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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat
meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4
Depok Yogyakarta pada pokok bahasan Statistika dan Peluang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek
penelitian adalah siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta tahun ajaran
2006/2007 yang terdiri dari 40 siswa. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus
tindakan. Siklus pertama membahas pokok bahasan Peluang dan siklus kedua
tentang Statistika. Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi selama
kegiatan pembelajaran matematika berlangsung dengan menggunakan lembar
observasi keaktifan siswa, angket respon siswa, catatan lapangan, wawancara, dan
dokumentasi. Adapun data yang diperoleh dari lembar observasi keaktifan dan
angket respon siswa dianalisis dengan menghitung persentase dari keseluruhan
aspek yang diamati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa
setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-
Tournament (TGT) menunjukkan bahwa rata-rata seluruh aspek keaktifan belajar
matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta pada pokok
bahasan Peluang dan Statistika mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya peningkatan hasil rata-rata persentase lembar observasi keaktifan
belajar siswa untuk tiap siklus, yaitu pada siklus I keaktifan siswa sebesar 61,17%
untuk siklus II sebesar 71,11%. Selain itu hasil dari angket respon siswa terhadap
pembelajaran juga meningkat yaitu sebesar 63% pada siklus I dan sebesar 70,11%
pada siklus II.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi

antara guru dan siswa. Dalam hal ini, kegiatan yang terjadi adalah guru mengajar

dan siswa belajar. Menurut E. Mulyasa (2002: 32), pembelajaran dikatakan

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar

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

pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat

belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut di

atas, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah

penting, sebab keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan

pembelajaran yang dilaksanakan.

Menurut Oemar Hamalik (2005: 172), belajar tidak cukup hanya

dengan mendengar dan melihat tetapi harus dengan melakukan aktivitas yang lain

diantaranya membaca, bertanya, menjawab, berpendapat, mengerjakan tugas,

menggambar, mengkomunikasikan, presentasi, diskusi, menyimpulkan, dan

memanfaatkan peralatan. Dalam pembelajaran, guru menyajikan permasalahan

matematika dan mendorong siswa untuk mengidentifikasi permasalahan, mencari

pemecahan, menyimpulkan hasilnya, kemudian mempresentasikannya. Tugas

guru sebagai fasilitator dan pembimbing adalah memberikan bantuan dan arahan.

Ketika siswa menemukan permasalahan dalam menyelesaikan tugas, selain
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berinteraksi dengan guru, siswa juga dapat bertanya dan berdiskusi dengan siswa

lain. Siswa dikatakan belajar dengan aktif jika mereka mendominasi aktivitas

pembelajaran. Siswa secara aktif mengunakan otak, baik untuk menemukan ide

pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang

dipelajari. Aktivitas dalam suatu pembelajaran bukan hanya siswa yang aktif

belajar tetapi di lain pihak, guru juga harus mengorganisasi suatu kondisi yang

dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, salah satu usaha yang

dapat dilakukan guru adalah merencanakan dan menggunakan model

pembelajaran yang dapat mengkondisikan siswa agar belajar secara aktif.

Menurut Anita Lie (2002: 8), salah satu model pembelajaran yang

dapat mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif. Terdapat beberapa tipe

dalam pembelajaran kooperatif, salah satunya adalah tipe Teams-Games-

Tournament (TGT). Pada tipe ini terdapat beberapa tahap yang harus dilalui

selama proses pembelajaran. Tahap awal, siswa belajar dalam suatu kelompok dan

diberikan suatu materi yang dirancang sebelumnya oleh guru. Setelah itu siswa

bersaing dalam turnamen untuk mendapatkan penghargaan kelompok. Selain itu

terdapat kompetisi antar kelompok yang dikemas dalam suatu permainan agar

pembelajaran tidak membosankan. Pembelajaran kooperatif tipe TGT juga

membuat siswa aktif mencari penyelesaian masalah dan mengkomunikasikan

pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga masing-masing siswa

lebih menguasai materi. Dalam pembelajaran tipe TGT, guru berkeliling untuk

membimbing siswa saat belajar kelompok. Hal ini memungkinkan siswa untuk
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berinteraksi dengan guru. Dengan mendekati siswa, diharapkan tidak ada

ketakutan bagi siswa untuk bertanya atau berpendapat kepada guru.

Peneliti mengadakan observasi di kelas IX A, IX B dan IX C SMP

Negeri 4 Depok Yogyakarta untuk memperoleh gambaran kondisi siswa pada saat

proses belajar matematika berlangsung. Di kelas IX C, pada saat guru

memberikan pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan guru secara bersama-sama.

Seorang siswa akan menjawab pertanyaan guru jika ditunjuk oleh guru untuk

menjawab. Jika diberi kesempatan untuk bertanya, siswa hanya berbisik-bisik

dengan teman bahkan sebagian besar hanya diam. Siswa tidak mempunyai

keberanian untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa mencatat semua

materi yang disampaikan jika guru telah menginstruksikan untuk mencatat materi.

Berdasar wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka tidak menjawab

pertanyaan karena tidak berani untuk mengatakan bahwa mereka belum paham

dengan materi yang disampaikan. Selama pembelajaran berlangsung sebagian

besar siswa tidak menggunakan buku yang ada untuk membantu menyelesaikan

tugas yang diberikan oleh guru. Mereka hanya menggunakan catatan yang

diberikan guru. Setelah selesai mengerjakan tugas, siswa tidak mempresentasikan

hasilnya, tetapi hanya dibahas bersama oleh guru. Hal ini dikarenakan siswa tidak

ada yang berani mempresentasikan hasil tugas mereka. Berdasar hasil observasi

tersebut, siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar sehingga keaktifan

belajar siswa perlu ditingkatkan.

Metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode ceramah

dan tanya jawab. Berdasar keterangan yang diberikan guru, guru pernah
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menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa dikelompokkan dan diberikan tugas

untuk mengerjakan soal. Hasilnya siswa lebih aktif dalam kelas tetapi terdapat

beberapa kendala, diantaranya guru mengalami kesulitan mengkondisikan siswa

karena siswa ingin selalu diperhatikan sementara guru harus berkeliling pada

semua kelompok satu persatu. Guru tidak merancang kegiatan pembelajaran

kelompok sebelumnya sehingga guru mengalami kesulitan. Guru tidak

mempresentasikan materi terlebih dahulu sehingga waktu banyak digunakan

untuk menjelaskan materi pada setiap kelompok. Guru juga tidak mengadakan

evaluasi untuk mengetahui apakah siswa memahami materi yang dipelajari pada

saat belajar kelompok. Evaluasi dilaksanakan pada mid semester saja. Hal ini

menunjukkan guru belum melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan baik.

Bertolak dari semua hal di atas peneliti ingin melakukan suatu

penelitian tindakan kelas guna meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa

pada pokok bahasan Peluang dan Statistika di SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta

kelas IX C melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Siswa kurang memiliki keberanian bertanya atau berpendapat, siswa hanya

menjawab jika ditanya oleh guru.

2. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.

3. Siswa kurang memanfaatkan sumber belajar selain catatan yang diberikan

oleh guru.
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4. Kurangnya respon siswa dalam menanggapi instruksi guru.

5. Siswa kurang memiliki keberanian untuk mempresentasikan hasil tugas

mereka.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini

dibatasi pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-

Tournament (TGT) guna meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada

pokok bahasan Peluang dan Statistika di SMP Negeri 4 Depok kelas IX C.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan

belajar matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta pada

pokok bahasan Statistika dan Peluang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4

Depok Yogyakarta pada pokok bahasan Statistika dan Peluang.



6

F. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas diharapkan:

1. Bagi Guru

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah

wawasan dan pengalaman melaksanakan pembelajaran dalam hal ini

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa dengan model Teams-

Games-Tournament (TGT). Selain itu, guru diharapkan dapat mengasah

kreativitas guru dengan menyusun sendiri Lembar Kerja Siswa (LKS)

yang mempermudah guru mencapai tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan.

2. Bagi Siswa

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-

Games-Tournament (TGT) diharapkan dapat meningkatkan keaktifan

belajar matematika siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi

belajar siswa.

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan inspirasi dan referensi untuk penelitian yang

sejenis.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Matematika

Oemar Hamalik (2002: 27), menyatakan bahwa dalam proses pendidikan

di sekolah, tugas utama guru adalah mengajar sedangkan tugas utama setiap siswa

adalah belajar. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu

hasil atau tujuan. Sedangkan menurut Fontana seperti yang dikutip oleh Erman

Suherman (2001: 8) bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu

yang relatif tetap sebagai pengalaman. Menurut Sardiman A. M. (2005: 20),

belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian

kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain

sebagainya. Dari pengertian-pengertian tentang belajar tersebut, dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif

tetap dan ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan,

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.

Menurut Sardiman A. M. (2005: 47), belajar mengacu pada kegiatan

siswa dan mengajar mengacu pada kegiatan guru. Mengajar pada dasarnya

merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Menurut

Wina Sanjaya (2005: 87), tugas utama guru adalah mengajar sedangkan tugas

utama siswa adalah belajar. Lebih lanjut Wina Sanjaya (2005: 87) menyampaikan
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bahwa keterkaitan antara belajar dan mengajar itulah yang disebut sebagai

pembelajaran. Menurut Erman Suherman (2001: 8), pembelajaran merupakan

upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh

dan berkembang secara optimal. Masih menurut Erman Suherman (2001: 8),

peristiwa belajar yang disertai proses pembelajaran akan lebih terarah dan

sistematik daripada belajar yang semata-mata dari pengalaman dalam kehidupan

sosial dalam masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran ada peran guru,

bahan belajar, dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan. Sedangkan

menurut Moh. User Usman (2000 :4), pembelajaran merupakan suatu proses yang

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan

yang melibatkan guru, siswa, dan bahan ajar dalam lingkungan yang kondusif

untuk belajar secara optimal dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Matematika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang banyak

mendasari perkembangan ilmu pengetahuan lain, memiliki peran penting dalam

kehidupan manusia. Menurut Sujono (1998: 4) matematika sebagai ilmu

pengetahuan tentang benda-benda abstrak dan masalah-masalah yang

berhubungan dengan bilangan mempunyai arti penting dalam kehidupan. Oleh

karena itu matematika dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Senada dengan hal

tersebut, Erman Suherman (2001: 54) menyatakan bahwa matematika sebagai

salah satu ilmu dasar yang terus berkembang, baik materi maupun kegunaannya.

Sehingga dalam pembelajarannya di sekolah harus memperhatikan
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perkembangan-perkembangannya, baik di masa lalu, masa sekarang maupun

kemungkinan-kemungkinan untuk masa depan. Jadi alasan perlunya matematika

diajarkan di sekolah adalah karena matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang

mempunyai arti penting dalam kehidupan.

Sujono (1998: 4) mengemukakan beberapa pengertian matematika

sebagai berikut:

1. Matematika adalah sebagai ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi

secara sistematik.

2. Matematika adalah bagian pengetahuan manusia tentang bilangan dan

kalkulasi.

3. Matematika membantu organisasi dalam menginterpretasikan secara tepat

berbagai ide dan kesimpulan.

4. Matematika adalah ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logis dan

masalah-masalah yang berhubungan dengan bilangan.

5. Matematika berhubungan dengan fakta-fakta kuantitatif dan masalah-masalah

tentang ruang dan bentuk.

6. Matematika adalah ilmu pengetahuan tentang kuantitas dan ruang.

Dari pengertian tentang belajar, pembelajaran dan matematika dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan

yang melibatkan guru matematika, siswa, dan bahan ajar dalam rangka mencapai

perubahan yang relatif tetap dalam pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah

laku, keterampilan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang

belajar matematika.
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Menurut Erman Suherman (2001: 57), tujuan pembelajaran matematika

di Sekolah Menengah Pertama adalah agar:

1. mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam

kehidupan yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien;

2. mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai

ilmu pengetahuan;

3. siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan

matematika;

4. siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke

pendidikan menengah;

5. siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatkan dan perluasan

dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan

sehari-hari;

6. siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis,

cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika.

Dari uraian di atas, jelas bahwa matematika sangat penting untuk

dipelajari. Kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika

karena matematika memiliki objek yang abstrak. Untuk lebih memudahkan siswa

belajar matematika, guru hendaknya memilih strategi yang tepat untuk

menyajikan materi dalam pembelajaran.
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B. Strategi Pembelajaran Matematika

Menurut Wina Sanjaya (2005: 99), secara umum strategi merupakan pola

umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks pembelajaran strategi dapat dikatakan sebagai pola umum yang

berisi tentang rentetan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman (petunjuk umum)

agar kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2005: 201), pengertian strategi

pembelajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitikberatkan pada

kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi tentang strategi pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

strategi pembelajaran merupakan berbagai kegiatan yang direncanakan oleh guru

dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Menurut Wina Sanjaya (2005: 79), tujuan pembelajaran bukanlah

penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku

siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu penguasaan materi

bukan akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan

membentuk pola perilaku siswa. Untuk itulah strategi pembelajaran perlu

ditentukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2002: 5) mengemukakan bahwa ada

beberapa strategi dasar dalam pembelajaran antara lain: (1) mengidentifikasi

kondisi dan permasalahan yang dihadapi siswa dalam belajar, (2) merumuskan

tujuan pembelajaran, (3) memilih pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran
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yang dianggap sesuai dengan perkembangan dan kompetensi siswa. Empat

strategi dasar tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

belajar mengajar agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Anita Lie (2002: 54-55), sebagai seorang profesional, guru

harus mempunyai pengetahuan dan persediaan strategi-strategi pembelajaran.

Tidak semua strategi yang diketahui oleh guru harus dan bisa diterapkan dalam

kenyataan sehari-hari di ruang kelas. Meskipun demikian, seorang guru yang baik

tidak akan terpaku pada satu strategi saja. Guru yang ingin maju dan berkembang

perlu tahu berbagai macam strategi dan teknik-teknik pembelajaran yang pasti

akan selalu bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehari-

hari. Guru bisa memilih dan juga memodifikasi sendiri teknik-teknik

pembelajaran agar lebih sesuai dengan situasi kelasnya untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Wina Sanjaya (2005: 101) menyatakan bahwa pembelajaran pada

dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan/kompetensi baru.

Ketika kita berfikir informasi dan kompetensi apa yang harus dimiliki siswa,

maka kita juga harus memikirkan strategi apa yang harus dilakukan agar semua

itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Masih menurut Wina Sanjaya (2005:

105-108), ada beberapa macam strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu:

1. Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)

Dalam strategi pembelajaran langsung, pembelajaran berorientasi kepada

guru sebab guru memegang peranan yang dominan. Melalui strategi ini guru
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menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur, dengan harapan apa

yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa dengan baik.

2. Strategi Pembelajaran dengan Diskusi

Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap

anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk

memecahkan suatu masalah, menjawab pertanyaan, menambah pengetahuan

atau pemahaman, atau membuat keputusan.

3. Strategi Pembelajaran Kerja Kelompok Kecil (Small-Group Work)

Kerja kelompok kecil merupakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada

siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh pengetahuan sendiri melalui bekerja

bersama-sama. Tugas guru hanyalah memonitor apa yang dikerjakan siswa.

4. Strategi Pembelajaran Cooperative Learning

Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses kerja sama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri dari 3 sampai 5

siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas.

Melalui Cooperative learning siswa didorong untuk bekerja sama secara

maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Kerja sama di sini

dimaksudkan setiap anggota kelompok harus saling membantu. Kegagalan

individu adalah kegagalan kelompok, dan sebaliknya keberhasilan individu

adalah keberhasilan kelompok. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok

harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelompoknya.
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5. Strategi Pembelajaran Pemecahan Masalah (Problem Solving)

Ada beberapa ciri strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah,

pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil;

kedua, pembelajaran ditekankan kepada materi pelajaran yang mengandung

persoalan-persoalan untuk dipecahkan dan lebih disukai persoalan yang

banyak kemungkinan cara pemecahannya; ketiga, siswa menggunakan

banyak pendekatan dalam belajar; keempat, hasil dari pemecahan masalah

adalah tukar pendapat di antara semua siswa.

Dari berbagai strategi pembelajaran yang telah diuraikan, guru dapat

memilih strategi pembelajaran yang cocok digunakan sesuai tujuan dari

pembelajaran yang telah direncanakan.

C. Keaktifan Siswa

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001: 24-25), aktif adalah

giat (bekerja, berusaha), sedangkan keaktifan adalah suatu keadaan atau hal di

mana siswa dapat aktif. Pada penelitian ini keaktifan yang dimaksud adalah

keaktifan belajar siswa. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang

lebih baik dan relatif tetap, serta ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti

berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,

kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu

yang belajar. Jadi keaktifan belajar siswa adalah suatu keadaan di mana siswa aktif

dalam belajar.
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Keaktifan belajar siswa dapat kita lihat dari keterlibatan siswa dalam

proses belajar mengajar yang beraneka ragam seperti pada saat siswa

mendengarkan ceramah, mendiskusikan, membuat suatu alat, membuat laporan

pelaksanaan tugas dan sebagainya. Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik (2005:

172) membagi kegiatan belajar siswa dalam 8 kelompok, yaitu:

1. Visual activeties (kegiatan-kegiatan visual) seperti membaca, mengamati

eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau

bermain.

2. Oral Activities (kegiatan-kegiatan lisan) seperti mengemukakan suatu fakta,

menghubungkan sutu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3. Listening Activities (kegiatan-kegiatan mendengarkan) seperti mendengarkan

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya.

4. Writing activities (kegiatan-kegiatan menulis) seperti menulis cerita,

karangan, laporan, tes, angket, menyalin, dan sebagaianya.

5. Drawing activities (kegiatan-kegiatan menggambar) seperti menggambar,

membuat grafik, peta, diagaram, pola, dan sebagainya.

6. Motor activities (kegiatan-kegiatan motorik) seperti melakukan percobaan,

membuat konstruksi, model, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan

sebagainya.

7. Mental activities (kegiatan-kegiatan mental) seperti merenungkan, mengingat,

memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil

keputusan, dan sebagainya.
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8. Emotional activities (kegiatan-kegiatan emosional) seperti menaruh minat,

merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, dan sebagainya.

Klasifikasi aktivitas belajar dari Diedrich di atas menunjukkan bahwa

aktivitas dalam pembelajaran cukup kompleks dan bervariasi. Aktivitas di sini

tidak hanya terbatas pada aktivitas jasmani saja yang dapat secara langsung

diamati tetapi juga meliputi aktivitas rohani. Keadaan di mana siswa

melaksanakan aktivitas belajar inilah yang disebut keaktifan belajar.

Menurut Moh Uzer Usman (2002: 21), mengajar adalah membimbing

kegiatan siswa sehingga ia mau belajar. Untuk itu keaktifan siswa sangat

diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena siswa

sebagai subjek didik itu sendiri yang melaksanakan belajar, sehingga siswalah

yang seharusnya lebih banyak aktif, bukan gurunya. Perbedaan antara belajar aktif

dan pasif menurut Bobby De Potter dan Mike Hernacki seperti dikutip oleh Heni

Purwanti (2006: 25) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Belajar Aktif dan Pasif

Aktif Pasif

Belajar apa saja dari setiap situasi Tidak dapat melihat adanya potensi belajar

Menggunakan apa yang dipelajari untuk
mendapatkan manfaat atau keuntungan

Mengabaikan kesempatan untuk
berkembang dari suatu pengalaman belajar

Mengupayakan agar segalanya terlaksana Membiarkan segalanya terjadi

Bersandar pada kehidupan Menarik diri dari kehidupan
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Berdasar dari perbedaan tersebut, seorang siswa aktif dalam belajar jika

siswa tersebut dapat belajar dari situasi apapun, siswa dapat menggunakan apa

yang dipelajari sehingga apa yang dipelajari tidak sia-sia. Selain itu siswa yang

aktif dalam belajar akan melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuannya.

Siswa yang aktif tidak akan menarik diri dari kehidupan karena dari kehidupan

tersebut siswa dapat belajar banyak hal.

HO Lingren dalam Moh. Uzer Usman (2002: 24) melukiskan kadar

keaktifan siswa dalam interaksi di antara siswa dengan guru dan di antara siswa

dengan siswa lainnya. Dalam hal ini, Lingren mengemukakan empat jenis

interaksi dalam belajar mengajar seperti tampak pada Diagram 1.

Diagram 1. Jenis-Jenis Interaksi dalam Belajar-Mengajar

Komunikasi satu arah

S SS

G G

S S S

Ada balikan bagi guru, tidak ada
interaksi diantara siswa

G

S S S

Ada balikan bagi guru,
siswa berinteraksi

G

S

S S

S

Interaksi optimal antara guru
dengan siswa dan antara
siswa dengan siswa lainnya
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Jenis interaksi pertama yaitu komunikasi satu arah menggambarkan komunikasi

hanya terjadi dari guru terhadap siswa, tetapi tidak ada interaksi balik dari siswa

kepada guru. Jenis kedua menunjukkan ada interaksi antara guru dan murid, tetapi

antara siswa belum ada interaksi. Pada jenis ketiga terlihat bahwa interaksi terjadi

antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, tetapi belum optimal sehingga

masih ada siswa yang belum saling berinteraksi. Jenis keempat, interaksi terjadi

secara optimal artinya interaksi terjadi antara guru dengan siswa dan semua siswa

saling berinteraksi. Dari keempat interaksi tersebut, jenis interaksi keempat perlu

diterapkan dalam pembelajaran di kelas karena dapat membangun siswa untuk

aktif.

D. Pembelajaran Kooperatif

Erman Suherman (2001: 218) menyatakan bahwa pembelajaran

kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim

untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Anita Lie (2004:

12), sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk

bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur disebut sebagai

sistem “pembelajaran gotong royong” atau pembelajaran kooperatif. Jadi dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran

yang memungkinkan siswa belajar dalam kelompok kecil atau tim untuk saling

membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi dalam menyelesaikan
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sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk

mencapai tujuan bersama dalam pembelajaran.

Muslimin Ibrahim, dkk (2000: 6-7) mengemukakan bahwa kebanyakan

pembelajaran yang menggunakan model kooperatif dapat memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi

belajarnya.

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan

rendah.

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis

kelamin berbeda-beda.

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Menurut Roger dan David Johson seperti yang dinyatakan oleh Anita Lie

(2004: 31), bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran

kooperatif sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal perlu diterapkan lima

unsur model pembelajaran kooperatif, yaitu:

1. Saling ketergantungan positif, artinya keberhasilan kelompok sangat

dipengaruhi oleh usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok

kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga

setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain

dapat mencapai tujuan mereka.

2. Tanggung jawab perseorangan, artinya setiap anggota kelompok harus

melaksanakan tugasnya dengan baik untuk keberhasilan kelompok.
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3. Tatap muka, artinya setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk

bertemu dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan mendorong siswa untuk

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota kelompoknya. Inti

dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan

mengisi kekurangan masing-masing.

4. Komunikasi antar anggota, unsur ini menghendaki agar siswa dibekali dengan

berbagai ketrampilan berkomunikasi, karena keberhasilan kelompok juga

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.

5. Evaluasi proses kelompok, guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama

mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama secara efektif.

Menurut Muslimin Ibrahim (2000: 7), model pembelajaran kooperatif

setidak-tidaknya mempunyai tiga tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu

meningkatkan hasil belajar akademik di mana siswa dituntut untuk menyelesaikan

tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam

membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model

ini telah menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat

meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang

berhubungan dengan hasil belajar. Tujuan kedua yaitu pembelajaran kooperatif

memberi peluang pada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk

saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama
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lain. Tujuan ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada

siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting untuk

dimiliki di dalam masyarakat di mana kerja orang dewasa sebagian besar

dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung satu sama lain.

