {a,c,e} 

 Buatlah Diagran Venn-nya! 

 

3. Diketahui: G = {1,3,5,7} 

H = {4,5,6} 

 Buatlah Diagran Venn-nya! 
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KUIS 2 

1. Diketahui: S = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

M = {1,2,3,4,5} 

N = {3,4,5,6,7,8,9} 

 Buatlah Diagran Venn-nya dan tentukan himpunan M   N, M   N! 
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KUIS 3 

1. Dalam suatu kelas terdapat 42 anak. 20 anak gemar Matematika. 20 anak gemar fisika, 

dan terdapat 8 anak yang gemar matematika dan fisika. Berapa banyak anak yang tidak 

gemar matematika dan fisika? 

 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 35 anak, diantaranya 10 anak suka minum susu, 

25 anak suka minum teh dan 5 anak tidak suka minum susu atau teh. Berapa banyak 

anak yang suka minum susu dan teh? 
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KUNCI SOAL KUIS 1 

1. Diketahui: A = {1,2,3,4,5} 

B = {4,5,6} 

 Buatlah Diagran Venn-nya! 

 Penyelesaian: 

  

 

2. Diketahui: K = {a,b,c,d,e,f} 

L = {a,c,e} 

 Buatlah Diagran Venn-nya! 

 

  

d 

b 

f 
a 

c 

e 

L 

S 

K 

6 

4 A 

S 

B 

1 2 

3 

5 
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KUNCI SOAL KUIS 2 

1. Diketahui: S = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

M = {1,2,3,4,5} 

N = {3,4,5,6,7,8,9} 

 Buatlah Diagran Venn-nya dan tentukan himpunan M   N, M   N! 

 

M   N = {3,4,5} 

M   N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

  

6 

4 M 

S 

N 

1 
2 

 

5 
3 

4 

7 

8 

9 

11 

10 

12 
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KUIS 3 

1. Dalam suatu kelas terdapat 42 anak. 20 anak gemar Matematika. 20 anak gemar fisika, 

dan terdapat 8 anak yang gemar matematika dan fisika. Berapa banyak anak yang tidak 

gemar matematika dan fisika? 

Penyelesaian: 

 M = {anak yang gemar matematika} = 20 anak 

 F = {anak yang gemar fisika} = 20 anak 

 M   F = 8 anak. 

 Banyak anak yang gemar Matematika saja = 20-8 = 12 anak 

 Banyak anak yang gemar fisika saja = 20-8 = 12 anak 

  

 X = 42 – (12+8+12) 

 = 42 – 32 

 = 10. 

 Jadi banyak anak yang tidak gemar Matematika dan Fisika = 10 anak. 

 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 35 anak, diantaranya 10 anak suka minum susu, 

25 anak suka minum teh dan 5 anak tidak suka minum susu atau teh. Berapa banyak 

anak yang suka minum susu dan teh? 

Penyelesaian: 

U = {anak yang suka minum susu} = 10 anak 

E = {anak yang suka minum teh} = 25 anak 

(U  E)’ = 5 anak. 

Misal U   E = x anak. 

Banyak anak yang suka minum susu saja = 10-x anak 

 Banyak anak yang suka minum teh saja = 25-x anak 

12 anak 8anak 12  anak 

x anak 

M 

S 

F 
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Banyak anak dalam satu kelas = (10-x)+(25-x)+5 

 35 = 10+25-x+5 

 35 = 40-x 

 x = 5. 

Jadi banyak anak yang suka minum susu dn teh = 5 anak. 

  

10 - x anak 
x anak 

25-x anak 

5 anak 

U 

S 

E 
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DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

SMP N 1 PURWONEGORO 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

    N

O 
NAMA 

KODE 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 

1 ADISTY ADINDA PUTRI A-01 L 

2 AJI TRIYONO A-02 P 

3 AJUM TRINAWATI A-03 P 

4 ALDA CHOIRY NESYA A-04 P 

5 AMINUDIN A-05 L 

6 AMOR BUDI SAPUTRO A-06 L 

7 ANIS FEBIYANTI A-07 P 

8 ARIF SETIAWAN A-08 L 

9 ARWINA NUR DIYAH UTAMI A-09 P 

10 

ASHEN CHOTASA 

FERDIANSYAH A-10 L 

11 AYUNDA DEWI MURTASIAH A-11 P 

12 DANAR FERI HERNANDIKA A-12 L 

13 DINA RIANTI A-13 P 

14 DITA RATNA SARI A-14 P 

15 DWI SETYANINGSIH A-15 P 

16 DYAH AYU INTAN ROHMAH A-16 P 

17 ERLINA SAFITRI A-17 P 

18 FAUZAN AKROM A-18 L 

19 FIRMAN DENTA SAPUTRA A-19 L 

20 GALIH DWI SEPTIYANTO A-20 L 

21 JULIO SETIO A-21 L 

22 KUKUH AKBAR FADILAH A-22 L 

23 LIA RATNA SARI A-23 P 
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24 MAULANA IQBAL PRASETYO A-24 L 

25 MISWATUN KHASANAH A-25 P 

26 NABILAH FEBRIANTI A-26 P 

27 NADZAR FATHUR RAHMAN A-27 L 

28 RIFQI GAYUH PRADANI A-28 L 

29 SITI FATIMAH A-29 P 

30 UMI FIJAYANTI A-30 P 

31 WAHYU SETIONO A-31 L 

32 WAHYU WAHIDIN A-32 L 
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DAFTAR SISWA KELAS KONTROL (VIIC) 

SMP N 1 PURWONEGORO 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

N

O 
NAMA 

KODE 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 

1 AFIN KHOERIAH C-01 P 

2 AFRIANA FAZA NUR AVIFAH C-02 P 

3 AGUS PRASETYO C-03 L 

4 AKBAR AZHARI RASYID C-04 L 

5 ANGGI HERMAWAN C-05 L 

6 DANANG C-06 L 

7 DINA SETIYANTI C-07 P 

8 DITA NUR YULIANTI C-08 P 

9 IHNAN WASSOUF C-09 L 

10 IMENG MANISTI C-10 P 

11 MONIKA SEPTIANI C-11 P 

12 MUHAMAD UGAR RINALDI C-12 L 

13 MUHAMMAD FAISAL ROSADI C-13 L 

14 NIKMAH LESTARI C-14 P 

15 PUJI WIDYA ASTUTI C-15 P 

16 PUTU HANDIKA PUTRA C-16 L 

17 RANGGA IKHWAN SAPUTRA C-17 L 

18 RIA ARTI KARISMA C-18 P 

19 RIKI ARI JUNIANTO C-19 L 

20 RIKI YULIANTO C-20 L 

21 ROFIKOH DOFI RACHMAN C-21 P 

22 

SURYA DIPRAJA KABRI WALI 

MA'UDZ C-22 L 

23 SITI MASITOH C-23 P 
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24 TEGAR WIRANTO C-24 L 

25 TRI HARTANTI C-25 P 

26 VERGIAWAN GALIH  C-26 L 

27 WIDIYADI C-27 L 

28 WULAN AYU FITRIANI C-28 P 

29 YOGA PRASTIO C-29 L 

30 

YUNI NUR KHAROMAH 

WIDYASTUTI C-30 P 

31 YUNINDA APRIYANTI C-31 P 
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DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA INSTRUMEN (VIID) 

SMP N 1 PURWONEGORO 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

    N

O 
NAMA 

KODE 

SISWA 

JENIS 

KELAMIN 

1 ADI DWIYANTO D-01 L 

2 AGUNG PRIYONO D-02 L 

3 ARLINDA OKTAVIAN D-03 P 

4 AZLAN FEBRIANTO D-04 L 

5 BAMBANG SUPRAPTO D-05 L 

6 DAVID SANJAYA D-06 L 

7 DENI SAPUTRA D-07 L 

8 DERA SAPUTRI D-08 P 

9 DEWI PUSPA LESTARI D-09 P 

10 ERIN NURLAELI D-10 P 

11 FEBRIAN ANUGRAH JUAN P D-11 L 

12 GALIH RAMADON D-12 L 

13 GINTING AFRIZAL D-13 L 

14 HANA FATIKA SARI D-14 P 

15 KHOFIFAH ANANTI FITRIANI D-15 P 

16 MISTINGAH OLIVIANA D-16 P 

17 

MUHAMMAD KHOIRUL 

DWIYANTO D-17 L 

18 NIVA DWI NOVIANTI D-18 P 

19 NURI NUR HIDAYANTI D-19 P 

20 NUROHMAN D-20 L 

21 OKTAVIA SUKMAWATI D-21 P 

22 PUSPITA WINDA AZIZAH D-22 P 

23 RENDI ANDON SAPUTRO D-23 L 
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24 RIA SEPTIYANI D-24 P 

25 RIZALDI RICKY PANGESTU D-25 L 

26 SAMSUL HIDAYAT D-26 L 

27 SANTI INDRIANI D-27 P 

28 STEFANI D-28 P 

29 SURYA SETIAWAN D-29 L 

30 TARYANTO EKO WALUYO D-30 L 

31 TIKA WULANDARI D-31 P 
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DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

N

o 

Kode 

Siswa 

Nilai UAS Semester 

1  

N

o 

Kode 

Siswa 

Nilai UAS Semester 

1 

1 A-01 65 
 

17 A-17 72 

2 A-02 66 
 

18 A-18 44 

3 A-03 67 
 

19 A-19 57 

4 A-04 65 
 

20 A-20 58 

5 A-05 64 
 

21 A-21 58 

6 A-06 64 
 

22 A-22 58 

7 A-07 58 
 

23 A-23 48 

8 A-08 48 
 

24 A-24 53 

9 A-09 67 
 

25 A-25 61 

10 A-10 67 
 

26 A-26 63 

11 A-11 69 
 

27 A-27 55 

12 A-12 50 
 

28 A-28 54 

13 A-13 59 
 

29 A-29 42 

14 A-14 57 
 

30 A-30 75 

15 A-15 72 
 

31 A-31 57 

16 A-16 73 
 

32 A-32 57 
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DATA AWAL KELAS KONTROL (VIIC) 

N

o 

Kode 

Siswa 

Nilai UAS Semester 

1  

N

o 

Kode 

Siswa 

Nilai UAS Semester 

1 

1 C-01 76 
 

17 C-17 59 

2 C-02 60 
 

18 C-18 58 

3 C-03 59 
 

19 C-19 56 

4 C-04 54 
 

20 C-20 65 

5 C-05 70 
 

21 C-21 56 

6 C-06 58 
 

22 C-22 53 

7 C-07 49 
 

23 C-23 54 

8 C-08 49 
 

24 C-24 52 

9 C-09 59 
 

25 C-25 62 

10 C-10 49 
 

26 C-26 60 

11 C-11 55 
 

27 C-27 70 

12 C-12 62 
 

28 C-28 66 

13 C-13 49 
 

29 C-29 64 

14 C-14 56 
 

30 C-30 58 

15 C-15 62 
 

31 C-31 56 

16 C-16 51 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

           
H0 : Data berdistribusi normal 

     
H1 : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan:  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika   hitung < 

   tabel  

   

 

    

       

       

       

       

           
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai Maksimal = 

 
75 

 
Panjang Kelas = 6 

Nilai Minimal = 
 

42 
 

Rerata Kelompok = 60,09 

Rentang = 
 

33 
 

Simpangan Baku = 8,49 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 32 

                      

Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Nilai Z untuk Peluang Luas Kls 

Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

41 - 46 40,5 43,5 -2,30 0,4893 0,0452 1,4624 2 0,2119 

47 - 52 46,5 49,5 -1,59 0,4441 0,1335 4,272 3 0,3787 

53 - 58 52,5 55,5 -0,88 0,3106 0,2392 7,6544 11 1,4623 

59 - 64 58,5 61,5 -0,18 0,0714 0,2733 8,7456 5 1,6042 

65 - 70 64,5 67,5 0,53 0,2019 0,1906 6,0992 7 0,1330 

71 - 76 70,5 73,5 1,24 0,3925 0,0813 2,6016 4 0,7517 

84 
 

86 76,5 
 

1,94 0,4738 
    

                   = 4,5418 

 
   tabel 7,815 (untuk   = 5%, dk = 6 – 3 = 3)  

  
   hitung  4, 5418        

     
   

 

 
 

 

   

  

    

           

           
   

4, 5418 
 

       7,815 
  

 
Karena    hitung  <    tabel maka H0 diterima 

  

 
Kesimpulan : Data berdistribusi normal 

  
 

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 
Daerah  

penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS KONTROL (VIIC) 

           
H0 : Data berdistribusi normal 

     
H1 : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan:  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika   hitung < 

   tabel  

   

 

    

       

       

       

       

           
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai Maksimal = 

 
76 

 
Panjang Kelas = 5 

Nilai Minimal = 
 

49 
 

Rerata Kelompok = 58,39 

Rentang = 
 

27 
 

Simpangan Baku = 6,38 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 31 

                      

Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Nilai Z untuk Peluang Luas Kls 

Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

48 - 52 47,5 50 -1,71 0,4564 0,1352 4,1912 6 0,7806 

53 - 57 52,5 55 -0,92 0,3212 0,2655 8,2305 8 0,0065 

58 - 62 57,5 60 -0,14 0,0557 0,2979 9,2349 11 0,3374 

63 - 67 62,5 65 0,65 0,2422 0,1814 5,6234 3 1,2239 

68 - 72 67,5 70 1,43 0,4236 0,0628 1,9468 2 0,0015 

73 - 77 72,5 75 2,21 0,4864 0,0123 0,3813 1 1,0039 

84 
 

86 77,5 
 

3,00 0,4987 
    

                   = 3,3537 

 
   tabel 7,815 (untuk   = 5%, dk = 6 – 3 = 3)  

  
   hitung  3, 3537        

     
   

 

 
 

 

   

  

    

           

           
   

3, 3537 
 

       7,815 
  

 
Karena    hitung  <    tabel maka H0 diterima 

  

 
Kesimpulan : Data berdistribusi normal 

  
 

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 
Daerah  

penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok sama (data homogen). 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok tidak sama (data tidak homogen). 

 

Kriteria: 

   diterima jika   hitung <    (1-a)((k-1) 

 

Pengujian: 

Kelas ni dk = ni- 1      
 
      

 
       

 
          

 
 

VIIA 32 31 8.49 72.0801 2234.483 1.857815 57.59228 

VIIC 31 30 6.38 40.7044 1221.132 1.609641 48.28924 

Jumlah 63 61 14.87 112.7845 3455.615 3.467457 105.8815 

Varians gabungan: 

   
∑(     )  

 

∑(     )
 

   
        

  
 

            

               

Harga satua B: 

B = (      )∑(     ) 

B = 106.9449 

 

   = (     ) (           
 ) 

   =        (                 ) 

   =        

Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh       
  = 3,841. 
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Karena   hitung <    (1-a)((k-1) maka       
    

  diterima. 

 

  

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

2,4486 

 

3,841 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

           

           

 

Kriteria: 

   diterima jika                     di mana        didapat dari daftar distribusi t 

dengan      (       ). 

 

Pengujian: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 1923 1803 

n 32 31 

 ̅ 60.09375 58.16129 

varians 72.0801 40.7044 

s 8.49 6.38 

 

   
∑(     )  

 

∑(     )
 

            

          

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  
 
 
  

 

  
                 

      √
 
  
 
 
  

 

        . 

Pada a = 5% dengan dk = 32 + 31 - 2 = 61 diperoleh  (    )(  ) = 2,000. 
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karena                     maka            diterima. 