Terdapat enam langkah utama di dalam menggunakan pembelajaran

kooperatif (Muslimin Ibrahim, 2000: 10). Langkah-langkah tersebut dapat dilihat

pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif

Fase Tingkah laku guru
Fase-1
Menyampaikan tujuan dan memotivasi
siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran
tersebut dan memotivasi siswa belajar.

Fase-2
Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa

dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan
bacaan.

Fase-3
Mengorganisasikan siswa ke dalam
kelompok-kelompok belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar
melakukan transisi secara efisien.

Fase-4
Membimbing kelompok bekerja dan belajar Guru membimbing kelompok-kelompok

belajar pada saat mereka mengerjakan
tugas mereka.

Fase-5
Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang

materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.

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

baik upaya maupun hasil belajar individu
dan kelompok.

Terdapat beberapa model pembelajaran yang berbeda dalam

pembelajaran kooperatif, dan langkah-langkah pembelajarannya sedikit bervariasi
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bergantung pada model pembelajaran yang digunakan. Menurut Muslimin

Ibrahim (2000: 20-22), beberapa model pembelajaran kooperatif telah

dikembangkan oleh para ahli, di antaranya adalah:

1. Student Teams-Achievement Divisions (STAD)

STAD merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang

paling sederhana. Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok

dengan anggota 4-5 orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari

laki/laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi,

sedang, rendah. Guru menyajikan pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam

tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim menguasai pelajaran

tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu, pada waktu

mengerjakan kuis, mereka tidak boleh saling membantu. Skor siswa dibandingkan

dengan rata-rata skor yang lalu mereka sendiri, dan poin diberikan berdasarkan

pada seberapa jauh siswa menyamai atau melampui kinerja yang lalu. Poin tiap

anggota ini dijumlahkan untuk mendapatkan skor tim dan tim yang mencapai

kriteria tertentu dapat diberi sertifikat atau ganjaran yang lain.

2. Teams-Games-Tournament (TGT)

Dalam metode ini siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk

saling memahami materi dan mengerjakan tugas sebagai sebuah kelompok, dan

dipadu dengan permainan yang berupa kompetisi antar kelompok. Penjelasan

mengenai TGT akan disampaikan pada bagian lain dari bab ini.
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3. Teams Accelerated Instruction (TAI)

TAI didesain khusus untuk pembelajaran matematika. Tahapan-tahapan

dalam TAI antara lain: tes penempatan, belajar kelompok, perhitungan nilai

kelompok dan pemberian penghargaan bagi kelompok. Tes penempatan

merupakan ciri terpenting yang membedakan TAI dengan metode pembelajaran

kooperatif yang lain. Pada tahapan tersebut siswa mengerjakan suatu tugas untuk

mengetahui tingkat kemampuan dasar mereka pada materi tertentu. Hasil dari

tugas tersebut menentukan kelompok siswa.

4. Jigsaw

Dalam penerapan jigsaw, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil.

Setiap kelompok terdiri atas empat sampai lima orang yang berbeda tingkat

kemampuan, ras, atau jenis kelaminnya. Masing-masing anggota kelompok

diberikan tugas untuk mempelajari topik tertentu dari materi yang diajarkan.

Mereka bertugas menjadi ahli pada topik yang menjadi bagiannya. Setiap siswa

dipertemukan dengan siswa dari kelompok lain yang menjadi ahli pada topik yang

sama. Mereka mendiskusikan topik yang menjadi bagiannya. Pada tahap tersebut

setiap ahli dibebaskan mengemukakan pendapatnya, saling bertanya dan

berdiskusi untuk menguasai bahan pelajaran. Setelah menguasai materi yang

menjadi bagiannya, para ahli tersebut kembali ke kelompoknya masing-masing.

Mereka bertugas mengajarkan topik tersebut kepada teman-teman

sekelompoknya. Kegiatan terakhir dari jigsaw adalah pemberian kuis atau

penilaian lain untuk seluruh topik. Penilaian dan penghargaan kelompok

didasarkan pada peningkatan nilai individu sama seperti STAD.
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5. Penelitian Kelompok atau Group Investigation

Dalam penerapan Penelitian Kelompok ini guru membagi kelas menjadi

kelompok-kelompok dengan anggota lima atau enam siswa yang heterogen.

Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang

mendalam dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Tahap

kegiatan yang dilakukan dalam Penelitian Kelompok yaitu: pemilihan topik,

perencanaan kooperatif, implementasi, analisis, sintesis, dan presentasi hasil final.

E. Teams-Games-Tournament (TGT)

Secara umum TGT sama saja dengan STAD kecuali satu hal: TGT

menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor

kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka

dengan anggota tim lain yang kemampuan akademiknya setara. Hasilnya, siswa-

siswa yang berprestasi paling rendah pada setiap kelompok memiliki peluang

yang sama untuk memperoleh poin bagi kelompoknya sebagai siswa yang

berprestasi tinggi. Meskipun keanggotaan kelompok tetap sama, tetapi siswa yang

mewakili kelompok untuk bertanding dapat berubah-ubah atas dasar penampilan

dan prestasi masing-masing anggota. Misalnya mereka yang berprestasi rendah,

yang mula-mula bertanding melawan siswa-siswa kemampuannya sama dapat

bertanding melawan siswa-siswa yang berprestasi tinggi ketika mereka menjadi

lebih mampu.
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Menurut Johnson & Johnson yang dikutip oleh Carolyn W. Rouviere

(www.maa.org/saum/maanotes49/140.html), metode TGT ini meliputi tiga tahap,

yaitu:

1. Tahap mengajar (teaching)

Dalam tahap ini, guru mengajarkan materi pelajaran yang akan

digunakan dalam kompetisi. Materi pelajaran yang diajarkan hanya secara garis

besarnya saja dari suatu materi. Tahap ini meliputi pembukaan yang dapat

memotivasi siswa dalam belajar, membangun suatu pengetahuan awal mengenai

materi tersebut, dan memberikan petunjuk pelaksanaan metode TGT termasuk

pembentukan kelompok. Tahap ini dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.

2. Tahap belajar dalam kelompok (team study)

Dalam tahap ini anggota kelompok mempunyai tugas untuk mempelajari

materi pelajaran secara tuntas dan saling membantu dalam mempelajari materi

tersebut. Jika ada kesulitan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bertanya

pada guru. Setiap anggota kelompok dalam berdiskusi hendaknya dengan suara

perlahan, sehingga kelompok yang lain tidak terganggu.

3. Tahap Kompetisi (tournament)

Dalam tahap ini setiap kelompok mewakilkan anggotanya untuk maju ke

meja kompetisi, di atas meja tersebut telah tersedia kartu. Kemudian siswa

mengambil sebuah kartu dan membacanya keras-keras. Kelompok yang

mengambil pertanyaan tersebut harus menjawab, jika jawaban salah maka

kelompok lawan dapat mengajukan jawabannya. Setiap jawaban kelompok yang
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benar diberikan poin atau skor, dan skor-skor tersebut dijumlah sebagai skor

kelompok.

Menurut Slavin (1995: 84-86), komponen-komponen dalam TGT yang

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Presentasi Kelas

Dalam presentasi kelas guru memperkenalkan materi pembelajaran yang

diberikan secara langsung atau mendiskusikan dalam kelas. Guru dalam hal

ini berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran mengacu pada apa yang

disampaikan oleh guru agar nantinya dapat membantu siswa dalam mengikuti

game dan turnamen.

2. Kelompok

Kelompok terdiri empat sampai lima orang yang heterogen misalnya berdasar

kemampuan akademik dan jenis kelamin, jika memungkinkan suku, ras atau

kelas sosial. Tujuan utama pembentukan kelompok adalah untuk

menyakinkan siswa bahwa semua anggota kelompok belajar dan semua

anggota mempersiapkan diri untuk mengikuti game dan turnamen dengan

sebaik-baiknya. Diharapkan tiap anggota kelompok melakukan hal y

ag terbaik bagi kelompoknya dan adanya usaha kelompok melakukan untuk

membantu anggota kelompoknya sehingga dapat meningkatkan kemampuan

akademik dan menumbuhkan pentingnya kerjasama diantara siswa serta

meningkatkan rasa percaya diri.
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3. Game (permainan)

Permainan (game) dibuat dengan isi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes

pengetahuan siswa yang didapat dari presentasi kelas dan latihan kelompok.

Game dimainkan dengan meja yang berisi tiga murid yang diwakili tiga

kelompok yang berbeda. Siswa mengambil kartu bernomor dan berusaha

untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan nomor. Aturannya membolehkan

pemain untuk menantang jawaban yang lain.

4. Tournament (kompetisi)

Biasanya turnamen diselenggarakan akhir minggu, setelah guru membuat

presentasi kelas dan kelompok-kelompok mempraktikan tugas-tugasnya.

Untuk turnamen pertama guru mengelompokkan siswa dengan kemampuan

serupa yang mewakili tiap timnya. Kompetisi ini merupakan sistem penilaian

kemampuan perorangan dalam STAD. Kompetisi ini juga memungkinkan

bagi siswa dari semua level di penampilan sebelumnya untuk memaksimalkan

nilai kelompok mereka menjadi terbaik. Alur penempatan peserta turnamen

menurut Slavin (1995: 86) dapat dilihat pada Diagram 2.

Diagram 2. Alur Penempatan Peserta Turnamen
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5. Penghargaan Kelompok (Rekognisi Tim)

Setelah mengikuti game dan turnamen, setiap kelompok akan memperoleh

poin. Rata-rata poin kelompok yang diperoleh dari game dan turnamen akan

digunakan sebagai penentu penghargaan kelompok. Jenis penghargaan sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan. Penghargaan kelompok dapat berupa

hadiah, sertifikat, dan sebagainya.

Berikut contoh perhitungan poin game dan turnamen dengan empat

pemain menurut Slavin (1995: 90):

Tabel 3. Perhitungan Poin Game dan Turnamen untuk Empat Pemain

Pemain
Tanpa
seri

Seri
nilai
tertinggi

Seri nilai
tengah

Seri
nilai

rendah

Seri nilai
tertinggi
3-macam

Seri nilai
terendah

3-
macam

Seri
4-

macam

Seri nilai
tertinggi

dan
terendah

Skor
tertinggi

60 poin 50 poin 60 poin 60 poin 50 poin 60 poin 40 poin 50 poin

Skor
menengah
teratas

40 poin 50 poin 40 poin 40 poin 50 poin 30 poin 40 poin 50 poin

Skor
menengah
terendah

30 poin 30 poin 40 poin 30 poin 50 poin 30 poin 40 poin 30 poin

Skor
terendah

20 poin 20 poin 20 poin 30 poin 20 poin 30 poin 40 poin 30 poin

Menurut Slavin (1995: 90), penghargaan diberikan jika telah melewati kriteria

sebagai berikut:

Tabel 4. Contoh Kriteria Penentuan Penghargaan Kelompok

Skor Kelompok Kriteria Penghargaan

40 Tim Baik (Good Team)

45 Tim Sangat Baik (Great Team)

50 Tim Super (Super Team)
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Berdasarkan teori-teori mengenai pembelajaran kooperatif tipe TGT di

atas, penulis menggunakan teori pembelajaran kooperatif tipe TGT yang

dikemukakan oleh Slavin sebagai acuan dalam menerapkan pembelajaran

kooperatif tipe TGT di SMP N 4 Depok kelas IX C.

F. Penerapan TGT pada Pokok Bahasan Peluang dan Statistika

Pada tahap presentasi kelas, guru menyampaikan kompetensi dasar yang

ingin dicapai dan garis besar materi. Pokok bahasan yang dipelajari pada kelas IX

semester 2 adalah Peluang dan Statistika. Menurut M. Cholik (2002: 98),

kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi Peluang adalah menentukan

ruang sampel percobaan dan menghitung peluang suatu kejadian. Pada pokok

bahasan Statistika, menurut Wagiyo dan Wiyono (2004: 125), kompetensi dasar

yang ingin dicapai pada materi Statistika yaitu mengumpulkan, menyajikan, dan

menafsirkan data.

Pada tahap belajar kelompok, siswa belajar tentang pokok bahasan

Peluang dan Statistika.

1. Peluang

a. Pengertian Peluang

Gambar 1. Contoh Gambar Mata Uang
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Jika kita mengetos (melempar undi) mata uang logam maka permukaan

mata uang yang akan nampak (muncul) tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi

munculnya salah satu permukaaan merupakan suatu kemungkinan.

a) Pengertian Percobaan, Ruang Sampel, dan Titik Sampel

Untuk memahami masalah ini, mari kita perhatikan dua benda yang

ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. Gambar Mata Uang dan Dadu

Jika uang logam kita lempar ke udara dan jatuh maka hasilnya akan muncul

Gambar (G) atau Angka (A). Jika dadu kita gulirkan ke lantai maka hasilnya akan

muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.

1) Percobaan melempar uang logam

Himpunan dari semua hasil percobaan yang muncul pada melempar uang

logam, yaitu himpunan {G, A}

o Himpunan {G, A} disebut ruang sampel.

o G dan A merupakan titik sampel.

Teori yang berkaitan dengan meramalkan sesuatu kejadian disebut teori
kemungkinan atau teori peluang atau probabilitas.

Kegiatan melempar uang logam, menggulirkan mata dadu disebut
percobaan.
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2) Percobaan menggulirkan dadu

o Pada percobaan menggulirkan dadu, ruang sampelnya adalah {1, 2, 3, 4,

5, 6}

o Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6

b) Pengertian Tindakan Acak atau Kejadian Acak melalui Beberapa Percobaan

Kita tahu bahwa dalam percobaan, misalnya melempar uang berkali-kali

secara acak akan muncul gambar atau angka. Tindakan melempar uang berkali-

kali secara acak disebut tindakan acak. Seringnya muncul gambar atau angka

disebut kejadian acak.

b. Menghitung Peluang

a) Menghitung Peluang dengan Pendekatan Frekuensi Nisbi

Dari percobaan melempar mata uang logam sebanyak 50 kali diperoleh

muncul angka 20 kali.

Tentukan:

1) frekuensi nisbi muncul angka;

2) frekuensi nisbi muncul gambar!

Penyelesaian:

Dari hasil percobaan 50 kali lemparan diperoleh:

Muncul angka = 1 kali

Muncul gambar = 1 kali

 Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul
dalam suatu percobaan.

 Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel.
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Maka:

1) frekuensi nisbi muncul angka =
2

1

2) frekuensi nisbi muncul gambar =
2

1

b) Menghitung Peluang secara Teoritis

Peluang muncul gambar =
2

1

Sehingga dapat dirumuskan:

Peluang munculnya kejadian =
rjadimungkin teyangkejadianbanyaknya

dimaksudyangkejadianbanyaknya

atau dapat ditulis dengan lambang:

Keterangan:

P(X) = peluang kejadian muncul X

n(X) = banyak kejadian muncul X

n(S) = banyak kejadian yang mungkin

c. Frekuensi Harapan

Untuk memahami materi ini mari kita perhatikan contoh berikut!

Contoh:

Jika kita melempar sebuah uang logam 200 kali, berapa kalikah kita harapkan

muncul gambar (G)?

Ingat!

Frekuensi nisbi A =
percobaanBanyaknya

AmunculSeringnya

Banyak kejadian yang mungkin

)(

)(
)(

Sn

Xn
XP 

Banyak kejadian yang dimaksud
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Penyelesaian:

P(G) =
2

1

Harapan seringnya muncul gambar adalah:

P(G) x 200 kali =
2

1
X 200 kali = 100 kali

Kesimpulan: Frekuensi harapan munculnya suatu kejadian = nilai peluang x

banyaknya percobaan

2. Statistika

a. Pengumpulan Data

Contoh:

1) Hitunglah banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelasmu!

Berapa banyak siswa laki-laki dalam kelasmu?

Kegiatan mengumpulkan data di atas dilakukan dengan cara mencacah.

2) Ukurlah 3 pita yang sudah disediakan!

Kegiatan mengumpulkan data di atas dilakukan dengan cara mengukur.

3) Data pengamatan keadaan kebersihan kelas selama 1 minggu

Amati keadaan kebersihan di kelasmu seminggu yang lalu!

Kegiatan mengumpulkan data tersebut dilakukan dengan cara mencatat.

b. Mengurutkan Data (Data Tunggal)

Contoh:

Diketahui hasil ulangan Matematika 10 siswa di kelas IX C yaitu 5, 4, 7, 3, 6,

5, 8, 9, 6, 6.
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Tentukan nilai tertinggi dan terendah dari hasil ulangan Matematika 10 siswa

kelas IX C tsb!

Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan tsb ikutilah langkah-langkah berikut ini:

Urutkan data tsb!

Data terurut: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9

Amati dan tentukan nilai tertinggi dan terendah dari data terurut yang telah

diperoleh!

Nilai Tertinggi: 9 Nilai Terendah: 3

c. Sampel dan Populasi

Contoh:

Jika kita ingin mengetahui rasa sayur dalam satu panci, maka kita cukup

mengambil satu sendok untuk dicicipi. Dalam hal ini:

 seluruh sayur dalam satu panci disebut populasi.

 satu sendok sayur yang diambil dan dicicipi disebut sampel.

Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang lengkap yang akan

dijadikan objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar

diteliti atau diamati.

d. Ukuran Pemusatan Data (Data Tunggal)

1) Rata-Rata Hitung (Mean)
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Contoh:

Dalam 4 kali ulangan matematika, seorang siswa mendapatkan nilai

ulangannya sebagai berikut: 7, 6, 5, 8. Coba hitung berapa nilai rata-rata

ulangan yang diperoleh siswa tersebut!

Jawab:

Jumlah semua nilai = 7 + 6 + 5 + 8 = 26
Banyak data = 4

Nilai rata-rata =
dataBanyak

nilaisemuaJumlah

Nilai rata-rata =
4

26

2) Modus

Contoh: Nilai rapor Nita adalah 6, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 8.

Tentukan modus dari nilai rapor Nita tsb!

Jawab: Nilai yang paling banyak muncul adalah 6, maka modus data tersebut

adalah 6.

Kesimpulan: Modus adalah data yang paling sering muncul atau mempunyai

frekuensi terbanyak.

3) Median

Nilai tengah (median) dari suatu data dapat ditentukan dengan:

a) Urutkan data terlebih dahulu

b) Jika data sudah urut maka nilai tengah data tersebut dapat dicari dengan

ketentuan:

 Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak tepat

di tengah-tengah.
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 Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata dari dua data

yang ditengah.

Contoh:

Tentukan median dari data berikut: 8, 10, 8, 6, 9, 7, 9!

Jawab:

Data terurut: 6 7 8 8 9 9 10

Jadi nilai mediannya adalah 8.

e. Penyajian Data Statistika

Data dapat disajikan dalam berbagai diagram, yaitu:

a) Piktogram (Diagram gambar)

Diagram gambar adalah suatu diagram di mana datanya disajikan

berbentuk lambang gambar yang sesuai dengan objek datanya.

Misal data tentang buah-buahan, maka lambang yang digunakan adalah

gambar buah-buahan.

b) Diagram batang

Contoh:

Dari hasil panen buah apel Pak Amir, tiap tahunnya diperoleh data seperti

tampak pada tabel berikut:

Tabel 5. Contoh Tabel Hasil Panen Apel Pak Amir

Tahun Banyak Apel
(Ton)

2003 100
2004 150
2005 250

Median3 nilai 3 nilai
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Data diatas dapat disajikan dalam diagram batang sebagai berikut:

Diagram 3. Contoh Diagram Batang Hasil Panen Apel Pak Amir

c) Diagram Garis

Diagram garis merupakan suatu diagram yang disajikan dalam bentuk

garis (kurva).

Data dari hasil panen apel Pak Amir juga dapat disajikan dalam diagram

garis sebagai berikut:

Diagram 4. Contoh Diagram Garis Hasil Panen Apel Pak Amir

d) Data-data dalam diagram lingkaran dibagi dalam sektor-sektor (juring)

lingkaran yang didasarkan atas perbandingan tiap kategori dari

keseluruhan.
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Diagram 5. Contoh Diagram Lingkaran Hasil Panen Apel Pak Amir

Setelah tahap belajar kelompok, tahap selanjutnya adalah turnamen.

Siswa mewakili kelompok masing-masing berkompetisi agar mendapatkan poin

dan disumbangkan untuk kelompoknya. Pada tahap ini kelompok dengan poin

yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan akan mendapatkan penghargaan.

Pembelajaran kooperatif tipe TGT melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya,

dan mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat belajar

siswa. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran ini

memungkinkan siswa dapat belajar dengan santai disamping menumbuhkan

tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan peran aktif siswa.

G. Penelitian Yang Relevan

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam

pembelajaran diantaranya yaitu:

1. Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh Heni Purwanti dengan judul

Upaya Meningkatkan Peran Aktif Siswa dalam Pembelajaran Matematika

melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berpasangan di Kelas VIII

Tahun 2003
20%

Tahun
2004
30%

Tahun
2005
50%

Hasil Panen Apel
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SMP Negeri 2 Depok Yogyakarta. Adapun hasil penelitiannya : (1)

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe

Berpasangan di kelas VIII SMP Negeri 2 Depok Yogyakarta dapat

meningkatkan peran aktif siswa, (2) upaya-upaya yang dilakukan guru untuk

meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran matematika melalui

model pembelajaran kooperatif tipe Berpasangan di kelas VIII SMP Negeri 2

Depok Yogyakarta meliputi: a) menggunakan LKS yang memunculkan

persoalan-persoalan yang menarik dan menantang siswa pada setiap

pembelajaran, b) membimbing siswa yang mengalami kesulitan baik individu

maupun kelompok, c) mendorong siswa agar berani bertanya, memberi

tanggapan maupun ide di kelas, d) berdiskusi dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan baik secara berpasangan maupun dalam kelompok.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Aminah dari Universitas

Muhammadiyah Gresik dengan judul: Membandingkan Hasil Belajar Siswa

Yang Diajar dengan Model Kooperatif Tipe TGT dengan Konvensional pada

Pokok Bahasan Statistika di Kelas II MTs Trate Gresik. Hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa hasil belajar Matematika pokok bahasan Statistika

diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif TGT lebih baik

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional

(http://digilib.umg.ac.id/go).

H. Kerangka Berfikir

Keaktifan belajar matematika siswa sangat penting untuk ditingkatkan

karena keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan pembelajaran
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yang dilaksanakan. Siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta memiliki

keaktifan belajar matematika yang masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya

respon siswa saat guru memberikan pertanyaan/instruksi, siswa takut untuk

bertanya atau berpendapat, kurangnya interaksi siswa dengan siswa lain berkaitan

dengan pembelajaran matematika, serta kurang diikutsertakannya siswa dalam

membuat kesimpulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran masih

didominasi oleh guru sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, diperlukan

usaha perbaikan yang dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif

menekankan pada interaksi siswa dan kerjasama kelompok. Salah satu tipe

pembelajaran kooperatif adalah tipe TGT (Teams-Games-Tournament), di mana

dalam proses pembelajarannya menggunakan game untuk membuat siswa senang

mempelajari matematika. Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, siswa lebih

banyak belajar pada teman sebaya. Siswa dapat saling mengungkapkan ide

bersama temannya, melakukan diskusi dan mengerjakan tugas bersama, sehingga

diharapkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan

keaktifan belajar matematika siswa.

I. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) dapat meningkatkan keaktifan

belajar matematika siswa pada pokok bahasan Peluang dan Statistika di SMP

Negeri 4 Depok Yogyakarta kelas IX C.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Penelitian Tindakan Kelas

(PTK). Hoopkins mengartikan penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang

mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu tindakan

yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami

apa yang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan

(Rochiati Wiriaatmadja, 2005: 11). Sedangkan menurut T. Raka J. (1998: 5),

Penelitian tindakan kelas didefinisikan sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat

reflektif oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan

rasional dari tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas, memperdalam

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi

di mana pembelajaran tersebut dilakukan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok. Objek

penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT).
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX C SMP Negeri 4 Depok pada

semester ganjil tahun ajaran 2006/2007.