 

  

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

2,000 

 

1,0188 
 

 
 

 

Daerah penolakan    

- 2,000 
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DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK GROUP INVESTIGATION 

KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

 

Kelompok 1 
 

Kelompok 5 

Kode Nama Siswa 
 

Kode Nama Siswa 

A-01 ADISTY ADINDA PUTRI 

 
A-08 ARIF SETIAWAN 

A-23 LIA RATNA SARI 

 
A-15 DWI SETYANINGSIH 

A-31 WAHYU SETIONO 

 
A-16 DYAH AYU INTAN ROHMAH 

A-32 WAHYU WAHIDIN 

 
A-22 KUKUH AKBAR FADILAH 

     Kelompok 2 
 

Kelompok 6 

Kode Nama Siswa 
 

Kode Nama Siswa 

A-03 AJUM TRINAWATI 

 
A-02 AJI TRIYONO 

A-14 DITA RATNA SARI 

 
A-11 AYUNDA DEWI MURTASIAH 

A-21 JULIO SETIO 

 
A-12 DANAR FERI HERNANDIKA 

A-26 NABILAH FEBRIANTI 

 
A-17 ERLINA SAFITRI 

     Kelompok 3 
 

Kelompok 7 

Kode Nama Siswa 
 

Kode Nama Siswa 

A-09 ARWINA NUR DIYAH UTAMI 

 
A-04 ALDA CHOIRY NESYA 

A-20 GALIH DWI SEPTIYANTO 

 
A-06 AMOR BUDI SAPUTRO 

A-27 NADZAR FATHUR RAHMAN 

 
A-07 ANIS FEBIYANTI 

A-28 RIFQI GAYUH PRADANI 

 
A-25 MISWATUN KHASANAH 

     Kelompok 8 
 

Kelompok 9 

Kode Nama Siswa 
 

Kode Nama Siswa 

A-13 DINA RIANTI 

 
A-05 AMINUDIN 

A-18 FAUZAN AKROM 

 
A-10 ASHEN CHOTASA FERDIANSYAH 

A-19 FIRMAN DENTA SAPUTRA 

 
A-29 SITI FATIMAH 

A-24 MAULANA IQBAL PRASETYO 

 
A-30 UMI FIJAYANTI 

 

  

Lampiran 29 



 

 

155 

DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

No Kode Siswa Nilai Tes 
 

No Kode Siswa Nilai Tes 

1 A-01 86 
 

17 A-17 72 

2 A-02 67 
 

18 A-18 58 

3 A-03 67 
 

19 A-19 54 

4 A-04 72 
 

20 A-20 64 

5 A-05 67 
 

21 A-21 58 

6 A-06 72 
 

22 A-22 53 

7 A-07 67 
 

23 A-23 58 

8 A-08 50 
 

24 A-24 67 

9 A-09 78 
 

25 A-25 72 

10 A-10 69 
 

26 A-26 61 

11 A-11 72 
 

27 A-27 64 

12 A-12 61 
 

28 A-28 44 

13 A-13 61 
 

29 A-29 64 

14 A-14 72 
 

30 A-30 75 

15 A-15 92 
 

31 A-31 75 

16 A-16 78 
 

32 A-32 69 
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DATA AKHIR KELAS KONTROL (VIIC) 

No Kode Siswa Nilai Tes 
 

No Kode Siswa Nilai Tes 

1 C-01 83 
 

17 C-17 72 

2 C-02 67 
 

18 C-18 54 

3 C-03 61 
 

19 C-19 72 

4 C-04 64 
 

20 C-20 72 

5 C-05 86 
 

21 C-21 67 

6 C-06 64 
 

22 C-22 75 

7 C-07 58 
 

23 C-23 58 

8 C-08 53 
 

24 C-24 64 

9 C-09 61 
 

25 C-25 56 

10 C-10 53 
 

26 C-26 72 

11 C-11 75 
 

27 C-27 92 

12 C-12 61 
 

28 C-28 75 

13 C-13 47 
 

29 C-29 64 

14 C-14 58 
 

30 C-30 72 

15 C-15 69 
 

31 C-31 64 

16 C-16 56 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AKHIR KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

           
H0 : Data berdistribusi normal 

     
H1 : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan:  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika   hitung < 

   tabel  

   

 

    

       

       

       

       

           
Pengujian Hipotesis 

       

           
Nilai Maksimal = 

 
92 

 
Panjang Kelas = 9 

Nilai Minimal = 
 

44 
 

Rerata Kelompok = 66,89 

Rentang = 
 

48 
 

Simpangan Baku = 8,49 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 32 

                      

Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Nilai Z untuk Peluang Luas Kls 

Ei Oi 

(Oi-

Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

41 - 46 40,5 43,5 -2,30 0,4893 0,0452 1,4624 2 0,2119 

47 - 52 46,5 49,5 -1,59 0,4441 0,1335 4,272 3 0,3787 

53 - 58 52,5 55,5 -0,88 0,3106 0,2392 7,6544 11 1,4623 

59 - 64 58,5 61,5 -0,18 0,0714 0,2733 8,7456 5 1,6042 

65 - 70 64,5 67,5 0,53 0,2019 0,1906 6,0992 7 0,1330 

71 - 76 70,5 73,5 1,24 0,3925 0,0813 2,6016 4 0,7517 

84 
 

86 76,5 
 

1,94 0,4738 
    

                   = 0,6973 

 
   tabel 7,815 (untuk   = 5%, dk = 6 – 3 = 3)  

  
   hitung  0,6973        

     
   

 

 
 

 

   

  

    

           

           
   

0,6973 
 

       7,815 
  

 
Karena    hitung  <    tabel maka H0 diterima 

  

 
Kesimpulan : Data berdistribusi normal 

  
 

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 
Daerah  

penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AKHIR KELAS KONTROL (VIIC) 

           
H0 : Data berdistribusi normal 

     
H1 : Data tidak berdistribusi normal 

     

           

Pengujian Hipotesis 
   

Kriteria yang 

digunakan:  

Menggunakan rumus : 
   

Ho diterima jika   hitung < 

   tabel  

   

 

    

       

       

       

       

           
Pengujian Hipotesis 

       
Nilai Maksimal = 

 
92 

 
Panjang Kelas = 8 

Nilai Minimal = 
 

47 
 

Rerata Kelompok = 65,97 

Rentang = 
 

45 
 

Simpangan Baku = 10,43 

Banyak Kelas = 
 

6 
 

n = 31 

                      

Kelas Interval 

Batas 

Bawah 
Nilai Z untuk Peluang Luas Kls 

Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Kelas Tengah 
Batas 

Bawah 
Untuk Z Untuk Z Ei 

48 - 52 47,5 50 -1,71 0,4564 0,1352 4,1912 6 0,7806 

53 - 57 52,5 55 -0,92 0,3212 0,2655 8,2305 8 0,0065 

58 - 62 57,5 60 -0,14 0,0557 0,2979 9,2349 11 0,3374 

63 - 67 62,5 65 0,65 0,2422 0,1814 5,6234 3 1,2239 

68 - 72 67,5 70 1,43 0,4236 0,0628 1,9468 2 0,0015 

73 - 77 72,5 75 2,21 0,4864 0,0123 0,3813 1 1,0039 

84 
 

86 77,5 
 

3,00 0,4987 
    

                   = 4,1913 

 
   tabel 7,815 (untuk   = 5%, dk = 6 – 3 = 3)  

  
   hitung  4,1913        

     
   

 

 
 

 

   

  

    

           

           
   

4,1913 
 

       7,815 
  

 
Karena    hitung  <    tabel maka H0 diterima 

  

 
Kesimpulan : Data berdistribusi normal 

  

 






k

1i i

2
ii2

E

EO
   

 

 
Daerah  

penerimaan Ho 
Daerah penolakan Ho 
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok sama (data homogen). 

      
    

    berarti varians  kedua kelompok tidak sama (data tidak homogen). 

 

Kriteria: 

   diterima jika   hitung <    (1-a)((k-1) 

 

Pengujian: 

Kelas ni dk = ni- 1      
 
      

 
       

 
          

 
 

VIIA 32 31 10.33 106.7089 3307.976 2.028201 62.87422 

VIIC 31 30 10.43 108.7849 3263.547 2.036569 61.09706 

Jumlah 63 61 20.76 215.4938 6571.523 4.064769 123.9713 

Varians gabungan: 

   
∑(     )  

 

∑(     )
 

   
        

  
 

             

               

Harga satua B: 

B = (      )∑(     ) 

B = 123.9725 

 

   = (     ) (           
 ) 

   =        (                 ) 

   =        

Untuk a = 5% dengan dk = k-1 = 2-1 = 1 diperoleh       
  = 3,841. 
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Karena   hitung <    (1-a)((k-1) maka       
    

  diterima. 

 

 

  

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

0,0028 

 

3,841 
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DAFTAR KETUNTASAN BELAJAR SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (VIIA) 

 

No Kode Siswa Nilai Kriteria 
 

No Kode Siswa Nilai kriteria 

1 A-01 86 Tuntas 
 

17 A-17 72 Tuntas 

2 A-02 67 Tuntas 
 

18 A-18 58 Tdk Tuntas 

3 A-03 67 Tuntas 
 

19 A-19 54 Tdk Tuntas 

4 A-04 72 Tuntas 
 

20 A-20 64 Tdk Tuntas 

5 A-05 67 Tuntas 
 

21 A-21 58 Tdk Tuntas 

6 A-06 72 Tuntas 
 

22 A-22 53 Tdk Tuntas 

7 A-07 67 Tuntas 
 

23 A-23 58 Tdk Tuntas 

8 A-08 50 Tdk Tuntas 
 

24 A-24 67 Tuntas 

9 A-09 78 Tuntas 
 

25 A-25 72 Tuntas 

10 A-10 69 Tuntas 
 

26 A-26 61 Tdk Tuntas 

11 A-11 72 Tuntas 
 

27 A-27 64 Tdk Tuntas 

12 A-12 61 Tdk Tuntas 
 

28 A-28 44 Tdk Tuntas 

13 A-13 61 Tdk Tuntas 
 

29 A-29 64 Tdk Tuntas 

14 A-14 72 Tuntas 
 

30 A-30 75 Tuntas 

15 A-15 92 Tuntas 
 

31 A-31 75 Tuntas 

16 A-16 78 Tuntas 
 

32 A-32 69 Tuntas 

 

Presentase tuntas  = 59,38% 

Presentase tidak tuntas = 40,62% 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR INDIVIDUAL (UJI t SATU PIHAK) 

KELAS EKSPERIMEN DAN (VIIA) 

 

Hipotesis: 

            (belum mencapai ketuntasan belajar individual) 

           (sudah mencapai ketuntasan belajar individual) 

Uji Hipotesis: 

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 ̅     
 

√ 

 

 

Kriteria: 

   ditolak jika     (   )(   ) 

Pengujian: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen 

Jumlah 2139 

N 32 

 ̅ 66.844 

Varians 106.7089 

S 10.33 

  
 ̅     
 

√ 

 

  
            

     

√  

 

t = 0.7355 

Untuk a = 5% dengan dk = 31 diperoleh        = 2,0395. 

 

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

0,7355 

 

2,0395 
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Kesimpulan: 

Karena                  maka    diterima. 

Artinya kelas eksperimen belum mencapai ketuntasan belajar individual. 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL (UJI PROPORSI SATU PIHAK) 

KELAS EKSPERIMEN DAN (VIIA) 

 

Hipotesis: 

             (belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

           (sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

Uji Hipotesis: 

Menggunakan rumus sebagai berikut: 

  

 
     

√   (    )
 

 

Kriteria: 

   ditolak jika     (     ) 

Pengujian: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen 

Jumlah siswa yang tuntas 19 

N 32 

   0.75 

  

  
        

√     (      )
  

 

         

Untuk a = 5% diperoleh        = 0,1736. 

 

Kesimpulan: 

Karena                  maka    diterima. 

Artinya kelas eksperimen belum mencapai ketuntasan belajal klasikal. 

  

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

-2,041 

 

0,1736 
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UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA AKHIR 

UJI t PIHAK KANAN 

 

Hipotesis: 

           

           

 

Kriteria: 

   diterima jika           di mana        didapat dari daftar distribusi t dengan     

 (       ). 

 

Pengujian: 

Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 2140 2046 

n 32 31 

 ̅ 66.844 65.967 

varians 106.7089 108.7849 

s 10.33 10.43 

 

   
∑(     )  

 

∑(     )
 

             

           

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 
  
 
 
  

 

  
              

       √
 
  
 
 
  

 

        . 
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Pada a = 5% dengan dk = 32 + 31 - 2 = 61 diperoleh  (    )(  ) = 2,000. 

 

Karena            maka            diterima. 

  

Daerah penerimaan    Daerah penolakan    

2,000 

 

 
 

 

 0,3353 
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KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Nama Sekolah  : SMP N 1 Purwonegoro      Kelas/ Semester : VII/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika       Alokasi Waktu : 80 menit 

Kurikulum  : KTSP       Jumlah Soal  : 6 

 

Standar Kompetensi: 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Gambaran soal 

Alokasi 

Waktu 

No. 

Soal 
Bentuk 

soal 

4.5 

Menggunakan 

Konsep 

Himpunan 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

Himpunan  Pemahaman masalah: 

mampu memahami dan 

mengidentifikasi 

informasi yang 

diberikan, apa yang 

dinyatakan dan apa 

yang diminta dicari 

atau dibuktikan 

 Disajikan masalah  tentang 

sebanyak tertentu sekelompok 

anak, dimana dalam sekelompok 

tersebut, sebanyak tertentu gemar 

Matematika, sebanyak tertentu 

gemar Fisika, dan sebanyak 

tertentu gemar keduanya. Siswa 

diminta untuk menentukan berapa 

13 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 menit 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 
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 Strategi pemecahan 

masalah: memilih dan 

menggunakan 

pengetahuan aljabar 

yang diketahui dan 

konsep yang relevan 

untuk membentuk 

model atau kalimat 

matematika. 

 Penerapan strategi: 

melakukan operasi 

hitung secara benar 

dalam menerapkan 

strategi pemecahan 

masalah untuk 

mendapatkan solusi 

dari masalah. 

 Menafsirkan solusi: 

banyak anak yang tidak gemar 

Matematika maupun Fisika. 

 

 Disajikan masalah tentang 

sebanyak tertentu sekelompok 

anak, sebanyak tertentu suka 

minum susu, sebanyak tertentu 

suka minum teh dan sebanyak 

tertentu tidak suka minum susu 

maupun teh.  Siswa diminta untuk 

menentukan berapa banyak anak 

yang suka minum susu dan teh. 

 

 Disajikan masalah tentang suatu 

kelompok tani, sebanyak tertentu 

petani berternak sapi, sebanyak 

tertentu petani berternak kambing, 

sebanyak sebanyak tertentu 

beternak sapi dan kambing, serta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 
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memperkirakan dan 

memeriksa kebenaran 

jawaban, masuk 

akalnya jawaban, dan 

apakah memberikan 

pemecahan terhadap 

permasalahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

sebanyak tertentu petani sedang 

tidak memiliki ternak.  Siswa 

diminta untuk menentukan berapa 

banyak petani dalam kelompok 

tersebut. 

 

 Disajikan masalah, sejumlah anak 

dalam satu kelas, sejumlah anak 

gemar basket, sejumlah anak 

gemar bulutangkis, sejumlah anak 

tidak gemar basket maupun 

bulutangkis. Siwa diminta untuk 

mencari berapa banyak anak yang 

gemar basket saja. 

 

 Disajikan suatu masalah dalah 

sebuah agen Koran dan Majalah 

yang memiliki sejumlah tertentu 

pelanggan tetap. Dari sebanyak 

 

 

14 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 menit 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 
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 sejumlah pelanggan tetap 

tersebut, sebanyak tertentu 

berlangganan Koran dan Majalah 

dan sebanyak  tertentu 

berlangganan Majalah saja.  Siwa 

diminta untuk mencari berapa 

banyak pelanggan tetap agen 

tersebut yang berlangganan 

Koran. 

 

 Disajikan masalah dalam suatu 

kelas, sejumlah anak gemar voli, 

sejumlah anak gemar voli dan 

sepakbola, sejumlah anak tidak 

gemar voli maupun sepakbola. 