D. Setting Penelitian

Dalam penelitian digunakan setting kelas dan setting kelompok dimana data

diperoleh pada saat proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas dan

kelompok.

E. Desain Penelitian

Menurut model Kemmis & Mc Taggart, PTK mencakup empat langkah,

yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) tindakan (acting), 3) pengamatan (observing), 4)

refleksi (reflecting). Keempat langkah tersebut bersifat spiral dan dipandang sebagai

satu siklus (Rochiati Wiriaatmadja, 2005: 66).

PTK yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar

matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok pada pokok bahasan Statistika

dan Peluang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-

Tournament (TGT).. Secara rinci prosedur penelitian tindakan ini dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1. Siklus I

a. Perencanaan Tindakan
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Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan tindakan adalah

menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, sesuai dengan temuan masalah

dan gagasan awal. Dalam perencanaan ini peneliti mengembangkan rencana

pembelajaran, LKS, lembar observasi, dan pedoman wawancara di bawah

bimbingan dosen. Pembuatan rencana pembelajaran dan LKS dikonsultasikan

dengan guru dan dosen.

b. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini, guru melaksanakan desain pembelajaran kooperatif tipe TGT

yang telah direncanakan. Dalam usaha kearah perbaikan suatu perencanaan

bersifat fleksibel dan siap dilakukan perubahan sesuai apa yang terjadi dalam

proses pelaksanaan di lapangan. Tahap pelaksanaan dalam pembelajaran

kooperatif metode TGT ini meliputi:

1) Tahap mengajar

a) Guru memberikan kegiatan pembukaan

b) Guru mengajarkan materi pelajaran secara garis besarnya saja

2) Tahap belajar dalam kelompok

a) Siswa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing

b) Siswa mempunyai tugas untuk mempelajari materi pelajaran secara

berkelompok dengan menggunakan LKS yang telah disiapkan

c) Wakil dari salah satu kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan

LKS
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3) Tahap kompetisi

a) Setiap siswa mewakili kelompok masing-masing untuk bertanding

dengan siswa yang mewakili kelompok lain dengan kemampuan setara

b) Nilai yang diperoleh siswa dikomulatifkan dengan teman

sekelompoknya. Nilai rata-rata dari nilai komulatif tersebut menjadi

nilai kelompok

4) Tahap Permainan

Permainan diikuti oleh semua kelompok. Permainan ini bertujuan untuk

menjadikan pembelajaran matematika lebih menyenangkan. Permainan

berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pengetahuan siswa yang

diperoleh dari presentasai kelas dan belajar kelompok. Bentuk game

dibuat oleh peneliti bersama dengan guru.

5) Tahap penghargaan

Penghargaan diberikan kepada:

a) Kelompok yang mempresentasikan hasil belajarnya.

b) Kelompok yang mempunyai nilai sesuai kriteria yang sudah

ditentukan. Rata-rata poin dari hasil turnamen dan game digunakan

sebagai penentu kriteria.

Berikut kriteria penentuan penghargaan:
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Tabel 6. Kriteria Penentuan Penghargaan Kelompok

Rata-rata Kelompok Penghargaan Kelompok

45 rata-rata kelompok  50

50 rata-rata kelompok  55

55 rata-rata kelompok  60

Good Team (Kelompok Baik)

Great Team (Kelompok Hebat)

Super Team (Kelompok Super)

(Sumber: Slavin (1995: 90) dengan beberapa perubahan)

c. Observasi

Observasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung ini sebagai upaya

dalam mengamati pelaksanaan tindakan. Dalam melakukan observasi, peneliti

dibantu pengamat lain yang turut dalam mengamati jalannya pembelajaran

berdasarkan lembar observasi keaktifan siswa yang telah disiapkan oleh

peneliti.

d. Refleksi

Pada tahap ini peneliti berdiskusi dengan guru mengenai hasil pengamatan

yang dilakukan selama pembelajaran. Refleksi bertujuan untuk mengetahui

kekurangan dan kelebihan yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Hasil

dari diskusi yang dilakukan akan digunakan sebagai pertimbangan dalam

merencanakan pembelajaran siklus berikutnya. Menurut Kemmis & Mc

Taggart dalam Rochiati Wiriaatmadja (2005: 66), alur-alur tahapan dalam

penelitian tindakan kelas tampak seperti gambar berikut:
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Gambar 3. Model Spiral dari Kemmis dan Taggart

2. Siklus II

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siklus II dimaksudkan sebagai

perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan TGT pada siklus I. Prosedur

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sama dengan siklus I yaitu diawali dari

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Perencanaan tindakan

pada siklus II dilakukan oleh peneliti dan guru dengan berdasarkan pada hasil refleksi

pada siklus I. Menurut Rochiati Wiriaatmadja (2005: 103), apabila perubahan yang

bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran telah tercapai, atau apa yang diteliti

telah menunjukkan keberhasilan, siklus dapat diakhiri.

F. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Peneliti

Keterangan:
0 : perenungan
1 : perencanaan
2 : tindakan dan observasi I
3 : refleksi I
4 : perencanaan II
5 : tindakan dan observasi II
6 : refleksi II
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Peneliti merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif karena peneliti

sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir

data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya (L. Moleong,

2002: 121). Peneliti juga ikut membantu guru pada saat proses belajar

mengajar berlangsung.

b. Lembar Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi keaktifan

siswa. Lembar observasi keaktifan siswa merupakan lembar yang berisi

pedoman dalam melaksanakan pengamatan aktivitas siswa pada saat

pembelajaran di dalam kelas dan kelompok. Peneliti menetapkan 9

indikator untuk mengetahui keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.

Setiap indikator diberikan nilai sesuai dengan pengamatan observer

terhadap siswa dalam satu kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 7. Penskoran Aspek Lembar Observasi Keaktifan Belajar Siswa

Nilai Keterangan

0 tidak ada siswa yang melakukan

1 1 orang melakukan

2 2 orang melakukan

3 3 orang melakukan

4 4 orang melakukan

5 5 orang melakukan

c. Angket

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang

keaktifan siswa belajar matematika dengan menggunakan metode TGT
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guna memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Angket terdiri dari 20 butir pernyataan. Butir pernyataan angket

dinyatakan dalam dua bentuk yaitu pernyataan positif dan pernyataan

negatif. Siswa mengisi angket dengan memberikan tanda  sesuai kondisi

yang dialaminya pada setiap pernyataan. Pedoman penskoran untuk setiap

kriteria adalah Tidak Pernah (TP), Jarang (J), Sering (SR) dan Selalu

(SL). Contoh pedoman penskoran butir angket dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 8. Penskoran Butir Angket Keaktifan Belajar Siswa

Alternatif Jawaban Selalu Sering Jarang Tidak Pernah

Pernyataan Positif 3 2 1 0

Pernyataan Negatif 0 1 2 3

d. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun untuk menanyakan dan megetahui hal-hal

yang tidak dapat/kurang jelas diamati pada saat observasi. Selain itu,

untuk mempermudah peneliti dalam melakukan tanya jawab tentang

bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk mengetahui
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aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut. Observasi dilakukan dengan

menggunakan lembar observasi keaktifa belajar siswa yang telah

dipersiapkan.

b. Metode Wawancara

Denzim (Goetz dan LeCompte, 1984) dalam Rochiati Wiriaatmadja

(2005: 117) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang

dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang

dipandang perlu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap guru

dan siswa. Wawancara untuk mengungkap data yang sulit dicari/

ditemukan pada saat observasi serta untuk mengetahui tanggapan siswa

terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika dengan TGT. Wawancara

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan berupa LKS, daftar kelompok siswa, daftar

nilai siswa, foto kegiatan pembelajaran, dan rekaman. Dokumentasi

dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi.

Dokumentasi foto dan rekaman untuk memberikan gambaran secara lebih

nyata mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana

kelas ketika aktivitas belajar berlangsung.
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d. Angket

Angket dibagikan kepada semua siswa kelas IX C setiap siklus berakhir.

Data dari angket ini untuk memperkuat data yang telah diperoleh

berdasarkan lembar observasi.

e. Catatan Lapangan

Sumber informasi yang penting dalam penelitian ini adalah catatan

lapangan yang dibuat oleh peneliti. Berbagai aspek pembelajaran di kelas,

suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa,

interaksi siswa dengan siswa, dan kegiatan penelitian semuanya dapat

dibaca kembali dari catatan lapangan ini. Fungsi catatan lapangan adalah

untuk melakukan cross check dengan data-data yang telah didapatkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada refleksi tiap siklus

tindakan. Hal ini bermanfaat untuk rencana perbaikan pembelajaran pada siklus

berikutnya.

1. Analisis Data Hasil Observasi

Data hasil observasi aktivitas belajar siswa dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Berdasar pedoman penskoran yang telah dibuat, dihitung jumlah skor

keseluruhan untuk kelas IX C sesuai masing-masing observer.
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b. Skor keseluruhan untuk setiap observer dikomulatifkan kemudian dicari rata-

ratanya.

c. Skor rata-rata tersebut dipersentase dan dikualifikasi dengan menggunakan

kriteria sebagai berikut:

Tabel 9. Kualifikasi Persentase Skor Hasil Observasi Keaktifan Belajar Siswa

Rentang Skor Kualifikasi
80,01% - 100% Sangat Tinggi
60,01% - 80% Tinggi
40,01 % - 60% Sedang
21,01% – 40% Rendah

0 – 20% Sangat Rendah
2. Analisis Data Hasil Angket

Data hasil angket aktivitas belajar siswa dianalisis dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Berdasarkan pedoman penskoran yang telah dibuat, dihitung jumlah skor tiap-

tiap butir pernyataan untuk masing-masing siswa.

b. Skor masing-masing siswa dikomulatifkan dan dicari rata-ratanya.

c. Hasil rata-rata dipersentase dan dikualifikasikan untuk membuat kesimpulan

mengenai keaktifan siswa terhadap pembelajaran.

Tabel 10. Kualifikasi Persentase Skor Hasil Angket Keaktifan Belajar Siswa

Rentang Skor Kualifikasi
80,01% - 100% Sangat Tinggi
60,01% - 80% Tinggi
40,01 % - 60% Sedang
21,01% – 40% Rendah

0 – 20% Sangat Rendah
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H. Indikator Keberhasilan

Keaktifan belajar matematika siswa pada pokok bahasan Peluang dan

Statistika di SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta kelas IX C setelah diterapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) akan dikatakan

meningkat jika hasil rata-rata persentase seluruh aspek yang diamati lebih dari 60%.

Aspek-aspek keaktifan belajar matematika siswa yang diamati adalah sebagai berikut:

1. Mencatat materi/soal/hasil pembahasan

Siswa mencatat materi/soal/hasil pembahasan yang diberikan guru.

2. Bertanya kepada guru atau merespon pertanyaan/instruksi guru

Siswa mengajukan pertanyaan, baik kepada guru maupun kepada siswa lainnya.

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan materi yang dipelajari pada saat

proses belajar mengajar. Siswa menjawab pertanyaan guru jika guru mengajukan

pertanyaan. Ketika guru menyampaikan suatu instruksi, siswa memberikan

respon instruksi tersebut.

3. Mengajukan pendapat kepada guru atau kepada siswa lain

Siswa berani mengajukan pendapatnya baik kepada guru atau kepada siswa lain.

4. Berdiskusi/berpartisipasi dalam kelompok

Siswa tidak hanya berdiam diri ketika belajar secara berkelompok. Siswa

berusaha ikut berdiskusi/berpartisipasi dalam kelompok.

5. Mengerjakan LKS

Siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru.

6. Mengerjakan soal turnamen
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Siswa mewakili kelompok masing-masing untuk ikut serta dalam mengikuti

turnamen. Siswa mengerjakan soal-soal turnamen untuk mendapatkan nilai.

7. Berpartisipasi dalam tahap permainan (game)

Siswa berkelompok sesuai kelompok masing-masing dan ikut serta dalam tahap

permainan. Siswa ikut menyelesaikan pertanyaan yang diberikan pada permainan

tersebut.

8. Memanfaatkan sumber belajar yang ada

Siswa memanfaatkan sumber belajar yang ada, misalnya buku pelajaran,

lingkungan sekitar, peralatan yang mereka miliki.

9. Mempresentasikan hasil kerja kelompok

Siswa mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKS pada tahap belajar

kelompok.

Keaktifan belajar siswa dinyatakan meningkat jika rata-rata keseluruhan

aspek dalam lembar observasi mengalami peningkatan.

Sedangkan aspek yang akan diamati dalam Angket Keaktifan Belajar

Matematika Siswa meliputi:

1. Interaksi

Interaksi yang diamati adalah interaksi yang terjadi antara siswa dengan guru dan

interaksi siswa dengan siswa yang lain.

2. Kerjasama dengan teman sekelompok
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Kerjasama yang dimaksud adalah siswa saling membantu untuk menyelesaikan

permasalahan yang diberikan baik pada waktu belajar kelompok maupun

bermain game.

3. Mengerjakan soal dan tugas

Siswa diberikan permasalahan dalam Lembar Kerja Siswa yang harus

diselesaikan dalam kelompok masing-masing. Selain itu siswa juga harus

mengikuti turnamen dan game sebagai indikator siswa sudah paham dengan

materi yang diberikan atau belum.

4. Motivasi dalam mengikuti pembelajaran

Motivasi yang diberikan salah satunya adalah penghargaan kelompok yang

berupa sertifikat dan hadiah. Dengan diberikan penghargaan diharapkan dapat

memberikan semangat bagi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pra Penelitian Tindakan Kelas

Kegiatan pra penelitian tindakan kelas diawali dengan mengamati proses

pembelajaran matematika di kelas. Pada pertemuan pertama, peneliti diberi

kesempatan oleh guru untuk mengamati proses pembelajaran matematika di kelas

IX A. Selanjutnya peneliti mengadakan pengamatan di kelas IX B dan untuk

pertemuan ketiga di kelas IX C. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti,

guru menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam proses pembelajaran.

Peneliti juga melihat bahwa pembelajaran matematika cenderung didominasi oleh

guru. Pada saat guru memberikan pertanyaan, siswa hanya diam. Siswa akan

menjawab pertanyaan dari guru jika ditunjuk oleh guru. Siswa hanya berbisik-

bisik jika diberi kesempatan bertanya tentang materi yang disampaikan.

Peneliti melihat bahwa kelas IX C berbeda dengan dua kelas lainnya

yaitu kelas IX A dan IX B. Perbedaan terlihat ketika guru menginstruksikan siswa

untuk mengerjakan soal latihan. Siswa-siswa kelas IX A dan IX B cenderung tetap

tenang ketika megerjakan soal latihan, sedangkan siswa kelas IX C cenderung

lebih ramai. Pada saat guru tidak ada di kelas suasana di kelas IX C juga lebih

gaduh dibandingkan dengan kelas IX A dan IX B. Kemudian peneliti menanyakan

kepada beberapa siswa kelas IX C mengapa mereka hanya diam jika guru

bertanya atau memberi kesempatan bertanya tetapi mereka ramai saat guru tidak

ada atau diberi tugas menyelesaikan soal. Beberapa siswa tersebut menjawab
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bahwa mereka takut salah jika bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru

secara langsung. Ketika mereka diminta mengerjakan soal, mereka berusaha

bertanya kepada teman yang lain sehingga kelas menjadi gaduh. Berdasar

pengamatan tersebut, peneliti melihat bahwa siswa kelas IX C sudah cukup aktif

karena ada keinginan bertanya kepada teman ketika mereka tidak paham.

Meskipun demikian, keaktifan belajar matematika siswa kelas IX C masih perlu

ditingkatkan dengan harapan prestasi belajar juga meningkat.

Kegiatan pra penelitian pada hari Kamis 26 November 2006 yaitu

peneliti memberikan penjelasan kepada siswa-siswa kelas IX C mengenai alur

model pembelajaran kooperatif tipe TGT yang akan dilaksanakan pada

pembelajaran selanjutnya yaitu materi Peluang dan Statistika. Penjelasan yang

diberikan oleh peneliti diharapkan dapat memperlancar penelitian. Untuk

mempermudah peneliti dalam memberikan penjelasan mengenai alur

pembelajaran kooperatif tipe TGT, peneliti membagikan lembar alur pembelajaran

koopertaif tipe TGT kepada guru dan semua siswa. Kemudian peneliti

mengumumkan kelompok-kelompok yang telah dibentuk oleh peneliti dan

dikonsultasikan pada guru. Peneliti menjelaskan bahwa pembentukan kelompok

berdasarkan 3 hasil ulangan harian pada materi sebelumnya yaitu Bangun Ruang.

Peneliti membentuk 8 kelompok dengan setiap kelompok beranggotakan 5 orang

siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang berbeda-beda. Karena

jumlah siswa putra lebih sedikit, maka untuk setiap kelompok ada yang

beranggotakan 2 siswa putra atau hanya terdapat 1 siswa putra. Tidak ada siswa

yang berkomentar tentang pembagian kelompok tersebut.
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Berdasarkan kesepakatan dengan guru, pelaksanaan penelitian dilakukan

sesuai dengan jadwal pelajaran matematika kelas IX C. Secara rinci jadwal

pelajaran matematika kelas IX C adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Jadwal Pelajaran Matematika Kelas IX C

Hari Pertemuan ke- Waktu

Selasa 4, 5 09.00 – 10.40

Rabu 5, 6 10.00 – 11.20

Sabtu 1, 2 07.00 – 08.20

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan kesepakatan dengan guru, pelaksanaan penelitian dimulai

pada hari Selasa tanggal 21 November 2006. Penelitian dilaksanakan sebanyak 2

siklus. Adapun pelaksanaan penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Siklus
Pertemuan

ke-
Hari/Tanggal Kegiatan

I 1
Selasa/21 November
2006

Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS I)

2
Rabu/22 November
2006

Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS 2)

3
Sabtu/25 November
2006

Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS 3)

4
Selasa/28 November
2006

Turnamen Cepat Tepat

II 1
Rabu/29 November
2006

Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS 4)

2 Sabtu/2 Desember 2006
Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS 5)

3 Selasa/5 Desember 2006
Presentasi dan Belajar Kelompok
(LKS 6)

4 Rabu/6 Desember 2006 Turnamen Monopoli
5 Sabtu/9 Desember 2006 Pemberian penghargaan
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1. Penelitian Tindakan Kelas Siklus I

a. Perencanaan

Perencanaan yang telah dibuat, dikonsultasikan juga dengan guru.

Berdasarkan hasil diskusi antara guru dan peneliti, disepakati bahwa untuk siklus I

materi yang akan dipelajari adalah tentang Peluang. Hal-hal yang dilakukan pada

tahap perencanaan ini antara lain sebagai berikut:

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pembelajaran

2) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1, 2, dan 3

3) Menyusun dan mempersiapkan soal-soal turnamen Cepat Tepat beserta

kuncinya.

4) Menyiapkan daftar kelompok untuk turnamen Cepat Tepat.

Setiap grup dalam turnamen diwakili oleh siswa dari setiap kelompok

awal dengan kemampuan yang setara. Misal, grup C diwakili oleh siswa

berkemampuan paling tinggi dari setiap kelompok.

5) Menyiapkan sertifikat penghargaan.

6) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi.

7) Menyusun dan menyiapkan angket keaktifan belajar matematika siswa.

8) Menyusun dan menyiapkan pedoman wawancara untuk guru dan siswa.

9) Menyiapkan peralatan-peralatan untuk mendokumentasikan kegiatan-

kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung seperti kamera dan

recorder.
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b. Pelaksanaan

Sesuai dengan rencana yang telah dibuat, kegiatan pembelajaran

dilaksanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Guru

melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun.

Peneliti dibantu oleh seorang pengamat yang juga merupakan mahasiswa

pendidikan matematika UNY. Selama kegiatan pembelajaran, peneliti dan

pengamat ikut serta mendampingi siswa dalam belajar kelompok, membantu guru

membagikan LKS dan peralatan yang digunakan. Pengamat membantu peneliti

mengamati keaktifan siswa dengan menggunakan lembar observasi.

Deskripsi pelaksanan dan pengamatan pembelajaran matematika dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT di kelas IX C adalah

sebagai berikut:

1) Presentasi Kelas

Pada siklus I, kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali

pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22

November 2006. Guru membuka pertemuan dengan mengucapkan salam,

kemudian meminta siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang

telah ditetapkan. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa mulai hari itu

pelaksanan pembelajaran akan dilaksanakan berbeda dengan pembelajaran

biasanya, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT.

Kemudian guru memotivasi siswa agar lebih aktif pada saat belajar

berkelompok. Guru juga menyampaikan bahwa siswa tidak perlu merasa

terganggu dengan kehadiran peneliti karena peneliti akan ikut membantu guru
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dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian guru mempresentasikan materi

tentang Peluang secara garis besarnya dengan menggunakan laptop dan LCD.

Guru menyampaikan materi tentang sampel dan titik sampel. Guru

memberikan contoh sebuah uang logam dan mengajak siswa menentukan

ruang sampel dan titik sampelnya. Setelah selesai mempresentasikan materi

selama kurang lebih 20 menit, guru menginstruksikan kepada siswa untuk

mendiskusikan LKS 1 dan mengerjakannya.

Pada pertemuan kedua, siswa sudah berkelompok karena pada pertemuan

sebelumnya pada hari Selasa sudah diinstruksikan oleh guru untuk langsung

berkelompok jika pelajaran matematika dimulai. Guru mengawali pertemuan

dengan menanyakan kepada siswa beberapa pertanyaan untuk mengingat

materi pada pertemuan sebelumnya. Guru: “Siapa yang pernah melihat uang

logam?”. Semua siswa mengacungkan jari. Kemudian guru melanjutkan:

“Siapa yang masih ingat ruang sampel dan titik sampel dari uang logam yang

dilambungkan?”. Siswa menjawab dengan bersahut-sahutan sehingga kelas

menjadi agak gaduh. Guru menenangkan siswa dan mempertegas kesimpulan

yang diperoleh pada pertemuan sebelumnya.

Gambar 4. Guru Mempresentasikan Materi
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Pada pertemuan ketiga, guru tidak banyak memberikan pengantar. Guru

hanya menyampaikan bahwa pada hari itu materi yang akan dipelajari adalah

tentang frekuensi harapan, kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami materi guru meminta siswa agar

mengerjakan LKS 3 dengan berdiskusi. Guru menyampaikan bahwa terdapat 5

soal latihan dalam LKS 3 yang harus diselesaikan dan dipresentasikan

hasilnya.

Pertemuan keempat pada siklus pertama adalah kegiatan turnamen

Peluang dan game Cepat Tepat. Guru tidak memberikan presentasi materi

seperti pada pertemuan sebelumnya. Guru mengkondisikan siswa untuk

mengikuti turnamen.

2) Belajar Kelompok

Pada pertemuan pertama, setelah guru mengucapkan salam siswa

bekelompok sesuai dengan instruksi guru. Siswa-siswa membutuhkan waktu

yang cukup lama untuk berkelompok karena bingung akan duduk dimana.

Melihat kondisi kelas yang gaduh guru segera membantu mengatur tempat

duduk siswa. Setelah semua berkumpul dengan kelompok masing-masing,

guru segera mempresentasikan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya

peneliti membagikan LKS 1. Setiap kelompok mendapat 2 LKS 1 untuk

dikerjakan. Siswa mulai mempelajari LKS 1 dengan tenang. Hanya beberapa

siswa masih terdengar bisik-bisik. Guru dan peneliti berkeliling pada semua

kelompok. Pada kelompok 2 peneliti melihat tidak semua siswa mengerjakan

LKS 1. Terdapat seorang siswa putra yang mengerjakan LKS 1 sendirian.
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Peneliti mendekati dan menanyakan alasan siswa tersebut mengerjakan

sendirian. Alasan siswa tersebut adalah siswa malu belajar bersama dalam

kelompok tersebut yang empat lainnya siswa putri. Kemudian peneliti

memberikan penjelasan kepada siswa tersebut agar tidak perlu merasa malu

karena tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah melatih siswa

bekerjasama dan lebih aktif dalam belajar matematika. Selanjutnya peneliti

mengamati kelompok 1. Diskusi berjalan dengan baik pada kelompok 1.