Siwa diminta untuk mencari 

berapa banyak seluruh siswa 

dalam kelas tersebut. 
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Dosen pembimbing         Peneliti 

 

 

 

 

 

     Ardhi Prabowo, S.Pd, M.Pd.          Wachyu Sektiyono 

            NIP.198202252005011001                      NIM 4101407101 
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SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATERI HIMPUNAN 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Materi   : Himpunan 

Waktu   : 80 menit 

 

1. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 20 anak gemar Matematika, 18 anak gemar 

Fisika, dan terdapat 8 anak yang gemar Matematika dan Fisika. Berapa banyak anak 

yang tidak gemar Matematika atau Fisika? 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 60 anak, diantaranya 30 anak suka minum 

susu, 35 anak suka minum teh dan 15 anak tidak suka minum susu atau teh. Berapa 

banyak anak yang suka minum susu dan teh? 

3. Dalam sebuah kelompok tani, 10 orang berternak Sapi, 20 orang berternak Kambing, 

5 orang berternak Sapi dan Kambing dan 5 orang sedang tidak memiliki hewan 

ternak. Berapa banyak seluruh petani dalam kelompok tersebut? 

4. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 25 anak gemar Basket, 21 anak gemar 

Bulutangkis, dan terdapat 4 anak yang tidak gemar Basket maupun Bulutangkis. 

Berapa banyak anak yang gemar Basket saja? 

5. Terdapat suatu agen penjual Koran dan Majalah, agen tersebut memiliki 550 

pelanggan. 250 orang berlangganan Koran dan majalah. 100 berlangganan Majalah 

saja. Berapa banyak pelanggan yang berlangganan koran? 

6. Dalam suatu kelas terdapat 22 anak gemar Voli, 28 anak gemar Sepakbola, 20 anak 

gemar kedua-duanya, dan 5 anak tidak gemar kedua-duanya. Berapa banyak seluruh 

siswa dalam kelas tersebut? 
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KUNCI SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATERI HIMPUNAN 

 

1. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 20 anak gemar Matematika, 18 anak gemar 

Fisika, dan terdapat 8 anak yang gemar Matematika dan Fisika. Berapa banyak anak 

yang tidak gemar Matematika atau Fisika? 

Penyelesaian : 

M = {anak yang gemar Matematika} = 20 anak. 

F = {anak yang gemar Fisika} = 18 anak. 

M   F = 8 anak. 

Banyak anak yang gemar Matematika saja = 20 – 8 = 12 anak. 

Banyak anak yang gemar Fisika saja = 18 – 8 = 10 anak. 

 

x = 40 – (12 + 8 + 10) 

 = 40 – 30 

 = 10. 

Jadi banyak anak yang tidak gemar Matematika dan Fisika = 10 anak. 

 

2. Dari sekelompok anak yang banyaknya 60 anak, diantaranya 30 anak suka minum susu, 

35 anak suka minum teh dan 15 anak tidak suka minum susu atau teh. Berapa banyak 

anak yang suka minum susu dan teh? 

Penyelesaian : 

U = {anak yang suka minum susu} = 30 anak. 

E = {anak yang suka minum teh} = 35 anak. 

(U   E)  = 15 anak. 

Misal U   E = x anak. 

M F 
S 

12 anak 

 

10 anak 8  anak 

 

x anak 
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Banyak anak yang suka minum susu saja = 30 – x anak. 

Banyak anak yang suka minum teh saja = 35 – x anak. 

 

Banyak anak dalam satu kelas = (30 – x) + x (35 – x) + 15  

 60 = 30 + 35 - x  + 15 

 60 = 80 – x 

 x = 20. 

Jadi banyak anak yang suka minum susu dan teh = 20 anak. 

 

3. Dalam sebuah kelompok tani, 10 orang berternak Sapi, 20 orang berternak Kambing, 5 

orang berternak Sapi dan Kambing dan 5 orang sedang tidak memiliki hewan ternak. 

Berapa banyak seluruh petani dalam kelompok tersebut? 

Penyelesaian : 

P = {tani yang berternak Sapi} = 10 orang. 

K = {tani yang berternak Kambing} = 20 orang. 

P   K = 5 orang. 

Banyak tani yang berternak Sapi saja = 10 – 5 = 5 orang. 

Banyak tani yang berternak Kambing saja = 20 – 5 = 15 orang. 

 

Banyak tani dalam kelompok tersebut = 5 + 5 + 15 + 5 = 30 0rang. 

 

P K 
S 

5 orang 

 

15 orang 5  orang 

 

5 orang 

 

U E 
S 

30 - x 

 

35 - x x 

 

15 anak 
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Jadi banyak seluruh petani dalam kelompok tersebut = 30 orang. 

 

4. Dalam suatu kelas terdapat 40 anak. 25 anak gemar Basket, 21 anak gemar Tenis, dan 

terdapat 4 anak yang tidak gemar Basket maupun Tenis. Berapa banyak anak yang 

gemar Basket saja? 

Penyelesaian : 

B = {anak yang gemar Basket} = 25 anak 

T = {anak yang gemar Tenis} = 21 anak. 

Misal B   T = x anak. 

Yang tidak gemar keduanya = 4 anak. 

Banyak anak yang gemar Basket saja = 25 – x anak. 

Banyak anak yang gemar Tenis saja = 21 – x anak. 

 

Banyak siswa dalam satu kelas = (25 –x) + x + (21-x) + 4 

 40 = 50 – x 

 x = 10. 

Yang gemar basket saja = 25 – x = 25 – 10 = 15 anak. 

Jadi banyak anak yang gemar basket saja = 15 anak. 

 

5. Terdapat suatu agen penjual Koran dan Majalah, agen tersebut memiliki 550 pelanggan. 

250 orang berlangganan Koran dan majalah. 100 orang berlangganan Majalah saja. 

Berapa banyak pelanggan yang berlangganan koran? 

Penyelesaian : 

K = {pelanggan yang berlangganan Koran} =  x orang. 

M = {pelanggan yang berlangganan Majalah} 

Misal K   M = 250 anak. 

B T 
S 

25-x 21 - x x  anak 

 

4 
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Pelanggan yang berlangganan Majalah saja = 100 orang. 

 

Banyak seluruh pelanggan = x + 250 + 100 

 550 = x + 350 

 x = 200. 

Maka K = x + 250 

 = 200 + 250 

 = 450. 

Jadi banyak pelanggan yang berlangganan Koran = 450 orang. 

 

6. Dalam suatu kelas terdapat 22 anak gemar Voli, 28 anak gemar Sepakbola, 20 anak 

gemar kedua-duanya, dan 5 anak tidak gemar kedua-duanya. Berapa banyak seluruh 

siswa dalam kelas tersebut? 

Penyelesaian : 

V = {anak yang gemar Voli} =  22 anak. 

B = {anak gemar Sepakbola} = 28 anak. 

V   B = 20 anak. 

Banyak anak yang gemar Voli saja = 22 - 20 = 2 anak. 

Banyak anak yang gemar Sepakbola saja = 28 – 20 = 8 anak. 

(V   B)  = 5 anak. 

  

K M 
S 

x orang 100 250 
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Banyak siswa dalam satu kelas = 2 + 20 + 8 + 5 = 35. 

Jadi banyak seluruh siswa dalam kelas tersebut = 35 anak. 

 

  

V B 
S 

2 anak 8 anak 20 anak 

5 anak 
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METODE PEMBERIAN SKOR TES PENILAIAN 

 

Nomor 

Soal 

Aspek yang 

diukur 
Respon siswa terhadap soal/ masalah Skor 

1, 2, 3, 4, 5 

dan 6 

Pemahaman 

masalah 

 

Tidak memberikan jawaban sama 

sekali. 
0 

Mampu memahami dan 

mengidentifikasi informasi yang 

diberikan, namun terdapat kekeliruan 

apa yang dinyatakan dan apa yang 

diminta dicari atau dibuktikan 

0.5 

Mampu memahami dan 

mengidentifikasi informasi yang 

diberikan, apa yang dinyatakan dan apa 

yang diminta dicari atau dibuktikan 

1.5 

1, 2, 3, 4, 5 

dan 6 

Strategi 

pemecahan 

masalah 

Tidak memberikan strategi pemecahan 

masalah sama sekali. 
0 

Memilih dan menggunakan 

pengetahuan aljabar dan konsep yang 

kurang sempurna. 

0.5 

Dapat memilih dan menggunakan 

pengetahuan aljabar yang diketahui dan 

konsep yang relevan dengan tepat untuk 

membentuk model atau kalimat 

matematika. 

2 

1, 2, 3, 4, 5 

dan 6 

Penerapan 

strategi 

Tidak memberikan jawaban sama 

sekali. 
0 

Menerapkan strategi pemecahan 

masalah dengan baik untuk 

mendapatkan solusi dari masalah. 

1 
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Melakukan operasi hitung secara benar 

dalam menerapkan strategi pemecahan 

masalah untuk mendapatkan solusi dari 

masalah. 

1.5 

 Penafsiran 

solusi 

Tidak memberikan penafsiran dari 

solusi yang didapat dalam penerapan 

strategi 

0 

Memperkirakan dan memeriksa 

kebenaran jawaban, masuk akalnya 

jawaban, dan apakah memberikan 

pemecahan terhadap permasalahan. 

1 

 

1, 2, 3, 4, 5 

dan 6 
Skor minimal 0 

1, 2, 3, 4, 5 

dan 6 
Skor maksimal 6 
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HASIL UJI INSTRUMEN PENILAIAN 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

        

 

 

No Kode Siswa 
Nomor Soal 

Y 
1 2 3 4 5 6 

1 D-01 4 2 3 3 1 2 15 

2 D-02 6 2 3 3 3 3 20 

3 D-03 5 6 6 6 3 6 32 

4 D-04 6 2 1 3 0 1 13 

5 D-05 4 4 3 3 2 3 19 

6 D-06 4 3 2 1 1 0 11 

7 D-07 2 2 1 3 3 3 14 

8 D-08 5 4 3 3 3 4 22 

9 D-09 4 2 2 3 2 2 15 

10 D-10 6 4 6 6 3 6 31 

11 D-11 5 2 3 3 2 3 18 

12 D-12 6 6 6 6 1 6 31 

13 D-13 5 4 4 3 1 3 20 

14 D-14 2 3 1 3 3 5 17 

15 D-15 6 4 6 5 3 6 30 

16 D-16 3 3 3 3 1 4 17 

17 D-17 3 3 2 3 0 2 13 

18 D-18 4 2 1 1 1 5 14 

19 D-19 6 6 6 6 2 6 32 

20 D-20 5 2 6 3 3 6 25 

21 D-21 6 6 6 6 2 5 31 

22 D-22 5 3 0 1 1 6 16 

23 D-23 2 4 2 1 1 1 11 

24 D-24 2 6 1 3 1 2 15 
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25 D-25 1 4 2 3 1 3 14 

26 D-26 6 3 5 6 2 3 25 

27 D-27 4 3 3 1 1 1 13 

28 D-28 6 4 3 4 2 6 25 

29 D-29 5 6 6 6 1 5 29 

30 D-30 5 6 6 6 1 6 30 

31 D-31 5 4 6 2 1 6 24 
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PERHITUNGAN UJI VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, yaitu 

sebagai berikut: 

     2222 

 






YYNXXN

YXXYN
rxy  

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total, 

N = banyak subjek, 

∑X = jumlah skor tiap butir soal, 

∑Y = jumlah skor total, 

∑XY = jumlah perkalian skor butir dengan skor total, 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal, 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product momen 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r
xy

> r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2006: 72). 

Perhitungan Uji Validitas soal no. 1 

No Kode Siswa        
         

1 D-01 4 15 16 225 60 

2 D-02 6 20 36 400 120 

3 D-03 5 32 25 1024 160 
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4 D-04 6 13 36 169 78 

5 D-05 4 19 16 361 76 

6 D-06 4 11 16 121 44 

7 D-07 2 14 4 196 28 

8 D-08 5 22 25 484 110 

9 D-09 4 15 16 225 60 

10 D-10 6 31 36 961 186 

11 D-11 5 18 25 324 90 

12 D-12 6 31 36 961 186 

13 D-13 5 20 25 400 100 

14 D-14 2 17 4 289 34 

15 D-15 6 30 36 900 180 

16 D-16 3 17 9 289 51 

17 D-17 3 13 9 169 39 

18 D-18 4 14 16 196 56 

19 D-19 6 32 36 1024 192 

20 D-20 5 25 25 625 125 

21 D-21 6 31 36 961 186 

22 D-22 5 16 25 256 80 

23 D-23 2 11 4 121 22 

24 D-24 2 15 4 225 30 

25 D-25 1 14 1 196 14 

26 D-26 6 25 36 625 150 

27 D-27 4 13 16 169 52 

28 D-28 6 25 36 625 150 

29 D-29 5 29 25 841 145 

30 D-30 5 30 25 900 150 

31 D-31 5 24 25 576 120 

Jumlah 138 642 680 14838 3074 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (       )

√*(      )  (   ) +*         (   ) +
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      679 

Pada     dengan      diperoleh            . Karena           , 

maka soal tersebut valid. 

 

Perhitungan Validitas soal no. 2 

No Kode Siswa        
         

1 D-01 2 15 4 225 30 

2 D-02 2 20 4 400 40 

3 D-03 6 32 36 1024 192 

4 D-04 2 13 4 169 26 

5 D-05 4 19 16 361 76 

6 D-06 3 11 9 121 33 

7 D-07 2 14 4 196 28 

8 D-08 4 22 16 484 88 

9 D-09 2 15 4 225 30 

10 D-10 4 31 16 961 124 

11 D-11 2 18 4 324 36 

12 D-12 6 31 36 961 186 

13 D-13 4 20 16 400 80 

14 D-14 3 17 9 289 51 

15 D-15 4 30 16 900 120 

16 D-16 3 17 9 289 51 

17 D-17 3 13 9 169 39 

18 D-18 2 14 4 196 28 

19 D-19 6 32 36 1024 192 

20 D-20 2 25 4 625 50 

21 D-21 6 31 36 961 186 

22 D-22 3 16 9 256 48 

23 D-23 4 11 16 121 44 

24 D-24 6 15 36 225 90 
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25 D-25 4 14 16 196 56 

26 D-26 3 25 9 625 75 

27 D-27 3 13 9 169 39 

28 D-28 4 25 16 625 100 

29 D-29 6 29 36 841 174 

30 D-30 6 30 36 900 180 

31 D-31 4 24 16 576 96 

Jumlah 115 642 491 14838 2588 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (       )

√*(      )  (   ) +*         (   ) +
 

          

Pada     dengan      diperoleh            . Karena           , 

maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 3 

No Kode Siswa        
         

1 D-01 3 15 9 225 45 

2 D-02 3 20 9 400 60 

3 D-03 6 32 36 1024 192 

4 D-04 1 13 1 169 13 

5 D-05 3 19 9 361 57 

6 D-06 2 11 4 121 22 

7 D-07 1 14 1 196 14 

8 D-08 3 22 9 484 66 

9 D-09 2 15 4 225 30 

10 D-10 6 31 36 961 186 

11 D-11 3 18 9 324 54 
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12 D-12 6 31 36 961 186 

13 D-13 4 20 16 400 80 

14 D-14 1 17 1 289 17 

15 D-15 6 30 36 900 180 

16 D-16 3 17 9 289 51 

17 D-17 2 13 4 169 26 

18 D-18 1 14 1 196 14 

19 D-19 6 32 36 1024 192 

20 D-20 6 25 36 625 150 

21 D-21 6 31 36 961 186 

22 D-22 0 16 0 256 0 

23 D-23 2 11 4 121 22 

24 D-24 1 15 1 225 15 

25 D-25 2 14 4 196 28 

26 D-26 5 25 25 625 125 

27 D-27 3 13 9 169 39 

28 D-28 3 25 9 625 75 

29 D-29 6 29 36 841 174 

30 D-30 6 30 36 900 180 

31 D-31 6 24 36 576 144 

Jumlah 108 642 498 14838 2623 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (       )

√*(      )  (   ) +*         (   ) +
 

          

Pada     dengan      diperoleh            . Karena     

      , maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 4 

No Kode Siswa        
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1 D-01 3 15 9 225 45 