Semua anggota kelompok 1 aktif dalam diskusi kelompok.

Gambar 5. Siswa Berdiskusi dalam Kelompok untuk Menyelesaikan LKS

dan Guru Membimbing Siswa saat Berdiskusi

Pada kelompok 4, peneliti melihat siswa agak gaduh karena saling tunjuk

dengan teman untuk mengerjakan LKS 1. Guru mendatangi mereka dan

menegaskan kembali bahwa mereka harus bekerjasama untuk mempelajari

LKS tersebut. Jika hanya saling tunjuk maka mereka tidak akan bisa

menyelesaikan LKS sesuai waktu yang diberikan dan juga mereka tidak akan

dapat memahami apa materi yang dipelajari dalam LKS 1 tersebut. Berbeda

dengan kelompok 5 yang mengerjakan LKS 1dengan berbagi tugas. 2 siswa
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mengerjakan 4 halaman dan 3 siswa lainnya mengerjakan 4 halaman yang

lain. Sedangkan diskusi dalam kelompok 3, 5, 7, dan 8 terlihat belum berjalan

dengan baik. Masih terlihat beberapa dari anggotanya yang tidak ikut

berdiskusi. Dari pengamatan peneliti, kelompok 1, 5, dan 6 yang lebih dulu

berinisiatif untuk bertanya pada guru. Sedangkan kelompok lain menunggu

sampai guru bertanya apakah mereka mengalami kesulitan apa tidak.

Setelah 50 menit menyelesaikan LKS I, guru meminta perwakilan

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Semua siswa

hanya diam sehingga guru perlu memberikan motivasi kepada siswa. Guru

membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi. Siswa perwakilan

kelompok memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya dan

menanggapi hasil diskusi kelompok 5. Tidak ada satupun siswa yang berani

bertanya atau menanggapi sehingga guru berinisiatif untuk bertanya kepada

kelompok 7:” Bagaimana kelompok 7 sepertinya ada yang ngin ditanyakan?”.

Salah satu siswa dalam kelompok 7 menjawab:” Iya, kami belum paham

tentang materi komplemen satu kejadian, halaman 8. Tolong dijelaskan!”.

Perwakilan dari kelompok 5 memberikan penjelasan sedangkan guru

melengkapi penjelasan yang diberikan perwakilan kelompok 5. Guru masih

memberikan kesempatan kepada kelompok lain yan ingin bertanya. Karena

sudah tidak ada yang bertanya lagi, guru segera mengakhiri presentasi dan

meminta siswa yang lain untuk memberikan applause untuk kelompok 5.
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Gambar 6. Perwakilan Kelompok Mempresentasikan Hasil Diskusi

Pada pertemuan kedua, semua siswa sudah berada pada kelompok

masing-masing saat guru memasuki kelas. Guru dengan dibantu peneliti dan

pengamat membagikan LKS 2. Setelah membagikan LKS 2, guru menjelaskan

bahwa LKS 2 berisi tentang soal latihan materi Peluang yang sudah dipelajari

pada LKS 1.

Setiap kelompok mendapatkan 2 LKS 3. Setelah mendapatkan LKS 3,

siswa mulai mengerjakan dengan tenang. Untuk materi frekuensi harapan,

siswa tidak mengalami kesulitan. Sedangkan untuk materi menggabungkan

kejadian semua kelompok mengalami kesulitan dalam mengerjakan dan

memahaminya. Kelompok 4 mengalami kesulitan dalam memahami tentang

Kejadian Saling Lepas. Guru melanjutkan pada kelompok lainnya sedangkan

peneliti melanjutkan pengamatan pada kelompok 1. Kelompok 1 sedang

mendiskusikan tentang Kejadian Saling Bebas.

Kesulitan yang sama juga dialami oleh kelompok 5 dan kelompok 8.

Setelah selesai mengerjakan LKS 3, guru meminta perwakilan dari kelompok

untuk mempresentasikan hasil dari latihan soal pada LKS 3. Kelompok 1

mempresentasikan latihan soal nomor 1, kelompok 5 mempresentasikan

nomor 2, kelompok 7 mempresentasikan nomor 3, kelompok 8
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mempresentasikan nomor 4 dan kelompok 6 mempresentasikan nomor 5.

Perbedaan pendapat terjadi pada saat kelompok 1 mempresentasikan

jawabannya. Kelompok 1 berpendapat bahwa peluang dari mata dadu yang

habis dibagi 2 adalah
6

3
atau

2

1
. Guru mempersilahkan pada siswa yang tidak

sependapat dengan kelompok 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Salah satu

anggota kelompok 5 menyatakan bahwa mata dadu yang habis dibagi 2 itu

hanya 2 jadi peluang dari mata dadu yang habis dibagi 2 adalah
6

1
. Kemudian

siswa tersebut menanyakan pada kelompok 1: “Menurut kelompok 1 mata

dadu yang habis dibagi 2 itu apa saja? Koq peluangnya bisa diperoleh
2

1
”. R

(perwakilan dari kelompok 1): “Mata dadu itu kan: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang

habis dibagi 2 adalah 2, 4, 6. Maksudnya habis dibagi 2 itu bilangan-bilangan

tersebut jika dibagi 2 hasilnya bilangan bulat, tidak ada sisanya”. E

(perwakilan kelompok 5): “Menurut kelompok kami, mata dadu yang habis

dibagi 2 itu ya 2 saja karena 2 dibagi 2 hasilnya 1”. Kemudian guru

mempersilahkan kelompok yang lain untuk memberikan pendapatnya. Karena

tidak ada yang berkomentar lagi, maka guru menanyakan siapa yang

mempunyai jawaban sama dengan kelompok 1. Kelompok yang mempunyai

jawaban sama dengan kelompok 1 adalah kelompok 2, 3, 6, 7, 8 sedangkan

kelompok 4 mempunyai jawaban yang sama dengan kelompok 5. Guru

berusaha untuk membuat kelompok 4 dan 5 agar tidak berkecil hati. Karena

terdapat dua pendapat yang berbeda guru membantu siswa untuk mencari
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kebenaran dari jawaban soal tersebut. Setelah memperoleh jawaban yang

benar, guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan tentang apa yang

mereka pelajari dalam LKS 3. Sebelum pembelajaran selesai, guru

mengumumkan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan turnamen. Guru

meminta siswa untuk mempelajari LKS 1, LKS 2, dan LKS 3 sebagai bahan

untuk turnamen. Guru memberikan waktu pada peneliti untuk menjelaskan

bagaimana pelaksanaan turnamen.

3) Turnamen

Kegiatan turnamen dilaksanakan pada pertemuan keempat, yaitu hari

Selasa tanggal 28 November 2006. Turnamen diikuti oleh 39 siswa, seorang

siswa dari kelompok 3 tidak masuk sekolah. Pada pertemuan sebelumnya guru

telah meminta semua siswa mempersiapkan diri, agar dapat mengerjakan soal

turnamen dengan baik. Sebelum turnamen di mulai, guru menjelaskan bahwa

setiap siswa akan mewakili kelompok mereka masing-masing. Guru meminta

siswa untuk berkelompok sesuai dengan pembagian grup yang telah dibacakan

pada pertemuan sebelumnya. Peneliti membantu mengkondisikan siswa dan

mengatur tempat duduk siswa. Pada awal turnamen, siswa berlatih

mengerjakan soal. Guru membagikan soal dengan dibantu peneliti dan

pengamat. Peneliti membagikan soal dan lembar jawab dengan memanggil

nama siswa satu persatu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa

sudah berada pada grup masing-masing. Pada pukul 09.10 WIB siswa mulai

mengerjakan soal dengan tenang. Guru mengelilingi siswa yang sedang

mengerjakan soal untuk memastikan bahwa siswa tidak saling mencontek.
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Setelah siswa selesei mengerjakan soal latihan, guru menginstruksikan kepada

siswa untuk mengumpulkan lembar jawab. Hasil dari latihan ini akan

digabungkan dengan nilai permainan (game) dan akan diumumkan pada

pertemuan selanjutnya. Guru juga akan memberikan penghargaan untuk

kelompok yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nilai yang diperoleh

setiap siswa digabungkan dalam grupnya masing-masing kemudian diberikan

poin sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam acuan penilaian. Poin turnamen

setiap siswa akan digabungkan dalam kelompoknya masing-masing. Rata-rata

nilai latihan siswa pada turnamen siklus I adalah 43,95.

Gambar 7. Siswa Melaksanakan Turnamen

Kegiatan selanjutnya adalah turnamen. Turnamen dilaksanakan dalam

bentuk permainan (game) yang berupa kartu soal. Lebih lanjut guru

menjelaskan aturan permainannya terlebih dahulu. Peraturan permainannya

adalah permainan Cepat Tepat. Guru menginstruksikan siswa untuk

berkelompok menurut kelompok awal. Setiap kelompok diberi kesempatan

untuk menjawab satu pertanyaan. Jika siswa yang mendapat kesempatan untuk

menjawab tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka kelompok
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lain dapat merebut pertanyaan tersebut. Kelompok yang dapat menjawab

dengan benar akan mendapatkan nilai.

Pertanyaan pertama di mulai dari kelompok 1 sebagai pemain dan

kelompok yang lain menjadi penantang. Guru menampilkan pertanyaan pada

laptop dengan LCD, sehingga semua siswa dapat membaca. Dengan cepat

kelompok 1 menjawab pertanyaan dengan benar. Kondisi kelas tidak ramai,

semua siswa tampak serius mengerjakan pertanyaan yang diberikan walaupun

belum mendapat giliran menjawab. Kelompok 2, 5, 6, dan 8 berhasil

menjawab pertanyaan giliran dengan benar. Kelompok 3 tidak dapat

menjawab pertanyaan dengan benar sehingga pertanyaan tersebut

diperebutkan. Kelompok 1, 5, dan 8 mengacungkan jari tanda ingin

menjawab. Kondisi kelas menjadi gaduh karena mereka ingin menjawab

pertanyaan kelompok 3. Peneliti menunjuk kelompok 1 untuk menjawab

karena kelompok 1 yang mengacungkan jari pertama kali. Kelompok 1

menjawab pertanyaan dengan benar sehingga nilai diberikan kepada kelompok

1. Kelompok 7 juga tidak berhasil menjawab pertanyaan giliran dengan benar.

Pertanyaan untuk kelompok 7 diperebutkan dan dijawab dengan benar oleh

kelompok 4.

Setelah semua kelompok mendapat kesempatan untuk menjawab

pertanyaan, guru mengajukan dua pertanyaan untuk diperebutkan. Suasana

mejadi tegang saat guru membacakan pertanyaan rebutan. Pertanyaan yang

diperebutkan hanya 2 mengingat waktu yang tinggal beberapa menit saja.

Pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok 1 dengan benar. Suasana menjadi
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ramai dengan tepuk tangan siswa-siswa. Pertanyaan kedua juga dijawab

dengan benar oleh kelompok 1. Kelompok 3, 5, dan 8 kalah cepat dengan

kelompok 1 saat mengacungkan jari. Hasil dari permainan (game) adalah:

kelompok 1 berhasil menjawab 4 pertanyaan, kelompok 2, 5, 6, 8 berhasil

menjawab masing-masing 1 pertanyaan, kelompok 4 berhasil menjawab 2

pertanyaan, sedangkan kelompok 3 dan 7 sama sekali tidak dapat menjawab

pertanyaan dengan benar.

Kegiatan turnamen berakhir pukul 10.15. Guru membacakan hasil

perolehan turnamen dan meminta siswa untuk memberikan tepuk tangan pada

kelompok 1 yang paling banyak mendapatkan nilai. Guru mengakhiri

pertemuan dengan memberikan informasi bahwa pertemuan selanjutnya yaitu

siswa akan belajar materi yang baru yaitu tentang Statistika.

5) Penghargaan kelompok

Berdasarkan hasil turnamen siklus I, kelompok yang mendapatkan

penghargaan yaitu:

Tabel 13. Hasil Perolehan Rata-Rata Poin Kelompok Siklus I

Kelompok
Poin Latihan Soal

(Siklus I)

Poin Game

(Siklus I)

Poin Turnamen

(Siklus I)
Penghargaan

1 44,38 60 52,19 Great Team

2 46,88 42,5 44,69 Good Team

3 44 27,5 35,75 -

4 50 55 52,5 Great Team

5 33,5 42,5 38 -

6 46,88 42,5 44,69 Good Team

7 37 27,5 32,25 -

8 49 42,5 45,75 Great Team

Jumlah 345,82
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Berdasarkan perolehan hasil turnamen pada siklus I, terdapat 3 kelompok

yang tidak mendapatkan penghargaan yaitu kelompok 3, 5, dan 7 serta tidak

ada kelompok yang mendapatkan penghargaan Super Team. Penghargaan

yang diberikan berupa hadiah dan sertifikat. Dengan penghargaan ini

diharapkan dapat memotivasi siswa untuk giat belajar dan lebih aktif dalam

pembelajaran di kelas.

c. Refleksi

Berdasarkan refleksi yang dilakukan terhadap siklus I, pembelajaran

dengan model kooperatif tipe TGT sudah berjalan sesuai prosedur yang telah

direncanakan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang

harus diselesaikan supaya pada siklus II dapat diperbaiki. Permasalahan tersebut

antara lain:

1) Siswa masih kurang aktif dalam kegiatan belajar kelompok dan mencatat

materi/soal/hasil pembahasan.

Keaktifan yang baik baru terlihat pada kelompok 1 dan 5. Sedangkan

pada kelompok lain jika tidak bisa mengerjakan LKS yang diberikan

kebanyakan siswa hanya diam menunggu sampai ditanya oleh guru.

Siswa mencatat materi/soal/hasil pembahasan juga menunggu instruksi

dari guru.

2) Kerjasama dalam kegiatan belajar kelompok belum terbangun dengan

baik. Hal ini terlihat dari aspek berdiskusi/berpartisipasi dalam kelompok

yang termasuk pada kriteria sedang.
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Siswa dalam satu kelompok masih takut untuk bertanya dengan teman

satu kelompoknya. Selain itu masih ada beberapa kelompok yang

anggotanya saling tunjuk untuk menyelesaikan menyelesaikan

permasalahan dalam LKS.

3) Siswa kurang memanfaatkan buku Matematika selain LKS yang

diberikan untuk memperoleh informasi. Hasil dari lembar observasi

keaktifan belajar siswa menunjukkan bahwa aspek memanfaatkan

sumber belajar yang ada termasuk dalam kriteria rendah.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul pada siklus I, peneliti

bersama guru merencanakan langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan

pada siklus II.

2. Penelitian Tindakan Kelas Siklus II

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, perencanaan yang disusun untuk

siklus II dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Guru harus selalu memotivasi siswa agar aktif dalam belajar kelompok.

Guru juga menekankan agar siswa lebih berani mengungkapkan pendapat

atau bertanya. Walaupun pendapat yang diungkapkan salah guru tidak

akan menertawakan ataupun marah, bahkan guru akan bangga dengan

keberanian siswa.
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2) Untuk meningkatkan kerjasama antar anggota, pada pertemuan

selanjutnya siswa diberikan permasalahan yang memungkinkan siswa

melakukan aktifitas seperti menghitung, mengukur, dan menggambar.

3) Guru mengingatkan pada siswa bahwa dalam mempelajari materi, siswa

boleh menggunakan buku Matematika selain LKS yang diberikan. Hal

ini dimaksudkan agar siswa aktif mencari sumber belajar yang lain selain

LKS yang diberikan. LKS untuk siklus II dibuat agar siswa tidak hanya

menggunakan buku sebagai sumber belajar tetapi juga peralatan lain

yang mendukung pembelajaran.

Pada perencanaan siklus II juga disusun Rencana Pembelajaran (RP),

LKS, soal latihan turnamen dan game, lembar observasi, angket respon siswa dan

pedoman wawancara.

b. Pelaksanaan

1) Presentasi Kelas

Pertemuan pertama pada siklus ke 2 diawali dengan mengumumkan

kelompok yang mendapatkan penghargaan. Setelah guru membagikan

sertifikat dan hadiah, guru menyampaikan materi dengan menggunakan laptop

dan LCD. Materi yang disampaikan garis besarnya saja yaitu pengertian

tentang satistika, populasi dan sampel, pengukuran dan pemusatan, ukuran

pencaran data serta penyajian data. Pertemuan ke dua, guru memasuki kelas

IX C pada pukul 07.00. Ketika guru memasuki kelas, siswa-siswa sedang

berkelompok. Guru segera mempersiapkan laptop dan LCD untuk presentasi

materi. Setelah 5 menit berlalu, kelas mulai tenang dan guru segera membuka
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pembelajaran matematika hari itu dengan salam. Selanjutnya guru

menyampaikan bahwa pada hari itu materi yang akan dipelajari adalah

Statistika. Kemudian guru menampilkan garis besar dari materi yang akan

dipelajari. Guru menjelaskan bahwa salah satu penyajian data adalah dengan

diagram. Jenis-jenis diagram yang akan dipelajari yaitu diagram gambar,

diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran. Guru juga

menambahkan bahwa siswa akan lebih memahami tentang diagram-diagram

tersebut dalam LKS 5.

Pertemuan ketiga, guru memulai pembelajaran matematika tepat pukul

09.00 WIB. Sebelum memulai presentasi materi yang akan dipelajari, guru

membahas PR yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan

ketiga siklus II ini siswa akan mengerjakan latihan soal tentang materi

Statistika. Guru mengingatkan secara garis besar materi yang sudah dipelajari

pada pertemuan pertama dan kedua siklus II. Pada pertemuan keempat siklus

II guru tidak mempresentasikan materi karena hari itu akan diadakan game

dan turnamen. Pada setiap akhir presentasi kelas, guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Pada siklus II ini, aktivitas bertanya

siswa meningkat jika dibandingkan dengan siklus I. Hal ini ditunjukkan oleh

anggota kelompok 1 dan 5 yang sering bertanya.

2) Belajar Kelompok

Pada siklus II siswa masih akan belajar dengan menggunakan

pembelajaran tipe TGT. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu

tanggal 29 November 2006, dan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Siswa
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berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti pada siklus

pertama. Setiap kelompok mendapatkan 2 LKS 4. Karena materi yang harus

dipelajari cukup banyak, guru mengingatkan siswa untuk memanfaatkan

waktu sebaik-baiknya. Peneliti dan pengamat membagikan perlengkapan yang

digunakan dalam LKS 4. Siswa mulai mengukur pita-pita yang disediakan.

Kerjasama yang baik terlihat seperti pada kelompok 1. Ada siswa yang

membacakan pertanyaan dalam LKS 4, ada siswa yang sedang mengukur pita

dan ada pula siswa yang menuliskan hasil dari pengukuran pita tersebut.

Semua kelompok merasa kesulitan menentukan sampel dan populasi.

Kesulitan yang lain dialami ketika siswa diminta untuk mencari mean,

modus dan median dari suatu data dalam tabel frekuensi. Setelah 45 menit

belajar kelompok, guru meminta siswa untuk mempresentasikan latihan soal

LKS 4. Semua kelompok mengacungkan jari ketika guru menanyakan

kelompok mana yang akan mempresentasikan latihan nomor 1. Karena soal

nomor satu masih sederhana guru hanya menayakan jawabannya saja pada

kelompok 1. Jawaban yang diberikan oleh kelomnpok 1 dibenarkan oleh

semua siswa. Karena tidak ada yang berpendapat lain, guru meneruskan untuk

membahas nomor 2. Perwakilan kelompok 7 maju ke depan untuk

mempresentasikan hasil belajar kelompoknya. T (perwakilan kelompok 7):

“Teman-teman saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil

diskusi kami untuk soal latihan nomor 2” (Di papan tulis telah ditampilkan

soal latihan nomor 2). Siswa tersebut mengisi tabel kemudian menuliskan di

papan tulis cara menentukan modus dan median. Kemudian siswa
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mempersilahkan bagi teman-temannya yang ingin bertanya. Guru membantu

menjelaskan kembali agar siswa lebih paham. Pada pukul 11.20 bel berbunyi

yang berarti pembelajaran pada hari itu harus diakhiri. Latihan soal yang

belum dibahas yaitu nomor 3, 4, dan 5 dijadikan pekerjaan rumah. Guru juga

menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya masih belajar kelompok lagi,

dengan materi Penyajian Data Tunggal. Guru juga meminta kepada siswa

untuk membawa peralatan seperti penggaris, busur, jangka, dan gunting.

Pertemuan ke dua, guru memasuki kelas IX C pada pukul 07.00. Ketika

guru memasuki kelas, siswa-siswa sedang berkelompok. Setelah guru

mempresentasikan materi, guru segera membagikan LKS 5 dan meminta

siswa untuk segera mengerjakan. Karena merasa banyak yang harus

dikerjakan, kelompok 4, 5, dan 7 membagi tugas mengerjakan. Misalnya pada

kelompok 5, 3 siswa bertugas mempelajari dan menyelesaikan diagram

gambar, diagram batang dan diagram garis sedangkan 2 siswa lainnya

menyelesaikan untuk diagram lingkaran. Melihat hal yang demikian guru

menghampiri kelompok 5 dan mengingatkan bahwa mereka boleh

mengerjakan LKS dengan cara seperti itu tetapi setiap siswa harus paham

dengan semua materi pada LKS 5. Guru berharap jika masih ada yang belum

paham maka siswa harus bertanya pada temannya yang lebih paham.

Sedangkan siswa yang sudah paham juga diharapkan dapat menjelaskan

kepada temannya yang bertanya atau mengalami kesulitan.

Pada pertemuan sebelumnya guru sudah meminta kepada siswa untuk

membawa peralatan berupa gunting, penggaris, jangka dan busur. Akan tetapi
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terlihat masih banyak siswa yang tidak membawa peralatan tersebut sehingga

memperlambat siswa menyelesaikan kegiatan pada LKS 5. Semua kelompok

merasa kebingungan dalam mempelajari diagram lingkaran. Pada pertemuan

kali ini siswa tidak mempresentasikan hasilnya karena waktunya tinggal 5

menit lagi. Guru kemudian menambahkan bahwa diagram gambar jarang

digunakan karena mempunyai kelemahan. Guru: “Misalnya saja terdapat data

jumlah penduduk dalam sebuah desa dari tahun 2003-2006. Misalkan untuk 50

penduduk diwakili oleh satu gambar manusia. Jika pada tahun 2004 jumlah

penduduk pada desa tersebut 225 maka kita akan kesulitan menyajikan

datanya. 4 gambar manusia akan mewakili 200 penduduk sedangkan untuk 25

penduduk, tentu saja kita tidak dapat menyajikannya dengan gambar manusia

yang dipotong separuhnya”. Sebelum mengakhiri pertemuan hari itu guru

memberitahukan bahwa pertemuan selanjutnya siswa masih akan belajar

kelompok untuk menyelesaikan latihan soal tentang materi statistika.

Bel berbunyi pada pukul 09.00 menandakan pembelajaran matematika

pada pertemuan ke tiga dimulai. Siswa sudah mulai berpindah tempat untuk

berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah semua

siswa tenang, guru membuka pembelajaran matematika hari itu. Guru juga

mengingatkan pekerjaan rumah pada LKS 4 yang belum dibahas. Guru

menanyakan kepada siswa apakah ada yang ingin ditanyakan dari pekerjaan

rumah tersebut. Siswa menjawab: “nomor 5 pak”. Guru: “Ada yang ingin

mengerjakan di depan?” Kemudian seorang siswa maju mengerjakan soal

tersebut. Karena jawaban siswa tersebut sudah benar maka guru hanya
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membantu menjelaskan jawaban yang ditulis siswa tadi. Peneliti dan

pengamat membantu guru membagikan LKS 6. Setelah semua kelompok

mendapatkan LKS 6, siswa-siswa segera mengerjakannya. Semua kelompok

mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal latihan nomor 2, 3, dan 4. Guru

dan peneliti membantu menyelesaikan soal tersebut dengan membimbing

masing-masing kelompok. Bagi siswa yang masih belum paham diharapkan

bertanya pada siswa lain dalam kelompoknya yang sudah paham.

3) Turnamen

Seperti yang telah diinformasikan pada pertemuan ke empat akan

diselenggarakan turnamen. Guru memasuki kelas pada pukul 10.00 dan segera

mengkondisikan siswa untuk berkumpul sesuai dengan grup masing-masing.

Anggota grup pada siklus II ditentukan berdasar dari hasil perolehan nilai

turnamen siklus I pada tahap latihan. Guru membagikan soal dan lembar

jawab kepada siswa dengan memanggil satu persatu nama siswa. Setelah

selesai membagikan, guru menjelaskan bahwa siswa harus mengerjakan

sendiri dan tidak boleh bekerjasama dengan teman lain. Guru berkeliling

mengawasi siswa yang mengerjakan soal turnamen. Pada siklus II, turnamen

diikuti oleh 37 siswa. Rata-rata nilai hasil latihan soal pada turnamen siklus II

adalah 44,11.

Setelah siswa mengerjakan soal latihan, kegiatan yang selanjutnya adalah

turnamen yang berupa permainan kartu soal dengan peraturan mengadaptasi

permainan monopoli. Peraturan monopoli ini tidak seperti peraturan bermain

monopoli sesungguhnya, peneliti sedikit merubah aturan permainan agar
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mudah memainkannya. Perlengkapan yang digunakan adalah uang monopoli

dengan nilai 100, kertas monopoli, pion dan dadu. Masing-masing kelompok

mempunyai 1 kesempatan untuk melempar dadu. Setelah mendapatkan angka

pada dadu, pion dijalankan sesuai angka pada dadu. Di tempat berhenti dadu

terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok tersebut. Jika

kelompok yang mendapat giliran menjawab tidak dapat menjawab pertanyaan

dengan benar maka kelompok lainnya dapat merebut pertanyaan tersebut dan

menjawabnya. Pertanyaan tersebut hanya diperebutkan sekali saja. Pertanyaan

yang diajukan tidak ditulis dalam kertas monopoli tetapi ditampilkan dari

laptop dan LCD. Sesuai dengan rencana, masing-masing kelompok akan

mendapatkan satu kesempatan menjawab pertanyaan dan dilanjutkan babak

rebutan. Permainan dimulai dari kelompok 8 sebagai pemain. Siswa

perwakilan dari kelompok 8 maju ke depan kelas untuk melempar dadu.

Setelah kelompok 8, kelompok 1 menjadi pemain selanjutnya dan dilanjutkan

kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siswa-siswa terlihat sangat senang dengan

permainan ini. Setelah tiga pertanyaan rebutan, terdengar bel tanda pergantian

pelajaran sehingga peneliti segera mengakhiri permainan. Peneliti meminta

siswa untuk memberikan tepuk tangan untuk semua siswa IX C yang telah

mengikuti turnamen ini dengan penuh semangat. Pada hari Sabtu tanggal 9

November 2006, peneliti mengumumkan hasil yang diperoleh pada turnamen

dan memberikan penghargaan.
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5) Penghargaan kelompok

Penghargaan kelompok diberikan pada pertemuan ke lima siklus II.

Penghargaan yang diberikan berupa pensil, peraut pensil, busur dan jangka

sebagai hadiah. Pada siklus II, terdapat 6 kelompok yang mendapat

penghargaan kelompok. Hasil perolehan rata-rata poin kelompok dan

penghargaan yang diberikan yaitu:

Tabel 14. Hasil Perolehan Rata-Rata Poin Kelompok Siklus II

Kelompok
Poin Latihan Soal

(Siklus II)

Poin Game

(Siklus II)

Poin Turnamen

(Siklus II)
Penghargaan

1 46,25 50 48,13 Great Team

2 46,25 50 48,13 Great Team

3 44 32,5 38,25 -

4 50 50 50 Great Team

5 33,5 50 41,75 Good Team

6 46,88 25 35,94 -

7 37 50 43,5 Good Team

8 49 32,5 40,75 Good Team

JUMLAH 346,45

Hasil rata-rata poin kelompok pada siklus I dan siklus II dapat dilihat dari

grafik berikut:

Diagram 6. Hasil Perolehan Rata-Rata Poin Kelompok Siklus I dan Siklus II

c. Refleksi

Pada pembelajaran kooperatif tipe TGT siklus II, Rata-rata yang

diperoleh dari 9 aspek keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar 61,17% dan

meningkat menjadi 77,11% pada siklus II. Namun demikian, terdapat beberapa
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kendala yang muncul diantaranya beberapa siswa mengeluh bosan karena masih

terdapat beberapa kelompok yang anggotanya belum bisa bekerjasama. Anggota

kelompok hanya menggantungkan pada satu siswa yang dianggap pintar. Selain

itu keaktifan siswa dalam mencatat dan berpartisipasi/ berdiskusi juga perlu

ditingkatkan lagi. Dari hasil perolehan rata-rata poin tiap kelompok terlihat bahwa

4 kelompok mengalami penurunan dan 4 kelompok lainnya mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa masih perlu

ditingkatkan Berdasarkan kendala yang muncul pada pelaksanaan pembelajaran

siklus II, maka perlu diperhatikan beberapa saran untuk perbaikan pembelajaran

selanjutnya jika masih menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT

diantaranya:

1) Guru selalu memotivasi siswa agar berpartisipasi dalam kelompok masing-

masing.

2) LKS dan permasalahan yang diberikan dibuat lebih merangsang siswa untuk

berpartisipasi dalam kelompok masing-masing.

3) LKS dan permasalahan yang diberikan harus dapat lebih mengarahkan siswa

untuk memahami materi yang diberikan.

C. Data pengamatan Keaktifan Belajar Matematika Siswa, Hasil Angket Siswa

dan Hasil Wawancara

1. Hasil Lembar Observasi Keaktifan Belajar Siswa

Berikut adalah data dan grafik hasil observasi:
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Tabel 15. Data Hasil Observasi Keaktifan Belajar Matematika Siswa

No Aspek keaktifan Siswa
Hasil Observasi

Siklus I Siklus II

1.
Mencatat materi/soal/hasil

pembahasan

40,83%

(Sedang)

55,83%

(Sedang)

2. Mengajukan pendapat
53,33%

(Sedang)

75%

(Tinggi)

3.
Merespon pertanyaan/instruksi

guru

49,17%

(Sedang)

89%

(Sangat Tinggi)

4.
Berdiskusi/berpartisipasi dalam

kelompok

41,67%

(Sedang)

50%

(Sedang)

5. Mengerjakan LKS
58,33%

(Sedang)

88,33%

(Tinggi)

6. Mengerjakan soal turnamen
97,50%

(Sangat Tinggi)

92,50%

(Sangat Tinggi)

7.
Berpartisipasi dalam tahap

permainan (game)

90,50%

(Sangat Tinggi)

92,50%

(Sangat Tinggi)

8.
Mempresentasikan hasil kerja

kelompok

82,50%

(Sangat Tinggi)

90%

(Sangat Tinggi)

9.
Memanfaatkan sumber belajar

yang ada

36,67%

(Rendah)

60,83%

(Tinggi)

Rata-rata Keseluruhan 61,17% 77,11%

Secara lengkap hasil observasi siswa dapat dilihat pada lampiran.

Berikut adalah grafik data hasil observasi keaktifan belajar matematika

siswa:

Diagram 7. Data Hasil Observasi Keaktifan Belajar Matematika Siswa

Dari hasil pengolahan data tersebut terdapat beberapa aspek keaktifan

belajar siswa yang menonjol peningkatannya yaitu aspek merespon

pertanyaan/instruksi guru, mengerjakan LKS dan memanfaatkan sumber belajar yang
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ada. Sedangkan aspek mencatat materi/soal/hasil pembahasan dan

berdiskusi/berpartisipasi dalam kelompok mengalami sedikit peningkatan. Hasil

pengolahan data juga menunjukkan bahwa aspek mengerjakan soal turnamen

mengalami penurunan keaktifan. Rata-rata yang diperoleh dari 9 aspek keaktifan

belajar siswa pada siklus I sebesar 61,17% dan meningkat menjadi 77,11% pada

siklus II.

2. Hasil Angket Respon siswa

Angket Respon Siswa diberikan diakhir pertemuan tiap siklus. Pemberian

angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap

pembelajaran kooperatif tipe TGT yang telah dilaksanakan. Angket diberikan

kepada siswa kelas VII C yang berjumlah 40 siswa. Data yang diperoleh sebagai

berikut:

Tabel 16. Data Hasil Angket Keaktifan Siswa

Aspek
Hasil Angket

Siklus I Siklus II

Motivasi dalam mengikuti pembelajaran
55,56%

(Sedang)

65,97%

(Tinggi)

Interaksi siswa dengan guru dan siswa lain
68,33%

(Tinggi)

72,92%

(Tinggi)

Kerjasama dengan teman sekelompok
64,79%

(Tinggi)

68,75%

(Tinggi)

Mengerjakan soal dan tugas
63,33%

(Tinggi)

72,81%

(Tinggi)

Secara lengkap hasil angket respon siswa dapat dilihat pada lampiran.

Rata-rata yang diperoleh dari lembar angket pada siklus I adalah sebesar

63% dan 70,11% pada siklus II.

3. Hasil Wawancara

Wawancara dilaksanakan 2 kali yaitu pada akhir pertemuan tiap siklus.
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a. Hasil wawancara dengan siswa pada siklus I:

1) Siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran kooperatif tipe

TGT karena terdapat permainan (game).

2) Siswa juga merasa senang mengikuti pembelajaran karena apabila

menemui kesulitan bisa bertanya pada teman sekelompoknya.

3) Siswa termotivasi untuk belajar agar kelompoknya menang dan

mendapat hadiah.

4) Beberapa siswa merasa tidsk nyaman dalam kelompoknya karena

masih ada anggota kelompoknya yang belum bisa diajak bekerjasama.

b. Hasil wawancara dengan guru pada siklus I:

1) Guru sudah pernah mencoba menerapkan pembelajaran dengan

mengelompokkan siswa, tetapi banyak kendala yang dihadapi.

2) Menurut pengamatan guru, siswa menjadi lebih aktif berdiskusi baik

dengan siswa lain atau guru.

3) Guru tertarik menggunakan permainan dalam pembelajaran di kelas

karena membuat siswa merasa senang belajar matematika.

D. Pembahasan

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT) di SMP Negeri 4 Depok

Yogyakarta kelas IX C telah dilakukan sesuai tahapan pelaksanaannya, yaitu

presentasi kelas, belajar kelompok, turnamen, dan penghargaan kelompok.

Peningkatan keaktifan siswa pada saat pembelajaran matematika akan ditentukan
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dari 9 aspek yang terdapat dalam lembar observasi keaktifan belajar siswa dan

didukung oleh 4 aspek dalam angket respon keaktifan siswa. Rata-rata yang

diperoleh dari lembar observasi keaktifan belajar siswa pada siklus I adalah

sebesar 61,17% dan meningkat menjadi 77,11% pada siklus II.

Tahap pertama kegiatan belajar dengan menggunakan TGT adalah

presentasi kelas oleh guru. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa agar siap

untuk belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaraan, menjelaskan secara

garis besar materi, dan memberi motivasi belajar. Penyampaian dibuat semenarik

mungkin dengan menggunakan laptop dan LCD. Hal ini bertujuan agar siswa

tertarik dan senang belajar matematika.

Data hasil observasi siklus 1 menunjukkan keaktifan mencatat siswa

sebesar 40,83% dengan kriteria sedang. Menurut pengamatan peneliti sedikit

siswa yang mempunyai inisiatif untuk mencatat materi baik setelah guru selesai

presentasi atau dalam belajar kelompok. Sebagian besar siswa menunggu instruksi

guru untuk mencatat. Hasil observasi siklus 2 menunjukkan peningkatan keaktifan

siswa dalam mencatat menjadi 55,83% dengan kriteria sedang. Peningkatan yang

terjadi belum maksimal karena kebanyakan siswa masih menggantungkan kepada

teman lain. Misalnya dikarenakan LKS yang diberikan pada tiap kelompok hanya

2, maka hanya siswa yang memegang LKS tersebut yang mencatat. Sedangkan

siswa lain tidak berinisiatif untuk menyalin dalam buku masing-masing.

Akibatnya tidak semua siswa mempunyai catatan yang lengkap dan siswa tidak

maksimal dalam mempelajari materi yang telah diberikan.
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Keaktifan siswa merespon pertanyaan/instruksi guru termasuk kriteria

sedang pada siklus I yaitu sebesar 49,17%. Ketika hal ini ditanyakan kepada siswa

saat wawancara, siswa menjawab bahwa mereka tidak berani menjawab

pertanyaan guru karena takut salah. Berdasarkan pada jawaban siswa tersebut,

guru lebih banyak memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif bertanya dan

mengemukakan pendapat. Guru juga menyampaikan bahwa siswa tidak perlu

takut salah menjawab atau berpendapat karena tidak akan ditertawakan ataupun

dihukum. Menurut Oemar Hamalik (2005: 159) menyatakan bahwa setiap

perbuatan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. Guru berharap dengan

memberikan motivasi dapat merubah sikap siswa menjadi lebih aktif. William

James dalam Moh. Uzer Usman (2002: 27) menyatakan bahwa minat siswa

merupakan faktor utama menentukan derajat keaktifan siswa. Pemberian motivasi

bertujuan agar menumbuhkan minat siswa dalam belajar sehingga meningkatkan

keaktifan siswa. Peningkatan yang menonjol pada keaktifan siswa dalam

merespon pertanyaan/instruksi guru terlihat pada siklus II, yaitu sebesar 89%

dengan kriteria sangat tinggi.

Tahap kedua setelah presentasi kelas oleh guru adalah belajar kelompok.

Pada siklus I, keaktifan berdiskusi atau berpartisipasi dalam kelompok termasuk

dalam kriteria sedang sebesar 41,67%. Kebanyakan siswa saling tunjuk untuk

mengerjakan LKS yang diberikan. Salah satunya dapat diamati dalam kelompok 1

saat mengerjakan LKS 1. Hal ini menunjukkan keaktifan berdiskusi atau

partisipasi siswa dalam kelompok perlu ditingkatkan. Data hasil pengamatan pada

siklus 2, menunjukkan peningkatan keaktifan berpartisipasi/berdiskusi dalam
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kelompok menjadi 50% (kriteria sedang). Siswa mulai aktif bertanya kepada guru

atau siswa lain dalam kelompoknya. Ketakutan siswa untuk bertanya berkurang

karena guru banyak memberikan motivasi dan perhatian dengan berkeliling pada

setiap kelompok. Diskusi dalam kelompok terlihat lebih hidup. Antar anggota

kelompok sudah lebih berani mengungkapkan pendapat. Seperti yang ditunjukkan

oleh kelompok 4 dalam mengerjakan LKS 4. Keaktifan siswa dalam aspek ini

mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I, karena masih

ada ketakutan siswa untuk bertanya pada guru atau pada teman. Siswa masih

beranggapan bahwa siswa yang banyak bertanya adalah siswa yang kurang

pandai. Siswa belum menyadari pentingnya berdiskusi dalam kelompok. Dengan

berdiskusi bersama teman akan menambah pemahaman siswa itu sendiri. Peran

teman satu kelompok sangat penting dalam hal menyelesaikan permasalahan.

Seperti diungkapkan oleh Erman Suherman (2003: 259) bahwa jika cooperative

learning dibentuk dalam kelas, pengaruh teman sebaya dapat digunakan untuk

tujuan positif dalam pembelajaran matematika. Siswa yang belum menguasai

materi dapat bertanya kepada teman yang sudah menguasai materi.

Pada tahap belajar kelompok, siswa belajar dalam kelompok kecil yang

telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anita

Lie (2004: 38-39), ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan

kelas model cooperative learning, yakni pengelompokkan, semangat cooperative

learning, dan penataan ruang kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, ruang kelas

dibentuk sehingga siswa nyaman dalam belajar, yaitu dengan menggabungkkan

beberapa kursi sehingga siswa dapat dalam satu kelompok dapat duduk
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berdekatan. Setelah siswa berkelompok, peneliti dan guru membagikan Lembar

Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu media pembelajaran. Sesuai dengan

pendapat Hamalik dalam Azhar Arsyad (2002: 15) bahwa pemakaian media

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan

rangsangan kegiatan belajar yang dalam hal ini adanya peningkatan keaktifan

siswa. Dengan menggunakan LKS diharapkan kegiatan belajar tidak terpusat pada

guru tetapi terpusat pada siswa, karena siswa sendiri yang harus menyelesaikan

permasalahan dan mengkonstruksi pengetahuannya. Peran guru saat belajar

kelompok berlangsung adalah sebagai pemimpin, fasilitator, dan motivator.

Sebagai seorang pemimpin, guru bertugas untuk mengkondisikan dan

mengarahkan siswa agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Guru

sebagai fasilitator mempunyai tugas memberi bimbingan dan arahan sehingga

tidak hanya mendikte siswa. Sedangkan guru sebagai motivator bertugas

membangkitkan semangat dan minat belajar siswa.

Pada siklus 1 setelah mengerjakan LKS selesai, perwakilan kelompok

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mengerjakan LKS di depan kelas.

Tidak ada perwakilan kelompok yang bersedia mempresentasikan hasil diskusi

kelompoknya, sehingga guru harus menunjuk salah satu perwakilan kelompok.

Setelah selesai guru meminta siswa lain untuk menanggapi presentasi tetapi siswa

tidak ada yang berani berpendapat. Guru mengingatkan kembali agar siswa tidak

perlu takut untuk berpendapat. Hal berbeda ditunjukkan pada siklus 2, siswa

berebut ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Aktifitas bertanya

siswa pada saat presentasi juga meningkat. Siswa lebih berani berpendapat atau
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bertanya. Keaktifan siswa dalam menyampaikan pendapat sebesar 53,33%

(kriteria sedang) pada siklus I dan meningkat menjadi 75% (kriteria tinggi) pada

siklus II.

Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, sumber belajar yang

digunakan tidak hanya LKS. Guru juga menyarankan kepada siswa untuk

menggunakan buku matematika lain. Alat-alat peraga juga dibutuhkan untuk

mempermudah siswa menyelesaikan permasalahan dalam LKS. Sesuai dengan

yang diungkapkan Jean Piaget yang dikutip oleh St, Suwarsono (2002: 13) bahwa

kemampuan siswa SMP dalam berpikir secara abstrak masih belum berkembang

sepenuhnya, sehingga dalam berbagai hal siswa mungkin masih memerlukan

bantuan media untuk mengkonkretkan objek matematika yang abstrak sehingga

mampu memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari.

Keaktifan siswa dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada pada siklus 1

temasuk dalam kriteria rendah sebesar 36,67%. Siswa hanya menggunakan LKS

sebagai sumber belajar, sedangkan buku yang lain tidak digunakan. Menyadari hal

tersebut, guru harus mengingatkan siswa untuk mencari pengetahuan dari buku

lain. Pada siklus 2, aktivitas siswa menggunakan sumber belajar meningkat

menjadi 60,83% (kriteria tinggi). Peningkatan yang sangat menonjol ini,

dikarenakan pada siklus II LKS yang digunakan banyak merangsang siswa untuk

lebih aktif dan banyak menuntut siswa bekerjasama dengan siswa yang lain.

Tahap yang ketiga dari pembelajaran koopertif tipe TGT adalah

turnamen yang diadakan pada pertemuan terakhir tiap siklus. Aturan dalam

turnamen yaitu siswa-siswa yang mempunyai kemampuan akademik yang hampir
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sama saling bertanding untuk mewakili kelompok masing-masing. Setiap siswa

mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan poin tertinggi untuk

kelompoknya, sehingga siswa termotivasi untuk berusaha sebaik mungkin. Poin

yang disumbangkan dari turnamen akan menentukan penghargaan kelompok. Jika

menginginkan penghargaan kelompok, siswa harus menyumbangkan poin setinggi

mungkin untuk kelompoknya. Turnamen diadakan dengan tujuan untuk

mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dalam LKS. Pada awal kegiatan

turnamen, siswa diberikan soal latihan untuk dikerjakan. Soal yang diberikan pada

kegiatan ini berbeda-beda untuk tiap grup. Hal ini disesuaikan dengan tingkat

kemampuan siswa. Sebagai contoh pada turnamen siklus I, grup C diwakili oleh

siswa berkemampuan tinggi sehingga soal yang diberikan dibuat dengan tingkat

kesulitan yang lebih jika dibanding dengan yang grup lain. Tujuan dari pemberian

soal yang berbeda untuk tiap grup ini adalah agar adil karena dengan memberikan

soal yang sesuai dengan kemampuan siswa, diharapkan siswa dapat memperoleh

kesempatan mendapatkan nilai tertinggi. Dari data hasil observasi, keaktifan siswa

mengerjakan soal turnamen mengalami penurunan. Pada siklus 1, turnamen

diikuti oleh 39 siswa sehingga termasuk kriteria sangat tinggi sebesar 97,50%.

Sedangkan pada siklus 2 keaktifan siswa mengikuti turnamen turun menjadi

92,50% (kriteria sangat tinggi) karena turnamen hanya diikuti oleh 37 siswa dan 3

siswa lain ijin karena sakit.

Setelah siswa mengerjakan soal latihan selesai, dilanjutkan dengan

kegiatan permainan (game) yang diikuti oleh semua kelompok. Dengan diadakan

game diharapkan siswa lebih tertarik dan senang belajar matematika. Hal tersebut
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sesuai dengan pendapat Raymond J. Wlodkowski dan Judith H. Jaynes (2004:

150) yang menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas yang menarik siswa dan

membantu mereka menjaga kewaspadaan termasuk permainan (game), bermain

drama, latihan-latihan, diskusi, kerja kelompok, simulasi, eksperimen, teka-teki

silang, kajian-kajian pelajaran, dan soal-soal. Partisipasi siswa dalam permainan

(game) ini sangat tinggi pada siklus 1 yaitu sebesar 90,50%. Hal ini disebabkan

permainan (game) adalah hal baru untuk siswa sehingga siswa sangat tertarik.

Turnamen berupa permainan kartu soal dengan aturan permainan Cepat Tepat.

Pada permainan (game) ini siswa menjawab pertanyaan yang ditampilkan dengan

laptop dan LCD. Pada siklus 2, guru dan peneliti memilih permainan (game) yang

lebih menarik yaitu monopoli. Aturan permainan monopoli diubah agar lebih

mudah untuk dimainkan. Data hasil observasi, keaktifan siswa berpartisipasi

dalam kegiatan permainan (game) naik menjadi 92,25% (kriteria sangat tinggi).

Pada kegiatan permainan (game) monopoli tersebut, 3 siswa tidak berangkat.

Meskipun demikian, siswa tampak lebih antusias dan aktif memainkan permainan

(game) monopoli dikarenakan siswa sering memainkan permainan monopoli di

rumah. Sesuai dengan pendapat Syahrial Yusuf, dkk (2004: 9) bahwa permainan

akan memacu siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan game

yang kompetitif, setiap siswa dalam kelompoknya terdorong untuk saling

bekerjama dan saling membantu dalam memahami pertanyaan dan menjawab

pertanyaan. Erman Suherman (2003: 220) menyatakan bahwa metode permainan

mempunyai kelemahan diantaranya adalah tidak semua topik dapat disajikan

melalui permainan, memerlukan banyak waktu, menentukan kalah menang dan
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bayar-membayar dapat berakibat negatif mungkin juga terjadi pertengkaran,

mengganggu kelas-kelas lain. Berdasar hal tersebut guru dan peneliti

mempersiapkan dan merencanakan dengan baik permainan (game) monopoli ini.