2 D-02 3 20 9 400 60 

3 D-03 6 32 36 1024 192 

4 D-04 3 13 9 169 39 

5 D-05 3 19 9 361 57 

6 D-06 1 11 1 121 11 

7 D-07 3 14 9 196 42 

8 D-08 3 22 9 484 66 

9 D-09 3 15 9 225 45 

10 D-10 6 31 36 961 186 

11 D-11 3 18 9 324 54 

12 D-12 6 31 36 961 186 

13 D-13 3 20 9 400 60 

14 D-14 3 17 9 289 51 

15 D-15 5 30 25 900 150 

16 D-16 3 17 9 289 51 

17 D-17 3 13 9 169 39 

18 D-18 1 14 1 196 14 

19 D-19 6 32 36 1024 192 

20 D-20 3 25 9 625 75 

21 D-21 6 31 36 961 186 

22 D-22 1 16 1 256 16 

23 D-23 1 11 1 121 11 

24 D-24 3 15 9 225 45 

25 D-25 3 14 9 196 42 

26 D-26 6 25 36 625 150 

27 D-27 1 13 1 169 13 

28 D-28 4 25 16 625 100 

29 D-29 6 29 36 841 174 

30 D-30 6 30 36 900 180 

31 D-31 2 24 4 576 48 

Jumlah 109 642 473 14838 2580 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (       )

√*(      )  (   ) +*         (   ) +
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Pada     dengan      diperoleh            . Karena           , 

maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 5 

No Kode Siswa        
         

1 D-01 1 15 1 225 15 

2 D-02 3 20 9 400 60 

3 D-03 3 32 9 1024 96 

4 D-04 0 13 0 169 0 

5 D-05 2 19 4 361 38 

6 D-06 1 11 1 121 11 

7 D-07 3 14 9 196 42 

8 D-08 3 22 9 484 66 

9 D-09 2 15 4 225 30 

10 D-10 3 31 9 961 93 

11 D-11 2 18 4 324 36 

12 D-12 1 31 1 961 31 

13 D-13 1 20 1 400 20 

14 D-14 3 17 9 289 51 

15 D-15 3 30 9 900 90 

16 D-16 1 17 1 289 17 

17 D-17 0 13 0 169 0 

18 D-18 1 14 1 196 14 

19 D-19 2 32 4 1024 64 

20 D-20 3 25 9 625 75 

21 D-21 2 31 4 961 62 

22 D-22 1 16 1 256 16 

23 D-23 1 11 1 121 11 

24 D-24 1 15 1 225 15 

25 D-25 1 14 1 196 14 

26 D-26 2 25 4 625 50 

27 D-27 1 13 1 169 13 

28 D-28 2 25 4 625 50 

29 D-29 1 29 1 841 29 
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30 D-30 1 30 1 900 30 

31 D-31 1 24 1 576 24 

Jumlah 52 642 114 14838 1163 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (      )

√*      )  (  ) +*         (   ) +
 

          

Pada     dengan      diperoleh            . Karena     

      , maka soal tersebut valid. 

Perhitungan Validitas soal no. 6 

No Kode Siswa        
         

1 D-01 2 15 4 225 30 

2 D-02 3 20 9 400 60 

3 D-03 6 32 36 1024 192 

4 D-04 1 13 1 169 13 

5 D-05 3 19 9 361 57 

6 D-06 0 11 0 121 0 

7 D-07 3 14 9 196 42 

8 D-08 4 22 16 484 88 

9 D-09 2 15 4 225 30 

10 D-10 6 31 36 961 186 

11 D-11 3 18 9 324 54 

12 D-12 6 31 36 961 186 

13 D-13 3 20 9 400 60 

14 D-14 5 17 25 289 85 

15 D-15 6 30 36 900 180 

16 D-16 4 17 16 289 68 

17 D-17 2 13 4 169 26 



190 
 

 

18 D-18 5 14 25 196 70 

19 D-19 6 32 36 1024 192 

20 D-20 6 25 36 625 150 

21 D-21 5 31 25 961 155 

22 D-22 6 16 36 256 96 

23 D-23 1 11 1 121 11 

24 D-24 2 15 4 225 30 

25 D-25 3 14 9 196 42 

26 D-26 3 25 9 625 75 

27 D-27 1 13 1 169 13 

28 D-28 6 25 36 625 150 

29 D-29 5 29 25 841 145 

30 D-30 6 30 36 900 180 

31 D-31 6 24 36 576 144 

Jumlah 120 642 574 14838 2810 

 

    
 ∑   ∑ ∑ 

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

    
(       )  (       )

√*(      )  (   ) +*         (   ) +
 

          

Pada     dengan      diperoleh            . Karena     

      , maka soal tersebut valid. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

1) DayaPembeda 

Rumus: 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 

Keterangan: 

  ̅̅ ̅  = rata-rata dari kelompok atas, 

  ̅̅̅̅   = rata-rata dari kelompok bawah, 

Skor Maks  = Skor Maksimum yang diperoleh peserta. 

Kriteria: 

40,0Dp   : sangat baik 

39,030,0  Dp  : baik 

29,020,0  Dp  : cukup 

19,0Dp   : jelek 

2) Uji Signifikansi Daya Pembeda 

Rumus: 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

Keterangan: 

  ̅̅ ̅ = rata-rata dari kelompok atas, 

  ̅̅̅̅  = rata-rata dari kelompok bawah, 

∑  
  = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas, 

∑  
  = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah, 

N = jumlah peserta tes, 

   =       . 

Kriteria: 

Jika t hitung > t tabel , maka daya beda soal dikatakan signifikan. 
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Perhitungan: 

Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 1 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

6 1 0 -1.375 0 1.890625 

6 2 0 -0.375 0 0.140625 

6 2 0 -0.375 0 0.140625 

6 2 0 -0.375 0 0.140625 

6 2 0 -0.375 0 0.140625 

6 3 0 0.625 0 0.390625 

6 3 0 0.625 0 0.390625 

6 4 0 1.625 0 2.640625 

∑  = 48 ∑  = 19 

  

∑  
  = 

0 

∑  
   = 

5.875   ̅̅ ̅̅  = 6   ̅̅ ̅̅  = 2,375 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
       

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 1 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 1 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(       )

√(
       
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 1 tidak signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 2 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

6 2 0.25 0 0.0625 0 

4 2 -1.75 0 3.0625 0 

∑  = 46 ∑  = 16 

  

∑  
  = 

3.5 

∑  
   = 

0   ̅̅ ̅̅  = 5,75   ̅̅ ̅̅  = 2 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
      

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 2 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 2 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(      )

√(
     
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 2 signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 3 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

6 0 0 -1.125 0 1.265625 

6 1 0 -0.125 0 0.015625 

6 1 0 -0.125 0 0.015625 

6 1 0 -0.125 0 0.015625 

6 1 0 -0.125 0 0.015625 

6 1 0 -0.125 0 0.015625 

6 2 0 0.875 0 0.765625 

6 2 0 0.875 0 0.765625 

∑  = 48 ∑  = 9 

  

∑  
  = 

0 

∑  
   = 

2.875   ̅̅ ̅̅  = 6   ̅̅ ̅̅  = 1.125 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
       

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 3 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 3 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(       )

√(
       
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 3 signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 4 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

6 1 0 -0.625 0 0.390625 

6 1 0 -0.625 0 0.390625 

6 1 0 -0.625 0 0.390625 

6 1 0 -0.625 0 0.390625 

6 1 0 -0.625 0 0.390625 

6 2 0 0.375 0 0.140625 

6 3 0 1.375 0 1.890625 

6 3 0 1.375 0 1.890625 

∑  = 46 ∑  = 13 

  

∑  
  = 

0 

∑  
   = 

5.875   ̅̅ ̅̅  = 6   ̅̅ ̅̅  = 1.625 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
       

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 4 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 4 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(       )

√(
        
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 4 signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 5 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

3 0 0 -0.75 0 0.5625 

3 0 0 -0.75 0 0.5625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

3 1 0 0.25 0 0.0625 

∑  = 24 ∑  = 6 

  

∑  
  = 

0 

∑  
   = 

1.5   ̅̅ ̅̅  = 3   ̅̅ ̅̅  = 0.75 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
      

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 5 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 5 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(      )

√(
     
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 5 signifikan. 
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Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Nomor 6 

Skor Kelompok 

Atas 

(    ) 

Skor kelompok 

bawah 

(    ) 

        
    

  

6 0 0 -1.375 0 1.890625 

6 1 0 -0.375 0 0.140625 

6 1 0 -0.375 0 0.140625 

6 1 0 -0.375 0 0.140625 

6 2 0 0.625 0 0.390625 

6 2 0 0.625 0 0.390625 

6 2 0 0.625 0 0.390625 

6 2 0 0.625 0 0.390625 

∑  = 48 ∑  = 11 

  

∑  
  = 

0 

∑  
   = 

3.875   ̅̅ ̅̅  = 6   ̅̅ ̅̅  = 1.375 

 

   
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

         
 
       

 
       

Karena 40,0Dp , maka soal nomor 6 memiliki kriteria sangat baik. 