Tahap terakhir dari pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah

penghargaan kelompok. Poin-poin yang didapatkan dari turnamen untuk

menentukan penghargaan kelompok. Dengan diberikannya penghargaan

kelompok diharapkan dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam

pembelajaran dan mendapatkan prestasi yang baik. Menurut hasil wawancara

dengan siswa, mereka termotivasi untuk belajar agar kelompok mereka menang

dan mendapat hadiah. Hal ini didukung oleh pendapat Saiful Bahri Djamarah dan

Aswan Zain (2002: 167) yang menyatakan bahwa pemberian ganjaran terhadap

prestasi yang dicapai anak didik dapat merangsang untuk mendapatkan prestasi

yang lebih baik dikemudian hari. Penghargaan yang diberikan berupa pujian,

applause, sertifikat dan hadiah. Menurut Edward L. Thorndike yang dikutip oleh

Erman Suherman (2003: 30) menyatakan bahwa dalam hukum akibat dijelaskan

bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan

kepuasan bagi anak, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau

meningkatkan apa yang telah dicapai itu. Ganjaran dalam hal ini adalah pujian,

applause, sertifikat dan hadiah.

Pada siklus 1 terdapat 3 kelompok yang mendapatkan penghargaan

kelompok dengan kriteria Great Team, 2 kelompok sebagai Good Team dan pada

siklus 2 terdapat 3 kelompok yang mendapat penghargaan kelompok dengan

kriteria Great Team dan 3 kelompok Good Team. Berdasarkan perolehan hasil
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turnamen pada siklus II, terdapat 2 kelompok yang tidak mendapatkan

penghargaan yaitu kelompok 3 dan 6. Seperti halnya pada siklus I, pada siklus II

ini tidak ada kelompok yang mendapatkan penghargaan Super Team. Hal ini

dikarenakan keaktifan siswa berpartisipasi dalam belajar kelompok belum

maksimal. Salah satu tujuan belajar kelompok diharapkan siswa dapat saling

bertukar informasi dan memungkinkan siswa untuk banyak bertanya kepada

teman atau guru. Jika siswa belum dapat berpartisipasi secara maksimal dalam

belajar kelompok ini maka banyak informasi atau materi yang siswa tidak pahami.

Data hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa respon siswa

terhadap pembelajaran kooperatif tipe TGT sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari

keempat aspek yang diamati menunjukkan peningkatan. Empat aspek yang

diamati yaitu motivasi dalam mengikuti pembelajaran, interaksi dengan guru dan

siswa lain, kerjasama dengan teman sekelompok, mengerjakan soal dan tugas.

Pada siklus 1, aspek motivasi dalam mengikuti pembelajaran sebesar 55,56%

(kriteria sedang) kemudian naik menjadi 65,97% pada siklus 2. Dalam aspek

motivasi, respon yang diamati berkisar tentang kegiatan siswa mencatat,

mendengarkan, menghargai pendapat, dan respon ketika mendapat penghargaan.

Aspek interaksi dengan guru dan siswa lain meningkat dari 68,33% (kriteria

tinggi) pada siklus 1 menjadi 72,92% (kriteria tinggi) pada siklus 2. Interaksi

siswa dengan guru, siswa dengan siswa lain dapat membangun keaktifan siswa.

Hal ini sesuai dengan pendapat HO Lingren dalam Moh. Uzer Usman (2002: 24)

yang menyatakan interaksi yang optimal yaitu interaksi yang terjadi antara siswa

dengan guru, siswa dengan siswa lain, dapat membangun siswa untuk aktif dalam
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pembelajaran. Aspek kerjasama dengan teman sekelompok juga mengalami

peningkatan dalam tiap siklusnya, yaitu dari 64,73% (kriteria tinggi) menjadi

68,75% (kriteria tinggi). Peningkatan juga terjadi pada aspek mengerjakan soal

dan tugas. Pada siklus 1, data menunjukkan sebesar 63,33% dan meningkat pada

siklus 2 menjadi 72,81%. Aspek mengerjakan soal dan tugas diamati dari respon

siswa mengerjakan LKS, mengikuti turnamen dan game. Dari hasil data tersebut

didapatkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran matematika meningkat.

Rata-rata keseluruhan yang diperoleh dari lembar angket pada siklus I adalah

sebesar 63% dan 70,11% pada siklus II.

Berdasarkan data hasil observasi keaktifan belajar siswa dan angket

keaktifan belajar siswa dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar matematika

siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok pada pokok bahasan Statistika dan

Peluang melalui penerapan metode pembelajaran Teams-Games-Tournament

(TGT) mengalami peningkatan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di kelas IX C SMP N 4 Depok Yogyakarta banyak

keterbasan antara lain:

1. Pengamatan yang dilakukan terhadap keaktifan siswa belum optimal karena

penelitian hanya dilaksanakan untuk satu bab dalam waktu 8 pertemuan

sehingga peningkatan keaktifan siswa belum terlihat secara maksimal.
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2. Permainan (game) merupakan kegiatan yang disukai siswa tetapi

membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan waktu yang disediakan

hanya sedikit sehingga perlu perencanaan yang matang.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat

disimpulkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4

Depok Yogyakarta pada pokok bahasan Peluang dan Statistika dengan

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Teams-Games-Tournament (TGT)

mengalami peningkatan.

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pelaksanaan

model pembelajaran kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament) sebagai

upaya meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada pokok bahasan

Peluang dan Statistika di kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta, terdapat

beberapa aspek keaktifan belajar siswa yang menonjol peningkatannya yaitu

aspek merespon pertanyaan/instruksi guru, mengerjakan LKS, dan memanfaatkan

sumber belajar yang ada. Sedangkan aspek mengerjakan soal turnamen

mengalami penurunan keaktifan. Hal ini dikarenakan pada siklus I, siswa yang

mengikuti turnamen sebanyak 39 siswa dan pada siklus II hanya diikuti 37 siswa.

Rata-rata yang diperoleh dari 9 aspek keaktifan belajar siswa pada siklus I sebesar

61,17% dan meningkat menjadi 77,11% pada siklus II.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mempunyai

beberapa saran sebagai berikut:

1. Siswa kelas IX C SMP N 4 Depok Yogyakarta menunjukkan tanggapan yang

baik setelah dilaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Melihat

hal tersebut peneliti menyarankan kepada guru untuk menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai salah satu alternatif pembelajaran

matematika selanjutnya.

2. Jika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT maka dibutuhkan

perencanaan yang baik dan pengelolaan waktu yang tepat.

3. Game yang dipilih sebaiknya yang menarik dan dilaksanakan diakhir tiap

pertemuan, sehingga dapat mengukur kemampuan siswa dalam menguasai

materi.

4. Setelah mengadakan turnamen atau game sebaiknya siswa diberi waktu untuk

membahas serta diberikan kunci jawabannya agar siswa dapat mengoreksi

kesalahan mereka.
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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2.1. Rencana Penelitian

RENCANA PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan dengan rencana sebagai berikut:

Siklus Pertemuan

ke-

Hari/Tanggal Kegiatan

I 1 Selasa/21 November 2006 Presentasi dan Belajar Kelompok

(LKS I)

2 Rabu/22 November 2006 Presentasi dan Belajar Kelompok

(LKS 2)

3 Sabtu/25 November 2006 Presentasi dan Belajar Kelompok

(LKS 3)

4 Selasa/28 November 2006 Turnamen & Game Cepat Tepat

II 1 Rabu/29 November 2006 Penghargaan Kelompok, Presentasi

dan Belajar Kelompok

(LKS 4)

2 Sabtu/2 Desember 2006 Presentasi dan Belajar Kelompok

(LKS 5)

3 Selasa/5 Desember 2006 Presentasi dan Belajar Kelompok

(LKS 6)

4 Rabu/6 Desember 2006 Turnamen & Game Monopoli

5 Sabtu/9 Desember 2006 Pemberian penghargaan
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Lampiran 2. Rencana Pembelajaran

RENCANA PEMBELAJARAN 1

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 1/1

A. STANDAR KOMPETENSI

Kemampuan memahami peluang dan menggunakan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan.

 Menghitung peluang suatu kejadian

C. MATERI POKOK

Peluang

D. INDIKATOR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan mendata titik-titik sampelnya.

 Menghitung peluang masing-masing titik pada ruang sampel.

 Menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi nisbi.

 Menghitung peluang secara teoritis.

 Menentukan dan menghitung nilai peluang suatu kejadian.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

 Guru memberitahukan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan.

5 menit
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 Guru menyampaikan indikator yang harus
dicapai.

2. Inti
 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk
sebelumnya.

 Guru mempresentasikan materi secara garis
besarnya saja.

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian
didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasi
hasil diskusi dari LKS 1.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi
kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi
hasil kelompok yang dipresentasikan.

70 menit

3. Penutup
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi

yang dipelajari.
 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan

selanjutnya yaitu belajar kelompok untuk
menyelesaikan latihan soal.

5 menit

G. SUMBER BELAJAR

 Lembar Kerja Siswa 1

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

 Wagiyo dan Wiyono. (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta:

Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.3. Rencana Pembelajaran 2

RENCANA PEMBELAJARAN 2

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 1/2

A. STANDAR KOMPETENSI

Kemampuan memahami peluang dan menggunakan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan.

 Menghitung peluang suatu kejadian

C. MATERI POKOK

Peluang

D. INDIKATOR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan mendata titik-titik sampelnya.

 Menghitung peluang masing-masing titik pada ruang sampel.

 Menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi nisbi.

 Menghitung peluang secara teoritis.

 Menentukan dan menghitung nilai peluang suatu kejadian.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

 Guru memberitahukan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan.

5 menit
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 Guru menyampaikan indikator yang harus
dicapai.

2. Inti
 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk
sebelumnya.

 Guru mempresentasikan materi secara garis
besarnya saja.

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian
didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasi
hasil diskusi dari LKS 1.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi
kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi
hasil kelompok yang dipresentasikan.

70 menit

3. Penutup
 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan

selanjutnya yaitu belajar kelompok dengan materi
pengayaan yaitu frekuensi harapan dan kejadian
majemuk.

5 menit

 SUMBER Lembar Kerja Siswa 2

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

G. Wagiyo dan Wiyono BELAJAR
 . (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.4. Rencana Pembelajaran 3

RENCANA PEMBELAJARAN 3

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 1/3

A. STANDAR KOMPETENSI

Kemampuan memahami peluang dan menggunakan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan.

 Menghitung peluang suatu kejadian

C. MATERI POKOK

Peluang

D. INDIKATOR

 Menghitung frekuensi harapan suatu kejadian.

 Menentukan peluang pada kejadian saling lepas dan saling bebas.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

 Guru memberitahukan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan.

 Guru menyampaikan indikator yang harus dicapai.

5 menit

2. Inti
 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk
sebelumnya.

70 menit
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 Guru menyampaikan garis besar materi.

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian
didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasi
hasil diskusi dari LKS 1.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi
kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi
hasil kelompok yang dipresentasikan.

3. Penutup
 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi

yang dipelajari.
 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan

selanjutnya yaitu turnamen dan game.

10 menit

G. SUMBER BELAJAR
 Lembar Kerja Siswa 3

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

 Wagiyo dan Wiyono. (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta:

Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.5. Rencana Pembelajaran 4

RENCANA PEMBELAJARAN 4

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 1/4

A. STANDAR KOMPETENSI

Kemampuan memahami peluang dan menggunakan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan.

 Menghitung peluang suatu kejadian

C. MATERI POKOK

Peluang

D. INDIKATOR

 Menentukan ruang sampel suatu percobaan dengan mendata titik-titik sampelnya.

 Menghitung peluang masing-masing titik pada ruang sampel.

 Menghitung peluang dengan pendekatan frekuensi nisbi.

 Menghitung peluang secara teoritis.

 Menentukan dan menghitung nilai peluang suatu kejadian.

 Menghitung frekuensi harapan suatu kejadian.

 Menentukan peluang pada kejadian saling lepas dan saling bebas.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
No. Kegiatan Waktu
1. Pendahuluan

 Guru memberitahukan kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah turnamen dan game.

5 menit

2. Inti
 Siswa mengerjakan soal turnamen Peluang.
 Siswa berkelompok menurut kelompok awal untuk

mengikuti game.
 Sebelum Game dimulai, guru memberikan

penjelasan tentang aturan mengikuti Game.

45 menit
25 menit

3. Penutup
 Guru menginformasikan kegiatan pertemuan

selanjutnya adalah pemberian penghargaan dan
belajar kelompok dengan materi statistika.

 Guru meminta kepada siswa untuk mempersiapkan
materi yang akan dipelajari.

5 menit

G. PENILAIAN
Bentuk : Turnamen dan Game
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Lampiran 2.6. Rencana Pembelajaran 5

RENCANA PEMBELAJARAN 5

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX C/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 2/1

A. STANDAR KOMPETENSI

Melakukan kegiatan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

Mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data.

C. MATERI POKOK

Statistika

D. INDIKATOR

 Mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur, dan mencatat data.

 Mengurutkan data tunggal, mengenal pengertian data terkecil dan data terbesar

serta jangkauan data.

 Menjelaskan makna dan menghitung mean, modus, dan median.

 Menjelaskan makna dan menghitung kuartil data tunggal.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan 5 menit
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 Guru memberikan penghargaan kepada kelompok

yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

2. Inti

 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk

sebelumnya.

 Guru menyampaikan garis besar materi.

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian

didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusi dari LKS.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi

kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi

hasil kelompok yang dipresentasikan.

5 menit

60 menit

3. Penutup

 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi

yang dipelajari.

 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan

selanjutnya yaitu belajar kelompok untuk materi

penyajian data dalam bentuk diagram.

 Guru meminta kepada siswa untuk mempelajari

materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram.

10 menit

G. SUMBER BELAJAR

 LKS 4

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

 Wagiyo dan Wiyono. (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta:

Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.7. Rencana Pembelajaran 6

RENCANA PEMBELAJARAN 6

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 2/2

A. STANDAR KOMPETENSI

Melakukan kegiatan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

Mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data.

C. MATERI POKOK

Statistika

D. INDIKATOR

 Menyajikan data tunggal dan berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram:

piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis.

 Membaca dan menafsirkan diagram suatu data.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan

 Guru menyampaikan indikator dan materi yang akan

dipelajari.

5 menit
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2. Inti

 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok sesuai

dengan kelompok yang telah dibentuk.

 Guru menyampaikan garis besar materi.

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian

didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusi dari LKS.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi

kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil

kelompok yang dipresentasikan.

5 menit

60 menit

3. Penutup

 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi yang

dipelajari.

 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan selanjutnya

yaitu latihan soal.

 Guru meminta kepada siswa untuk mempelajari materi

untuk latihan soal pada pertemuan selanjutnya.

10 menit

G. SUMBER BELAJAR

 LKS 5

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

 Wagiyo dan Wiyono. (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta:

Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.8. Rencana Pembelajaran 7

RENCANA PEMBELAJARAN 7

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX C/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- :2/3

A. STANDAR KOMPETENSI

Melakukan kegiatan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

Mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data.

C. MATERI POKOK

Statistika

D. INDIKATOR

 Mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur, dan mencatat data.

 Mengurutkan data tunggal, mengenal pengertian data terkecil dan data terbesar

serta jangkauan data.

 Menjelaskan makna dan menghitung mean, modus, dan median.

 Menjelaskan makna dan menghitung kuartil data tunggal.

 Menyajikan data tunggal dan berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram:

piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis.

 Membaca dan menafsirkan diagram suatu data.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan

 Guru memberitahukan kegiatan pembelajaran yang

akan dilaksanakan yaitu mengerjakan latihan soal

dengan berkelompok.

 Guru mengkondisikan siswa untuk berkelompok

sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk.

5 menit

2. Inti

 LKS dibagikan kepada tiap kelompok kemudian

didiskusikan dalam masing-masing kelompok.

 Perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusi dari LKS.

 Bersama guru mendiskusikan hasil presentasi

kelompok tersebut.

 Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi

hasil kelompok yang dipresentasikan.

60 menit

3. Penutup

 Guru dan siswa membuat kesimpulan dari materi

yang dipelajari.

 Guru memberitahukan kegiatan pertemuan

selanjutnya yaitu turnamen dan game.

5 menit

G. SUMBER BELAJAR

 LKS 6

 Buku Cholik dan Sugiyono. (2002). Buku Matematika SMP Kelas IX Semester 2.

Jakarta: Erlangga.

 Wagiyo dan Wiyono. (2004). Buku Matematika SMP Kelas IX Jilid 3. Jakarta:

Galaxy Puspa Mega.
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Lampiran 2.9. Rencana Pembelajaran 8

RENCANA PEMBELAJARAN 8

Satuan Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : IX C/1

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

Siklus ke-/Pertemuan ke- : 2/4

A. STANDAR KOMPETENSI

Melakukan kegiatan statistika.

B. KOMPETENSI DASAR

Mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data.

C. MATERI POKOK

Statistika

D. INDIKATOR

 Mengumpulkan data dengan mencacah, mengukur, dan mencatat data dengan tally

 Mengurutkan data tunggal, mengenal pengertian data terkecil dan data terbesar

serta jangkauan data.

 Menjelaskan makna dan menghitung mean, modus, dan median.

 Menjelaskan makna dan menghitung kuartil data tunggal.

 Menyajikan data tunggal dan berkelompok dalam bentuk tabel dan diagram:

piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis.

 Membaca dan menafsirkan diagram suatu data.

E. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran Kooperatif tipe TGT (Teams-Games-Tournament)
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F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

No. Kegiatan Waktu

1. Pendahuluan

 Guru memberikan apersepsi.

 Guru memberitahukan kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah turnamen dan game.

5 menit

2. Inti

 Siswa dikondisikan menurut aturan untuk turnamen.

 Siswa mengerjakan soal turnamen.

 Siswa berkelompok menurut kelompok awal untuk

mengikuti game.

 Sebelum dilaksanakan guru memberikan penjelasan

tentang aturan Game yang akan dilaksanakan.

45 menit

25 menit

3. Penutup

 Guru menginformasikan kegiatan pertemuan

selanjutnya adalah pemberian penghargaan.

 Guru meminta kepada siswa untuk mempersiapkan

materi yang akan dipelajari.

5 menit

G. PENILAIAN

Bentuk : Turnamen dan Game
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Lampiran 2.10. Lembar Kerja Siswa 1

P

PELUANG

A. PENGERTIAN PELUANG

Jika kita mengetos (melempar undi) mata uang logam maka permukaan mata uang

yang akan nampak (muncul) tidak dapat ditentukan sebelumnya. Jadi munculnya

salah satu permukaaan merupakan suatu kemungkinan.

1. Pengertian Percobaan, Ruang Sampel, dan Titik Sampel

Untuk memahami masalah ini, mari kita perhatikan dua benda yang ditunjukkan

pada Gambar di bawah ini:

Teori yang berkaitan dengan meramalkan sesuatu kejadian disebut teori

kemungkinan atau teori peluang atau probabilitas.

 Pahami dan lengkapilah Lembar Kerja Siswa ini!

 Berdiskusilah dengan teman satu kelompok!

 Kalian harus saling membantu dengan teman satu

kelompok dalam memahami materi.

 Selamat Belajar!
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Jika uang logam kita lempar ke udara dan jatuh maka hasilnya akan muncul …

( ) atau … ( ).

Jika dadu kita gulirkan ke lantai maka hasilnya akan muncul angka …, …, …, …., …,

dan …

a. Percobaan melempar uang logam

Himpunan dari semua hasil percobaan yang muncul pada melempar uang logam,

yaitu himpunan { …, …}

o Himpunan { …, …} disebut ruang sampel.

o … dan … merupakan titik sampel.

b. Percobaan menggulirkan dadu

o Pada percobaan menggulirkan dadu, ruang sampelnya = { …, …, …, …, …, …}

o Titik sampelnya adalah …

2. Pengertian Tindakan Acak atau Kejadian Acak melalui Beberapa Percobaan

Kita tahu bahwa dalam percobaan, misalnya melempar uang berkali-kali secara

acak akan muncul gambar atau angka.

Tindakan melempar uang berkali-kali secara acak disebut tindakan acak.

Seringnya muncul gambar atau angka disebut kejadian acak.

B. MENGHITUNG PELUANG

1. Menghitung Peluang dengan Pendekatan Frekuensi Nisbi

Contoh:

Dari percobaan melempar mata uang logam sebanyak 50 kali diperoleh muncul

angka 20 kali.

Tentukan:

a. frekuensi nisbi muncul angka;

b. frekuensi nisbi muncul gambar!

Kegiatan melempar uang logam, menggulirkan mata dadu disebut percobaan.

 Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul

dalam suatu percobaan.

 Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel.
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Penyelesaian:

Dari hasil percobaan 50 kali lemparan diperoleh:

Muncul angka = … kali, berarti muncul gambar = … - … = … kali

Maka:

a. frekuensi nisbi muncul angka =

b. frekuensi nisbi muncul gambar =

2. Menghitung Peluang secara Teoretis

Daftar berikut merupakan hasil percobaan pengetosan mata uang logam beserta

frekuensi nisbinya yang dinyatakan dalam pecahan.

Percobaan

I II III IV

Banyaknya lemparan 25 50 75 100

Seringnya muncul gambar (G) 10 30 30 51

Frekuensi nisbi muncul gambar (G) … … … …

Gambarkan hasil frekuensi nisbi yang kamu peroleh pada grafik dibawah ini dengan

menggunakan garis vertikal!

Ingat!

Frekuensi nisbi A =
percobaanBanyaknya

AmunculSeringnya

Banyaknya pengetosan (percobaan)

25 50 75 100
0

1

2
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Banyak hasil yang dimaksud

Jika pengetosan (percobaan) makin banyak dilakukan, maka frekuensi nisbi

munculnya gambar akan mendekati nilai
2

1
yang disebut sebagai nilai kemungkinan

atau peluang atau probabilitas dari munculnya gambar.

Sehingga dapat dikatakan nilai peluang muncul gambar adalah
2

1
.

Angka 1 menunjukkan banyaknya hasil muncul gambar.

Angka 2 menunjukkan semua kejadian yang mungkin ( angka dan gambar).

Peluang muncul gambar =
2

1

Sehingga dapat dirumuskan:

Peluang munculnya kejadian =
terjadimungkinyangkejadianbanyaknya

dimaksudyangkejadianbanyaknya

atau dapat ditulis dengan lambang:

Keterangan:

P(X) = peluang kejadian muncul X

n(X) = banyak kejadian muncul X

n(S) = banyak kejadian yang mungkin

Contoh:

Dalam sebuah kotak berisi 18 kelereng yang terdiri atas 5 kelereng merah, 6

kelereng kuning, dan 7 kelereng biru. Jika diambil satu secara acak, tentukan:

a. peluang terambil kelereng merah;

b. peluang terambil kelereng kuning;

c. peluang terambil kelereng biru!

Penyelesaian:

a. Jumlah kelereng dalam kotak = n(S) = …

Jumlah kelereng merah = n(M) = …

Peluang terambil kelereng merah = P(M) = …

b. Jumlah kelereng dalam kotak = n(S) = …

Banyak kejadian yang mungkin

)(

)(
)(

Sn

Xn
XP 
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Jumlah kelereng kuning = n(K) = …

Peluang terambil kelereng kuning = P(K) = …

c. Jumlah kelereng dalam kotak = n(S) = …

Jumlah kelereng biru = n(B) = …

Peluang terambil kelereng biru = P(B) = …

3. Batas-Batas Peluang

3.1 Kepastian dan Kemustahilan

Pada pengetosan sebuah dadu dapat ditentukan nilai-nilai peluang sebagai berikut

ini.

a. Banyak kejadian muncul mata dadu 1 = n(1)= 1

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = 6

Peluang kejadian muncul mata dadu 1 = P(1) = …

b. Mata dadu genap = 2, 4, 6

Banyak kejadian muncul mata dadu genap = n(genap)= …

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = 6

Peluang kejadian muncul mata dadu genap = P(genap) = …

c. Banyak kejadian muncul mata dadu 7 = n(7)= …

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = 6

Peluang kejadian muncul mata dadu 7 = P(7) = …

d. Mata dadu kurang dari 7 = …, …, …, …, …, ….