Uji Signifikansi Butir Soal Nomor 6 

  
(  ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ )

√(
∑  

  ∑  
 

 (   )
)

 

dengan,     

  
(       )

√(
       
 (   )

)

       

Pada      dengan    (    )  (    )  (   )  (   )     

diperoleh            , karena                maka daya pembeda butir soal 

nomor 6 signifikan. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

Rumus : 

   
                              

                             
 

Kriteria: 

0,71 ≤ TK ≤ 1,00, soal termasuk kriteria mudah 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar 

Perhitungan : 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 1 

   
                              

                             
 

   
(      )

 
       

Karena0,71 ≤ TK ≤ 1,00, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 1 termasuk kriteria 

mudah. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 2 

   
                              

                             
 

   
(      )

 
       

Karena             ,maka tingkat kesukaran butir soal nomor 2 termasuk kriteria 

sedang. 
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Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 3 

   
                              

                             
 

   
(      )

 
       

Karena             ,maka tingkat kesukaran butir soal nomor 3 termasuk kriteria 

sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 4 

   
                              

                             
 

   
(      )

 
       

Karena             , maka tingkat kesukaran butir soal nomor 4 termasuk kriteria 

sedang. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 5 

   
                              

                             
 

   
(     )

 
       

Karena0,00 ≤ TK ≤ 0,30, maka tingkat kesukaran butir soal nomor 1 termasuk kriteria 

sukar. 

Perhitungan Taraf Kesukaran Butir Soal Nomor 6 

   
                              

                             
 

   
(      )

 
       

Karena 0,31 ≤ TK ≤ 0,70,maka tingkat kesukaran butir soal nomor 3 termasuk kriteria 

sedang. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

   
] 

Keterangan: 

    : reliabilitas tes secara keseluruhan 

  : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varian skor tiap butir soal  

∑  
  : varians total 

dengan,  

Rumus varians total, yaitu: 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Rumus varians butir soal, yaitu: 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

Keterangan: 

N : Jumlah peserta tes 

X : Skor pada tiap butir soal 

Y : Jumlah skor total tiap peserta tes 

Kriteria: 

Jika           maka butir soal dikatakan reliabel. 

 

Perhitungan : 

Nomor Soal 
  

1 2 3 4 5 6 

∑  = 

138 

∑  = 

115 

∑  = 

108 

∑  = 

109 

∑  = 

52 

∑  = 

120 
∑ = 642 
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∑  
  = 

680 

∑  
  = 

491 

∑  
  = 

498 

∑  
  = 

473 

∑  
  = 

114 

∑  
  = 

574 

∑   = 

14838 

Berdasarkan table pada analisis butir soal diperoleh: 

1. Varians total 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

 
      

(   ) 

  
  

        

2. Varians tiap butir soal 

  
  

∑   
(∑ ) 

 
 

 

  
  

    
(   ) 

  
  

       

  
  

    
(   ) 

  
  

       

  
  

    
(   ) 

  
  

       

  
  

    
(   ) 

  
  

       

  
  

    
(  ) 

  
  

       

  
  

    
(   ) 

  
  

       

∑  
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3. Koefisien reliabilitas 

    [
 

(   )
] [  

∑  
 

   
] 

 [
 

(   )
] [  

      

      
]         

Pada tarafnyata 5% dengan N = 31 diperoleh r tabel = 0,355. Karena           

maka butir-butir soal dikatakan reliabel. 

  



203 
 

 

REKAPITULASI HASIL ANALISIS TES UJI COBA 

 

No. 

Soal 
Validitas DayaPembeda 

Taraf 

Kesukaran 
Reliabilitas Keterangan 

1 Valid 
Sangat 

Baik 

Tidak 

Signifikan 
Mudah 

11r 0,8283 

(Reliabel) 

 

Dipakai 

2 Valid 
Sangat 

Baik 
Signifikan Sedang Dipakai 

3 Valid 
Sangat 

Baik 
Signifikan Sedang Dipakai 

4 Valid 
Sangat 

Baik 
Signifikan Sedang Dipakai 

5 Valid 
Sangat 

Baik 
Signifikan Sukar Dipakai 

6 Valid 
Sangat 

Baik 
Signifikan Sedang Dipakai 
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LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL (TABEL HARGA Z) 

 
0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 

(Sudjana, 2005:490) 
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TABEL NILAI CHI KUADRAT 

Dk 
Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 

2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 

3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,345 

4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 

5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 

              

6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 16,812 

7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 

8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 

9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 

10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 

              

11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 

12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 

13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 

14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 

15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 

              

16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 

17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 

18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 

19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 

20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 37,566 

              

21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 

22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 

23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 

24 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 42,980 

25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 

              

26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 

27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 

28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 

29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 

30 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 50,892 
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TABEL DISTRIBUSI t 

v 
   

 
v 

    

0,010 0,050 0,100 0,250 
 

0,010 0,050 0,100 0,250 

30 2,750 2,042 1,697 1,173 
 

54 2,670 2,005 1,674 1,163 

31 2,744 2,040 1,696 1,172 
 

55 2,668 2,004 1,673 1,163 

32 2,738 2,037 1,694 1,172 
 

56 2,667 2,003 1,673 1,162 

33 2,733 2,035 1,692 1,171 
 

57 2,665 2,002 1,672 1,162 

34 2,728 2,032 1,691 1,170 
 

58 2,663 2,002 1,672 1,162 

35 2,724 2,030 1,690 1,170 
 

59 2,662 2,001 1,671 1,162 

36 2,719 2,028 1,688 1,169 
 

60 2,660 2,000 1,671 1,162 

37 2,715 2,026 1,687 1,169 
 

61 2,659 2,000 1,670 1,161 

38 2,712 2,024 1,686 1,168 
 

62 2,657 1,999 1,670 1,161 

39 2,708 2,023 1,685 1,168 
 

63 2,656 1,998 1,669 1,161 

40 2,704 2,021 1,684 1,167 
 

64 2,655 1,998 1,669 1,161 

41 2,701 2,020 1,683 1,167 
 

65 2,654 1,997 1,669 1,161 

42 2,698 2,018 1,682 1,166 
 

66 2,652 1,997 1,668 1,161 

43 2,695 2,017 1,681 1,166 
 

67 2,651 1,996 1,668 1,160 

44 2,692 2,015 1,680 1,166 
 

68 2,650 1,995 1,668 1,160 

45 2,690 2,014 1,679 1,165 
 

69 2,649 1,995 1,667 1,160 

46 2,687 2,013 1,679 1,165 
 

70 2,648 1,994 1,667 1,160 

47 2,685 2,012 1,678 1,165 
 

71 2,647 1,994 1,667 1,160 

48 2,682 2,011 1,677 1,164 
 

72 2,646 1,993 1,666 1,160 

49 2,680 2,010 1,677 1,164 
 

73 2,645 1,993 1,666 1,160 

50 2,678 2,009 1,676 1,164 
 

74 2,644 1,993 1,666 1,159 

51 2,676 2,008 1,675 1,164 
 

75 2,643 1,992 1,665 1,159 

52 2,674 2,007 1,675 1,163 
 

76 2,642 1,992 1,665 1,159 

53 2,672 2,006 1,674 1,163 
 

77 2,641 1,991 1,665 1,159 

Sumber: Data Excel for windows (=TINV(  ,V)) 
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TABEL HARGA r PRODUCT MOMENT 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364   

  26 0.388 0.496 50 0.279 0.361 

Sumber: Sugiyono, 2005:288. 
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