Banyak kejadian muncul mata dadu kurang dari 7 = n(kurang dari 7)= …

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = 6

Peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 7 = P(kurang dari 7) = …

Gambarkan letak nilai-nilai peluang tersebut pada garis bilangan di bawah ini!

Dari garis bilangan tsb terlihat bahwa nilai-nilai peluang dari hasil suatu percobaan

terletak di antara … sampai dengan …, atau dapat dituliskan dengan

0 1
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Untuk:

P(X) = … Nilai peluang dari suatu kejadian yang pasti terjadi disebut

kepastian.

Misal: Pada suatu hari manusia akan mati

P(X) = … Nilai peluang dari suatu kejadian yang mustahil terjadi disebut

kemustahilan.

Misal: besok matahari akan terbenam di timur.

3.2 Komplemen Suatu Kejadian

Selesaikan permasalahan berikut ini!

Jika sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan nilai peluang muncul mata dadu 3,

dan nilai peluang muncul mata dadu bukan 3!

Penyelesaian:

P(mata dadu 3) =
...

...

P(mata dadu bukan 3) =
...

...

Jika: P(mata dadu 3) + P(mata dadu bukan 3) =
...

...
+

...

...
=

Maka kesimpulannya:

Jika X adalah suatu kejadian maka:

Untuk setiap kejadian X berlaku:

atau

Selamat belajar!

...  P(X)  …

P(X) + P(bukan X) = … P(bukan X) = … - …

Komplemen kejadian X adalah kejadian bukan X atau bukan kejadian X.
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Lampiran 2.11. Lembar Kerja Siswa 2

Kelompok :

Soal latihan:

Penyelesaian:

Kita gunakan tabel berikut:

A G

A … …

G … GG

Dengan melengkai tabel di atas maka diperoleh:

a.Ruang sampelnya ada … , yaitu …

b.Titik sampel muncul angka-angka ada …, yaitu …

Penyelesaian:

Ruang sampelnya adalah { …, …, …, …, …, …}

Titik sampel muncul mata dadu ganjil adalah …, …, ….

3. Sebuah rak buku berisi buku matematika, fisika, dan biologi. Jika dua buah

buku

diambil dari rak tsb, tentukan:

a. ruang sampelnya;

b. titik sampel terambil buku matematika dan fisika!

Penyelesaian:

1. Jika diketahui dua uang logam ditos bersama-sama, tentukan:

a. ruang sampel;

b. titik sampel muncul angka-angka!

2. Sebuah dadu dilempar, tentukan ruang sampel dan titik sampel muncul

mata dadu ganjil!

Selesesaikan permasalahan-permasalahan dalam LKS ini dengan teman

sekelompokmu!

Bekerjasamalah dengan teman sekelompokmu dalam menyelesaikannya!
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Misal:

Buku matematika = M

Buku fisika = F

Buku biologi = B

Lengkapi tabel berikut:

M F B

M

F

B

a. Dari tabel diperoleh ruang sampelnya adalah …, …, …, …, …, ….

b. Titik sampel muncul terambil buku matematika dan buku fisika dari rak

adalah …

4. Dari hasil penelitian 300 kaleng susu diperoleh keterangan 90 kaleng

kurang baik, tentukan frekuensi nisbi:

a. kaleng susu yang kurang baik;

b. kaleng susu yang baik!

Penyelesaian:

Jumlah seluruh kaleng susu = …

a. Jumlah kaleng susu yang kurang baik = …

Frekuensi nisbi kaleng susu yang kurang baik = …

b. …

5.

Dari 120 kali pelemparan mata dadu diperoleh seringnya muncul:

Ingat!

Frekuensi nisbi A =
percobaanBanyaknya

AmunculSeringnya
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Mata dadu Seringnya muncul (kali)

1 18

2 16

3 23

4 24

5 17

6 22

Jumlah 120

Tentukan frekuensi nisbi muncul:

a. mata dadu 6;

b. mata dadu kurang dari 4;

c. mata dadu antara 3 dan 6!

Penyelesaian:

a. Banyak muncul mata dadu 6 = …

Banyaknya percobaan (pelemparan) = …

Frekuensi nisbi muncul mata dadu 6 = …

b. Mata dadu kurang dari 4 adalah mata dadu …, mata dadu …, mata dadu ….

Banyak muncul mata dadu kurang dari 4 = …

Frekuensi nisbi muncul mata dadu kurang dari 4 = …

c. …

6. Suatu huruf dipilih secara acak dari kata “ M A T E M A T I K A”.

Tentukan:

a. ruang sampelnya;

b. nilai peluang huruf yang terambil itu huruf E;

c. nilai peluang huruf yang terambil itu huruf T!

Penyelesaian:

a. Ruang sampel dari kata “ M A T E M A T I K A” ada …, yaitu …

b. Banyak kejadian muncul huruf E = n(E) = …

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = …

Peluang kejadian muncul huruf E = P(E) = …

c. Banyak kejadian muncul huruf T = n(T) = …

Banyak kejadian yang mungkin = n(S) = …

Peluang kejadian muncul huruf T = P(T) = …
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7.

Dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu. Tentukan nilai peluang terambil

kartu:

a. As daun;

b. As;

c. Daun!

Penyelesaian:

Banyak kartu Bridge = …

a. Banyak kartu As daun = …

Peluang muncul kartu As daun = …

b. Banyak kartu As = …

Peluang muncul kartu As = …

c. Banyak kartu Daun =

Peluang muncul kartu Daun = …

8. Jika besarnya peluang besok akan hujan adalah 0,25 maka tentukan nilai peluang

besok tidak hujan!

Penyelesaian:

Ingat!

Jika X suatu kejadian maka P(X) + P( bukan X) = 1
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Peluang akan hujan = …

Peluang tidak hujan = …

9. Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama.

Tentukan:

a. Peluang muncul mata dadu berjumlah 2;

b. Peluang muncul mata dadu berjumlah bukan 2!

Penyelesaian:

1 2 3 4 5 6

1

2 (2, 3)

3

4 (4, 4)

5 (5, 5)

6

a. Banyak kejadian yang mungkin muncul = ...

Banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 2 = …

Peluang muncul mata dadu berjumlah 2 =
...

...

b. …

c. Tiga uang logam ditos bersama-sama. Peluang mendapatkan ketiganya gambar

adalah
8

1
. Berapa peluang ketiganya bukan gambar?

Penyelesaian:

Dadu kedua

D
a
d
u

p
e
rt

a
m

a



Lampiran 2.12. Lembar Kerja Siswa 3

A. FREKUENSI HARAPAN

Untuk memahami materi ini mari kita perhatikan contoh berikut

Contoh 1:

Jika kita melempar sebuah uang logam 200 kali, berapa kalikah kita harapkan

muncul gambar (G)?

Penyelesaian:

P(G) = …

Harapan seringnya muncul gambar adalah:

P(G) x 200 kali = …. X 200 kali

Contoh 2:

Sebuah mata dadu dilempar 150 kali, tentukan berapa kali harapan muncul mata

dadu 2!

Penyelesaian:

P(2) = …

Harapan seringnya muncul mata dadu 2 adalah:

Kesimpulan:

Frekuensi harapan munculnya suatu kejadian =

Kalian harus berdiskusi dan bekerjasama

dengan teman satu kelompok untuk

memahami LKS ini.

Saling bantulah jika ada teman satu

kelompok yang mengalami kesulitan

Gunakan waktu sebaik

. Lembar Kerja Siswa 3

FREKUENSI HARAPAN

ami materi ini mari kita perhatikan contoh berikut

kita melempar sebuah uang logam 200 kali, berapa kalikah kita harapkan

muncul gambar (G)?

Harapan seringnya muncul gambar adalah:

P(G) x 200 kali = …. X 200 kali = … kali

Sebuah mata dadu dilempar 150 kali, tentukan berapa kali harapan muncul mata

Harapan seringnya muncul mata dadu 2 adalah: … x … = …

Frekuensi harapan munculnya suatu kejadian = nilai peluang x banyaknya percobaan

Kalian harus berdiskusi dan bekerjasama

dengan teman satu kelompok untuk

memahami LKS ini.

Saling bantulah jika ada teman satu

kelompok yang mengalami kesulitan!

Gunakan waktu sebaik-baiknya!
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ami materi ini mari kita perhatikan contoh berikut!

kita melempar sebuah uang logam 200 kali, berapa kalikah kita harapkan

Sebuah mata dadu dilempar 150 kali, tentukan berapa kali harapan muncul mata

peluang x banyaknya percobaan
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B. MENGGABUNGKAN KEJADIAN

1. Kejadian saling lepas

Untuk memahami masalah ini mari kita lempar dua dadu, yaitu yang berwarna

merah dan putih secara bersama-sama maka ruang sampelnya tampak sebagai

berikut:

1 2 3 4 5 6

1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)

2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)

3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)

4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)

5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)

6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)

Jika kita perhatikan tabel tersebut maka diperoleh pasangan mata dadu yang

berjumlah 3 ada … yaitu ( …, …) dan ( …, …).

Jadi, nilai peluang muncul mata dadu berjumlah 3 adalah:

P(jumlah 3) =
...

...

Sedangkan pasangan mata dadu yang berjumlah 10 ada …, yaitu …

Jadi nilai peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah:

P(jumlah 10) =
...

...

Dari tabel kita peroleh pasangan mata dadu yang berjumlah 3 atau berjumlah 10

ada 5 yaitu ( …, …), ( …, …), ( …, …), ( …, …), dan ( …, …).

Jadi, nilai peluang memperoleh jumlah 3 atau jumlah 10 adalah:

P(jumlah 3 atau jumlah 10) =
...

...

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh:

P(jumlah 3) + P(jumlah 10) =
...

...
+

...

...
=

...

...

Jadi dapat kita simpulkan bahwa

P(jumlah 3 atau jumlah 10) = P(jumlah 3) + P(jumlah 10)

Dadu Warna Putih
D

a
d
u

W
a
rn

a
M

e
ra

h
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Dengan memperhatikan kejadian di atas, ternyata kejadian muncul mata dadu yang

berjumlah 3 tidak ada yang muncul lagi pada kejadian muncul mata dadu berjumlah

10, yang demikian disebut kejadian saling lepas.

Jadi:

2. Kejadian saling bebas

Misal:

Sebuah dadu dan mata uang logam dilempar secara bersama-sama maka ruang

sampelnya adalah sebagai berikut:

1 2 3 4 5 6

G (G, 1)

A (A, 1)

Lengkapilah tabel di atas!

Jika kita perhatikan tabel di atas diperoleh titik sampel, muncul gambar ada …,

yaitu …

Jadi, peluang titik sampel muncul gambar adalah:

P(G) =
...

...

Titik sampel muncul mata dadu 4 ada …, yaitu …

Jadi, nilai peluang titik sampel muncul mata dadu 4 adalah:

P(4) =
...

...

Dari tabel kita peroleh titik sampel gambar dan mata dadu 4 ada … yaitu ….

Jadi, nilai peluang memperoleh titik sampel gambar dan mata dadu 4:

P(G dan 4) =
...

...

Dari hasil perhitungan diperoleh:

Jika kejadian A dan B merupakan kejadian saling lepas berarti tidak ada

anggota A yang menjadi anggota B, begitu sebaliknya, maka berlaku:

P(A atau B) = … + …

Dadu

U
a
n
g

lo
g
a
m
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P(G) x P(4) =
...

...
x

...

...
=

...

...

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa

P(G dan 4) = P(G) x P(4)

Dengan memperhatikan kejadian di atas, ternyata kejadian muncul gambar tidak

dipengaruhi kejadian muncul mata dadu 4. Hal demikian dikatakan kejadian saling

bebas.

Jadi:

Jika kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian saling bebas, berarti

kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya, maka

berlaku:

P(A dan B ) = P(A) x P(B)
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Soal Latihan:

1. Jika sebuah dadu dilempar 300 kali, berapakah frekuensi harapan dari:

a. Munculnya mata dadu 4;

b. Munculnya bilangan yang habis dibagi 2!

2.

Dari seperangkat kartu brigde dilakukan pengambilan secara acak sebanyak 250

kali, dan setiap kali pengambilan kartu dikembalikan. Berapa frekuensi harapan

yang terambil adalah kartu K?

3. Jika 3 dadu dilempar bersama-sama maka tentukan peluang munculnya mata dadu

berjumlah 5 atau 11!

Penyelesaian:

Penyelesaian:

Penyelesaian:
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4. Pada ujian akhir, peluang seorang siswa untuk lulus pelajaran matematika adalah

0,7 sedangkan peluang untuk lulus pelajaran fisika adalah 0,8. Tentukan peluang

siswa tersebut lulus fisika dan matematika!

5. Pada Ujian Akhir Nasional, peluang siswa untuk lulus adalah 96%. Dari 120 siswa

yang mengikuti Ujian Akhir Nasional, berapakah banyaknya siswa yang berpeluang

tidak lulus?

Pasangan mata dadu berjumlah 5 ada … , yaitu …

P(jumlah 5) =
...

...

Pasangan mata dadu berjumlah 11 ada … , yaitu …

P(jumlah 11) =
...

...

Pasangan mata dadu berjumlah 5 atau berjumlah 11 ada … , yaitu

Penyelesaian:

Penyelesaian:
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Lampiran 2.13. Lembar Kerja Siswa 4

Kelompok:

A. Data Statistika

1. Pengumpulan Data

Contoh:

a. Data banyaknya siswa

Hitunglah banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di kelasmu!

Berapa banyak siswa laki-laki dalam kelasmu?

Jawab:…..

Berapa banyak siswa perempuan dalam kelasmu?

Jawab:……

Kegiatan mengumpulkan data di atas dilakukan dengan cara

mencacah.

b. Data panjang pita

Ukurlah 3 pita yang sudah disediakan!

Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini!

Warna Panjang (cm)

Kegiatan mengumpulkan data di atas dilakukan dengan cara

mengukur.
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c. Data pengamatan keadaan kebersihan kelas selama 1 minggu

Amati keadaan kebersihan di kelasmu seminggu yang lalu!

Tuliskan hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel di bawah ini!

Keadaan kebersihan kelas Jumlah hari

Disapu

Dipel

Meja dan kursi dibersihkan

Kegiatan mengumpulkan data di atas dilakukan dengan cara

mencatat.

Kesimpulan:

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

……………………………………………………………………………………………………

…………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

2. Mengurutkan Data (Data Tunggal)

Data statistik yang terkumpul umumnya masih tersebar dan tak

berurutan. Untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendah, data tersebut

harus diurutkan terlebih dahulu.

Contoh:

Diketahui hasil ulangan Matematika 10 siswa di kelas IX C yaitu 5, 4, 7, 3, 6, 5,

8, 9, 6, 6.

Tentukan nilai tertinggi dan terendah dari hasil ulangan Matematika 10 siswa

kelas IX C tsb!

Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan tsb ikutilah langkah-langkah berikut ini:

1) Urutkan data tsb!

Data terurut:……………………………………………………………………………

2) Amati dan tentukan nilai tertinggi dan terendah dari data terurut yang

telah diperoleh!
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Nilai Tertinggi:

Nilai Terendah:

3. Sampel dan Populasi

Contoh 1:

Jika kita ingin mengetahui rasa sayur dalam satu panci, maka kita cukup

mengambil satu sendok untuk dicicipi. Dalam hal ini:

i. seluruh sayur dalam satu panci disebut populasi.

ii. satu sendok sayur yang diambil dan dicicipi disebut sampel.

Contoh 2:

Dinas kesehatan ingin meneliti kandungan zat pengawet yang ada pada

makanan tahu yang dijual di pasar Beringharjo Yogyakarta. Tentukanlah

populasi dan sampelnya!

Jawab:

a. …

b. …

B. Ukuran Pemusatan Data (Data Tunggal)

1. Rata-Rata Hitung (Mean)

Contoh 1:

Dalam 4 kali ulangan matematika, seorang siswa mendapatkan nilai

ulangannya sebagai berikut: 7, 6, 5, 8. Coba hitung berapa nilai rata-

rata ulangan yang diperoleh siswa tersebut!

Jawab:

Jumlah semua nilai = …

Banyak data = …

Populasi adalah kumpulan seluruh objek yang lengkap yang akn dijadikan objek

penelitian.

Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar dieliti atau diamati.
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Nilai rata-rata =
dataBanyak

nilaisemuaJumlah

Nilai rata-rata = …

Contoh 2:

Hasil ulangan Fisika kelas IX C adalah:

Nilai 3 4 5 6 7 8 9

Frekuensi 2 3 6 15 8 4 2

Tentukan nilai rata-rata kelas IX C!

Jawab:

Jumlah nilai = …

Banyak Data = ….

Nilai rata-rata = …

2. Modus

Contoh 1:

Nilai rapor Nita adalah 6, 6, 5, 7, 6, 7, 8, 8.

Tentukan modus dari nilai rapor Nita tsb!

Jawab:

Nilai yang paling banyak muncul adalah … , maka modus data tersebut

adalah….

Contoh 2:

Tentukan modus dari data berikut: 3, 7, 5, 4, 6, 7, 5, 8!

Jawab:

Karena nilai yang paling banyak muncul adalah ….…………., maka modus

data tersebut adalah …
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Contoh 3:

Tentukan modus dari data berikut: 8, 7, 4, 6, 7, 4, 5, 8, 6, 5!

Jawab:

Contoh 4:

Hasil ulangan matematika kelas IX C adalah:

Nilai 3 4 5 6 7 8 9

Frekuensi 1 6 7 10 8 5 3

Berapa modus dari hasil ulangan Matematka kelas IX C?

Jawab:

Karena frekuensi yang tertinggi adalah nilai …, maka modus hasil ulangan

matematika kelas IX C adalah …

3. Median

Nilai tengah (median) dari suatu data dapat ditentukan dengan:

1. Urutkan data terlebih dahulu

2. Jika data sudah urut maka nilai tengah data tersebut dapat dicari

dengan ketentuan:

Jadi, modus itu apa?

Modus =

atau

Modus =
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a. Jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang terletak

tepat di tengah-tengah.

b. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata dari dua

data yang ditengah.

Contoh 1:

Tentukan median dari data berikut: 8, 10, 8, 6, 9, 7, 9!

Jawab:

Data terurut: 6 7 8 8 9 9 10

Median = …

Contoh 2:

Tentukan median dari data berikut: 6, 7, 9, 5, 5, 4, 7, 10, 6, 8

Jawab:

Terlebih dahulu data diurutkan:

4 5 5 6 6 7 7 8 9 10

Median =
............

..........
= ….

Contoh 3:

Seorang perawat mencatat perkembangan berat badan bayi dari umur 1

bulan sampai 9 bulan pertama. Catatan hasil timbangannya adalah

sebagai berikut:

Median3 nilai 3 nilai

Median4 nilai 4 nilai
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Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Berat (kg) 3,6 4,5 5 6,4 8 8,1 8,2 8,5 9,1

Berapa nilai tengah (median) dari hasil timbangan tersebut?

Jawab:

Urutkan data tersebut!

Karena banyak data adalah …. (*ganjil/genap) maka median adalah data

ke …

Jadi nilai tengah dari hasil timbangan tersebut adalah …

*) Coret yang tidak sesuai jawabanmu!

Contoh 4:

Hasil pengukuran tinggi badan beberapa anak ditampilkan dalam tabel di

bawah ini:

Tinggi (cm) Frekuensi

100 9

110 15

120 5

130 6

140 1

Berapa nilai tengah (median) dari hasil pengukuran tinggi badan

tersebut?

Jawab:
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C. Ukuran Pencaran Data (Data Tunggal)

1. Jangkauan suatu Data

Jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari

suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range.

Contoh 1:

Hitunglah jangkauan dari data berikut: 8, 10, 12, 12, 14, 17

Jawab:

Nilai data tertinggi =

Nilai terendah =

Jadi, jangkauan =

2. Quartil

Data yang telah diurutkan dibagi menjadi empat bagian yang sama, maka

akan terdapat tiga nilai yang disebut quartil.

Contoh 2:

Tentukan quartil dari 12, 20, 22, 19, 18, 14, 16, 17, 20, 13, 16

Jawab:

Untuk menentukan quartil data tsb ikuti langkah-langkah berikut:

1) Urutkan data menurut garis lurus

Data terurut: …………………………….

2) Tentukan quartil tengah Q2 atau median

Q2 = …

Jangkauan (rentangan) = ……………………... - …………………….
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3) Tentukan quartil bawah Q1 yang terletak di antara nilai terendah

dan Q2

Q1 = ….

4) Tentukan quartil atas Q3 yang terletak di antara Q2 dan nilai

tertinggi

Q3 = …

Contoh 3:

Tentukan quartil dari 4, 5, 2, 6, 6, 9, 4, 3. 10, 7

Jawab:

3. Jangkauan Interquartil

Jangkauan Interquartil adalah selisih antara quartil atas (Q3) dengan

quartil bawah (Q1).

Contoh 4:

Tentukan jangkauan interquartil dari contoh 2 dan contoh 3 di atas!

Jawab:

4. Jangkauan Semi Interquartil

Jangkauan Semi Interquartil adalah selisih antara quartil atas (Q3)

dengan quartil bawah (Q1).

Contoh 4:

Tentukan jangkauan semi interquartil dari contoh 2 dan contoh 3 di

atas!

Jawab:

Jangkauan semi interquartil =
2

1
( … - … )

Jangkauan interquartil = ………………..……. - …………………….
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Latihan Soal:

1. Data nilai ulangan siswa adalah sebagai berikut:

7, 6, 8, 4, 5, 9, 4, p, 9, 3

Jika nilai rata-ratanya 6 maka tentukan p!

2. Diketahui tabel frekuensi:

Nilai Frekuensi

4 10

5 9

6 7

7 3

8 1

Jumlah =

Tentukan modus dan median dari nilai-nilai tersebut!

3. Buatlah daftar frekuensi dari nilai-nilai berikut ini dan tentukan

mean, modus dan median dari nilai-nilai tersebut!

5 3 6 9 7 4 7 5 5 3

8 7 5 10 6 10 8 7 4 7

4. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 62. Jika

nilai ari seorang siswa digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai

rata-ratanya menjadi 63. Berapakah nilai ulangan yang diperoleh

seorang siswa tadi?

5. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 40 siswa di kelas IX C

adalah 61. Jika seorang siswa pindah dari kelas IX C ke kelas IX

B maka rata-rata nilai ulangan matematika siswa di kelas IX C

menjadi 60. Berapakah nilai ulangan matematika siswa yang

pindah tersebut?
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Lampiran 2.14. Lembar Kerja Siswa 5

Kelompok:

PENYAJIAN DATA STATISTIKA

Penyajian data selain disajikan dalam bentuk tabel atau daftar, dapat pula

disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Ada beberapa jenis diagram, diantaranya

sebagai berikut:

a. Piktogram (Diagram gambar)

Diagram gambar adalah suatu diagram di mana datanya disajikan berbentuk

lambang gambar yang sesuai dengan objek datanya.

Misal data tentang buah-buahan, maka lambang yang digunakan adalah gambar

buah-buahan.

Contoh 1:

Dari produksi buah apel Pak Amir, tiap tahunnya diperoleh data seperti tampak

pada tabel frekuensi berikut:

Tahun Frekuensi (kg)

2003 100

2004 150

2005 200

Buatlah diagram gambar (piktogram) dari tabel tersebut!

Penyelesaian:
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Misalkan untuk tiap 50 kg apel diwakili oleh sebuah gambar apel!

Tempelkan gambar apel pada tabel di bawah ini sesuai data yang diketahui!

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

b. Diagram batang

Contoh 2:

Dari pendataan produksi ketela di Kecamatan Depok, diperoleh data sebagai

berikut:

Tahun Jumlah produksi

(ton)

2003 500

2004 1500

2005 1000

Buatlah diagram batang dari data tersebut!

Penyelesaian:

Untuk menggambarkan diagram batang lakukan kegiatan berikut:

Diagram gambar adalah suatu diagram di mana datanya disajikan

dalam bentuk lambang gambar yang sesuai dengan objek datanya.

Misal data tentang buah-buahan, maka lambang yang digunakan adalah

gambar buah-buahan.
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1) Buat sumbu mendatar yang merupakan kategori tahun dan sumbu tegak yang

merupakan frekuensi jumlah produksi ketela dalam ton!

Sumbu mendatar dan sumbu tegak yang kalian buat harus saling tegak lurus.

2) Kedua sumbu masing-masing dibagi menjadi beberapa bagian dengan skala

yang sama. Skala pada sumbu tegak tidak harus sama dengan skala pada

sumbu datar.

3) Buatlah gambar berbentuk batang yang letaknya vertikal pada sumbu datar.

Tinggi gambar tersebut sesuai jumlah produksi ketela yang ditunjukkan pada

sumbu tegak!

Gambar Diagram batang produksi ketela di kecamatan Depok tahun 2003-2005

Dengan memperhatikan tinggi masing-masing batang pada gambar maka

dengan mudah dapat dibandingkan jumlah produksi ketela tiap tahun. Selain itu,

dengan mudah pula dapat diketahui ketela yang produksinya paling banyak atau

paling sedikit.

Penyajian data dengan menggunakan diagram batang akan

memudahkan kita memahami makna data yang tersedia.
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Contoh 3:

Dari pendataan jumlah siswa di tiap tingkatan di sebuah kota diperoleh data:

 Jumlah siswa SD ada 2.000 anak;

 Jumlah siswa SMP ada 1.500 anak;

 Jumlah siswa SMA ada 500 anak;

 Jumlah siswa SMK ada 1.000 anak.

Buatlah diagram batang yang menunjukkan data diatas!

Penyelesaian:



149

c. Diagram garis

Contoh 4:

Dari pendataan tentang berat badan balita diperoleh data sebagai berikut:

Usia (bulan) 1 2 3 4 5

Berat (kg) 3,5 4 4,5 4 5

1) Gambarlah diagram garisnya!

2) Pada usia berapa bulan berat badan balita menurun?

Penyelesaian:

i. Untuk menggambarkan diagram garis, lakukan kegiatan berikut:

a) Buat sumbu datar yang menunjukkan usia (bulan), dan sumbu tegak

menunjukkan berat badan (kg).

b) Tentukan letak titik-titik yang merupakan pasangan berurutan usia dan

berat badan.

c) Hubungkan titik-titik pada langkah b) sehingga diperoleh suatu garis

(patah-patah).

Gambar Diagram Garis Berat Badan Balita
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ii. Dengan melihat pada diagram garis tersebut kita bisa menentukan berat

badan balita yang menurun.

Berat badan balita menurun pada usia … bulan.

Contoh 5:

Buatlah diagram garis dari data di bawah ini!

Tahun Frekuensi dalam

ton

2002 35

2003 40

2004 40

2005 45

2006 50

Penyelesaian:

Diagram garis merupakan suatu diagram yang disajikan dalam

bentuk garis (kurva).
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d. Diagram lingkaran

Contoh 6:

Dari pendataan tentang kegemaran siswa kelas IX C SMP N 4 Depok terhadap

mata pelajaran diperoleh data sebagai berikut:

1. Jumlah siswa yang gemar Matematika ada 15 orang.

2. Jumlah siswa yang gemar Fisika ada 5 orang.

3. Jumlah siswa yang gemar pelajaran lainnya ada 20 orang.

Buatlah diagram lingkarannya!

Penyelesaian:

Untuk menggambarkannya ikutilah langkah-langkah berikut ini:

1) Hitunglah berapa jumlah seluruh siswa kelas IX C SMP N 4 Depok!

Jumlah seluruh siswa kelas IX C SMP N 4 Depok =

2) Kemudian untuk setiap kategori tersebut kita nyatakan dalam bentuk

derajat.

Ukuran sudut pusat dari tiap-tiap kategori tersebut adalah:

Siswa yang gemar matematika = … x 3600

Siswa yang gemar fisika = … x 3600

Siswa yang gemar pelajaran lainnya = … x 3600

3) Gambarkan pada lingkaran
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Contoh 7:

Dari 60 siswa yang berangkat ke SMP N 4 Depok diperoleh 30 anak jalan kaki,

20 anak mengendarai sepeda, dan 10 anak mengendarai sepeda motor. Buatlah

diagram lingkarannya!

Penyelesaian:

Data-data dalam diagram lingkaran dibagi dalam sektor-sektor

(juring) lingkaran yang didasarkan atas perbandingan tiap kategori

dari keseluruhan.



153

Gunting dan tempelkan gambar apel berikut pada kolom yang disediakan untuk

menjawab Contoh 1!
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Lampiran 2.15. Lembar Kerja Siswa 6

Kelompok :

Latihan soal:

1. Dari data nilai: 5, 8, 8, 4, 9, 5, 3, 7, 5, 6, 4, 6, 5, 7, 8

Tentukan:

a. Mean;

b. Modus;

c. Median (Q2);

d. Rentang;

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan Semiinterquartil

2. Rata-rata berat badan sekelompok siswa yang terdiri dari 6 orang siswa

adalah 36 kg. Setelah anggota kelompok bertambah satu orang maka rata-

ratanya menjadi 37 kg. Berapa berat badan siswa yang masuk terakhir

dalam kelompok itu?

3. Rata-rata nilai ujian 40 siswa adalah 6,45. Jika dua siswa yang nilainya

masing-masing 4,2 dan 3,8 dinyatakan tidak tuntas, maka nilai rata-rata

siswa yang tidak tuntas adalah …

4. Pada suatu ulangan diketahui nilai rata-rata kelas adalah 62. Jika nilai rata-

rata ulangan siswa putra 50 dan rata-rata nilai ulangan siswa putri 63, maka

perbandingan banyaknya siswa putra dan putri adalah…

5. Hasil produksi ikan air tawar Pak Surya seperti tampak pada diagram di

bawah ini:
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Diagram Produksi Ikan Air Tawar Pak Surya

dari tahun 2003-2006

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Mewakili 500 kg ikan air tawar

Buatlah daftar frekuensi produksi ikan air tawar Pak Surya dari tahun

2003-2006!

6. Dari pendataan jumlah siswa di tiap tingkatan kota Cirebon diperoleh data:

o Jumlah siswa SD ada 800 orang;

o Jumlah siswa SMP ada 600 orang;

o Jumlah siswa SMA ada 300 orang;

o Jumlah siswa SMK ada 500 orang;

o Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi ada 200 orang.

Buatlah diagram batang yang menunjukkan data diatas!

7. Dari hasil pengukuran suhu udara diukur dalam derajat celcius tiap dua jam

sekali mulai pukul 06.00 hingga 22.00, diperoleh data berturut-turut: 35,

34, 35, 37, 36, 37, 38, 37. Buatlah diagram garisnya!
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8. Gambar di bawah ini diagram pekerjaan penduduk Indonesia yang berumur

20 tahun atas pada tahun 2005. Populasinya adalah 210 juta orang.

a. Kegiatan apakah yang paling banyak dilakukan?

b. Berapa derajatkah Penduduk Indonesia yang berstatus pelajar?

c. Berapa orangkah yang berstatus pelajar?

Selamat Mengerjakan!!

PNS, 15%

Lain-lain,

10%

Swasta,

55%

Pelajar

PNS

Lain-lain

Swasta

Pelajar
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Lampiran 2.16. Peraturan Turnamen

TURNAMEN

Turnamen dapat dilakukan pada pertemuan terakhir setiap siklusnya. Tujuan turnamen

adalah untuk mengetahui penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah

diberikan selama satu siklus tersebut.

Peraturan turnamen untuk mengikuti latihan soal:

 Turnamen diikuti oleh seluruh siswa.

 Setiap perwakilan kelompok akan mewakili kelompoknya dalam turnamen.

Siswa akan bertanding dalam grup-grup.

 Untuk turnamen 1 pengelompokkan siswa dalam grup berdasarkan nilai

kemampuan dasar yang diperoleh siswa.

 Perwakilan setiap kelompok yang mempunyai kemampuan tinggi akan saling

bertanding dalam sebuah grup homogen “berkemampuan tinggi”.

 Bagi perwakilan kelompok yang mempunyai kemampuan rata-rata akan

bertanding dengan anggota kelompok lain yang mempunyai kemampuan rata-

rata pula dalam grup homogen “berkemampuan rata-rata”, begitu pula anggota

kelompok yang mempunyai kemampuan rendah akan bertanding melawan

anggota kelompok lain yang mempunyai kemampuan rendah dalam grup

homogen “berkemampuan rendah”.

 Setelah siswa selesai mengikuti turnamen, maka guru akan memberikan poin

sesuai dengan ketentuan untuk setiap anggota grup sesuai dengan grupnya

masing-masing. Selanjutnya siswa akan dikelompokkan ssesuai kelompok awal

yang bersifat heterogen untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya.
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 Poin turnamen yang diperoleh setiap perwakilan kelompok akan digabungkan

sesuai kelompoknya masing-masing untuk dicari rata-rata poin turnamennya.

Untuk turnamen 2, pengelompokkan siswa dalam grup didasarkan pada

perolehan poin pada turnamen 1. Siswa yang mempunyai poin tertinggi pada

turnamen 1 dalam kelompok heterogen akan bertanding dengan siswa yang

mempunyai poin tertinggi pula dari kelompok lain. Mereka akan bertanding

dalam grup homogen “berkemampuan tinggi”. Begitu seterusnya hingga siswa

yang mempunyai poin terendah pada turnamen dari setiap kelompok heterogen

akan saling bertanding dalam grup homogen “berkemampuan rendah”

 Soal yang diberikan untuk setiap grup berbeda-beda sesuai dengan tingkat

kemampuan siswa dalam grup-grup tersebut.

 Berikut contoh penempatan siswa dalam grup-grup untuk mengikuti turnamen:

Kelompok 1 Kelompok 2

Kemampuan tinggi Kemampuan tinggi

Kemampuan rata-rata tinggi Kemampuan rata-rata

tinggi

Kemampuan rata-rata

menengah

Kemampuan rata-rata

menengah

Kemampuan rata-rata

rendah

Kemampuan rata-rata

rendah

Kemampuan rendah Kemampuan rendah

Untuk kelompok yang lain juga ditempatkan seperti contoh di atas.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E
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Lampiran 2.17. Soal Latihan Turnamen

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Sebuah kubus kayu dengan panjang rusuk 4 cm semua sisinya dicat warna biru.
Kemudian kubus tersebut dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan
panjang 1 cm. Potongan-potongan tersebut dimasukkan ke dalam kantong. Jika satu
kubus diambil secara acak, berapa kemungkinan terambil kubus:
a. dengan satu sisi berwarna biru;
b. dengan dua sisi berwarna biru!

2. Sebuah lempengan berbentuk lingkaran, terbagi atas 6 juring yang sama luasnya.
Dari juring-juring tersebut, 2 juring diberi warna merah, 3 juring berwarna hijau,
dan sisanya berwarna kuning. Pada lempengan diberi jarum penunjuk. Jika
lempengan diputar satu kali, tentukan nilai berikut:
a. P(kuning);
b. P(bukan kuning)!

3. Sebuah dadu dilempar 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu
kurang dari 5!

4. Dilakukan percobaan melempar dua dadu secara bersamaan. Tentukan nilai
peluang berikut:
a. P(bilangan ganjil pada dadu pertama atau bilangan genap pada dadu kedua);
b. P(berjumlah 5 dan berjumlah7)!

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Suatu yayasan menjual kupon undian berhadiah guna mencari dana. Nomer seri
kupon ditulis dengan 2 angka dimulai dari angka 00 sampai 99. Berapa besar nilai
kemungkinan untuk memperoleh hadiah jika nomor yang muncul:
a. keduanya sama;
b. keduanya bilangan prima!

2. Dua dadu ditos bersama-sama. Hitunglah peluang muncul mata dadu:
a. berjumlah 11;
b. berjumlah bukan 11!

3. Dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Kemudian kartu
tersebut dikembalikan lagi. Jika pengambilan dilakukan 104 kali. Tentukan
frekuensi harapan terambil kartu As Hati!

4. Dilakukan percobaan melempar satu uang logam dan satu dadu secara bersamaan.
Tentukan:

Grup A

Grup B
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a. peluang muncul (A, bilangan genap) atau (G, bilangan genap);
b. peluang muncul (A, bilangan prima) dan (G, bilangan ganjil)!

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Pada sebuah swalayan diadakan undian. Pembeli yang berbelanja di atas Rp.
50.000, 00 memperoleh 1 kupon. Dua puluh lima orang berbelanja di atas Rp.
50.000, 00 termasuk Rani dan Rudi. Disediakan 3 hadiah bagi yang beruntung.
a. Berapa peluang bahwa nomor yang keluar pertama adalah nomor Rudi?
b. Bila Rudi memenangkan hadiah pertama, berapa peluang Rani memenangkan

hadiah kedua?
2. Dari pelemparan sebuah dadu, tentukan nilai peluang:

a. muncul mata dadu prima;
b. muncul mata dadu bukan prima;

3. Dalam sebuah kantong berisi 12 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Pada
pengambilan kelereng secara acak sebanyak 10 kali (setiap kali mengambil
dikembalikan), berapa frekuensi harapan terambilnya kelereng merah!

4. Seperangkat kartu brigde dikocok dan diambil kartu secar acak. Kartu tersebut
dikembalikan, kemudian dikocok dan diambil lagi.
a. Jika kartu diambil 2 kali, berapa peluang terambil kartu As keriting atau kartu

Daun?
b. Jika kartu diambil 2 kali, berapa peluang terambil kartu As dan kartu K?

Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Dalam satu kantong terdapat 5 manik-manik biru, 7 manik-manik merah, dan 8
manik-manik putih. Jika diambil satu secara acak, berapa nilai kemungkinan
terambilnya manik-manik warna:
a. merah;
b. biru?

2. Peluang Brazil menang dalam suatu pertandingan sepak bola adalah 0,6. Berapa
peluang Brazil gagal pada pertandingan tersebut?

3. Jika sebuah lempeng bernomor 1, 2, 3, 4 diputar 150 kali, berapa frekuensi harapan
dari jarum menunjukkan bilangan prima?

4. Dilakukan percobaan melempar satu uang logam dan satu dadu secara bersamaan.
Tentukan:

a. peluang muncul (G, bilangan prima) atau (A,3);
b. peluang muncul (A, 5) dan (G, bilangan ganjil)!

Grup C

Grup D
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Kerjakan soal-soal di bawah ini!

1. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu secara acak. Berapa nilai
kemungkinan terambilnya:
a. kartu bergambar hati;
b. kartu Q?

2. Peluang seorang anak akan diterima di suatu sekolah favorit adalah 0,8.
Berapakah peluang bahwa anak tersebut tidak diterima?

3. Jika sebuah dadu dilempar 420 kali, berapakah frekuensi harapan dari
munculnya bilangan yang habis dibagi 3?

4. Dilakukan percobaan melempar satu uang logam dan satu dadu secara
bersamaan. Tentukan:
a. peluang muncul (G, bilangan genap) atau (A,2);
b. peluang muncul (A, 4) dan (G, bilangan ganjil)!

Grup E



162

Lampiran 2.19. Soal Turnamen

SOAL TURNAMEN

1. Dalam satu kelas terdapat 23 anak laki-laki dan 17 anak perempuan. Jika dipilih satu anak

untuk mewakili kelas dalam suatu lomba, berapa kemungkinan terpilihnya anak laki-laki?

2. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu secara acak. Berapa besar nilai kemungkinan

terambilnya kartu bernomor 10?

3. Suatu huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pembentuk kata “P E L U A N G”. Berapa

besar kemungkinan terpilih konsonan?

4. Suatu huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pembentuk kata “P R I M A”. Berapa besar

kemungkinan terpilih vokal?

5. Suatu tim sepak bola menganalisa bahwa kemungkinan untuk menang ketika bertanding di

kandang lawan adalah 0,34. Jika dalam tahun ini tim tersebut akan bertanding di kandang

lawan sebanyak 20 kali, berapa diharapkan dapat menang?

6. Pada suatu gudang, peluang mendapatkan barang yang rusak adalah 0,10. Dari 100 barang

yang ada, berapa banyak yang dapat diharapkan masih baik?

7. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa peluang bibit dapat tumbuh adalah 0,9. Dari 2000 bibit

yang dapat ditanam, berapa yang diperkirakan dapat tumbuh?

8. Berdasarkan hasil survey dengan sampel 50 orang, 40 orang menyatakan menyukai produk

baru yang akan dipasarkan. Jika jumlah penduduk suatu kota 200.000 orang, berapa orang yang

diharapkan suka dengan produk baru tersebut?

9. Sembilan dari 10 peluncuran roket adalah sukses. Jika dalam tahun ini akan dilakukan 50 kali

peluncuran roket, berapa yang diharapkan sukses?

10. Dilakukan percobaan memutar pasingan bernomor 1, 2, 3, 4 sebanyak satu kali. Berapa besar

kemungkinan muncul bilangan genap?
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Lampiran 2.20. Soal Latihan

Soal:

1. Usia (dinyatakan dalam tahun) para penghuni Panti Jompo “Manula” adalah 67, 63, 69, 65,

66, 69, 70, 66, 66, 68, 67.

Tentukan:

a. Rentang;

b. Mean;

c. Modus;

d. Median (Q2);

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan

i. Semiinterquartil!

2. Rata-rata nilai ujian 25 siswa adalah 6,4. Jika seorang siswa mengundurkan diri, maka

rata-ratanya menjadi 6,5. Nilai siswa yang mengundurkan diri tersebut adalah …

3. Hasil pendataan jumlah peternak di desa Suka Maju ditunjukkan pada daftar berikut

ini.

Jenis Peternakan Frekuensi

Peternak itik 30

Peternak ayam 38

Peternak kambing 15

Peternak sapi 17

Buatlah diagram batang dan diagram lingkaran dari data tersebut!

Soal:

1. Hasil pengukuran berat badan (dalam kg) dari beberapa siswa SMP yaitu:

36, 38, 36, 38, 34,36, 34

Tentukan:

Grup A

Grup B
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a. Rentang;

b. Mean;

c. Modus;

d. Median (Q2);

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan Semiinterquartil!

2. Nilai rata-rata ulangan 10 siswa adalah 7,2. Jika seorang siswa baru menyusul ulangan

maka rata-ratanya menjadi 7. Nilai siswa yang baru saja menyusul adalah …

3. Dari hasil pendataan di suatu kelurahan diperoleh data sebagai berikut.

Pendidikan Frekuensi

SD 40

SMP 60

SMA 90

SMK 10

Buatlah diagram batang dan diagram lingkaran dari data tersebut!

Soal:

1. Data berikut menunjukkan nilai tes matematika: 3, 5, 8, 5, 3, 7, 4, 5, 4, p ,6. Jika nilai

rata-ratanya 5 maka tentukan:

a. nilai p;

b. Rentang;

c. Median (Q2);

d. Modus;

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan Semiinterquartil!

2. Pada suatu ulangan diketahui nilai rata-rata kelas adalah 70. Jika nilai rata-rata siswa

putra adalah 68 dan rata-rata nilai siswa putri adalah 65 maka perbandingan banyaknya

siswa putra dan putri adalah …

3. Jumlah peserta dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dinyatakan dalam tabel berikut ini.

Provinsi Peserta

DI Yogyakarta 25

Jawa Timur 100

Jawa Tengah 125

Jawa Barat 75

DKI Jakarta 175

Buatlah diagram batang dan diagram lingkaran jumlah peserta dalam PON!

Grup C
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Soal:

1. Hasil ulangan Fisika siswa kelas VII SMP diperoleh data sebagai berikut:

8, 3, 6, 9, 4, 9, 8, 5, 7, 5, 4, 4, 3, 7, 4, 9, 8, 5.

Tentukan:

a. Rentang;

b. Mean;

c. Modus;

d. Median (Q2);

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan Semiinterquartil!

2. Nilai rata-rata ujian 20 siswa adalah 7,2. Jika terdapat 4 siswa yang nilai rata-

ratanya 5,2 dinyatakan tidak lulus maka nilai rata-rata siswa yang lulus adalah …

3. Dari hasil pendataan waktu belajar siswa setiap harinya, diperoleh data sebagai

berikut:

Nama Waktu

Udin 7 jam

Rani 2 jam

Sinta 3 jam

Jojo 6 jam

Ani 4 jam

Ridwan 3 jam

Buatlah diagram batang dan diagram lingkaran waktu belajar siswa setiap harinya!

Soal:

1. Nilai ulangan Bahasa Indonesia dari 20 siswa adalah

7, 5, 8, 7, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 6.

Tentukan:

a. Rentang;

b. Mean;

c. Modus;

d. Median (Q2);

e. Q1;

f. Q3;

g. Jangkauan Interquartil;

h. Jangkauan Semiinterquartil!

Grup D

Grup E
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2. Rata-rata berat badan sekelompok siswa yang terdiri dari 14 siswa adalah

35 kg. Seorang siswa bergabung dalam kelompok tersebut sehingga rata-

rata berat badan siswa dalam kelompok tersebut menjadi 35,5 kg.

Berapakah berat badan siswa yang baru bergabung dalam kelompok

tersebut?

3. Data kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP N 4 Depok ialah sebagai berikut:

Jenis kegiatan Peserta

Bola Voli 100 siswa

Bola Basket 125 siswa

Paskibra 75 siswa

Pramuka 150 siswa

Tenis Meja 50 siswa

Buatlah diagram batang dan diagram lingkaran dari data tersebut!
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Lampiran 3.1. Pedoman Observasi Keaktifan Belajar Matematika Siswa

No. Aspek yang diamati
1. Mencatat materi/soal/hasil pembahasan
2. Mengajukan pendapat kepada guru atau kepada siswa lain
3. Merespon pertanyaan/instruksi guru
4. Berdiskusi/berpartisipasi dalam kelompok
5. Mengerjakan LKS
6. Mengerjakan soal turnamen
7. Berpartisipasi dalam tahap permainan (game)
8. Mempresentasikan hasil kerja kelompok
9. Memanfaatkan sumber belajar yang ada

Jumlah
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Lampiran 3.2. Lembar Observasi Keaktifan Belajar Matematika Siswa

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- :

Kelompok :

Pengamat :

Petunjuk pengisian: Berilah tanda  pada kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan kriteria

skor sebagai berikut:

0 jika tidak ada siswa yang melakukan

1 jika 1 siswa melakukan

2 jika 2 siswa melakukan

3 jika 3 siswa melakukan

4 jika 4 siswa melakukan

5 jika 5 siswa melakukan

No. Aspek yang diamati 0 1 2 3 4 5
1. Mencatat materi/soal/hasil pembahasan
2. Mengajukan pendapat kepada guru atau

kepada siswa lain
3. Merespon pertanyaan/instruksi guru
4. Berdiskusi/berpartisipasi dalam

kelompok
5. Mengerjakan LKS
6. Mengerjakan soal turnamen
7. Berpartisipasi dalam tahap permainan

(game)
8. Mempresentasikan hasil kerja kelompok
9. Memanfaatkan sumber belajar yang ada

Jumlah

Pengamat,

(……………..)
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Lampiran 3.3. Kisi-Kisi Angket Keaktifan Belajar Matematika Siswa

KISI-KISI ANGKET KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

No. Aspek yang diamati Butir

1. Interaksi

a. Interaksi dengan guru 7(-), 9(-)

b. Interaksi dengan siswa 6(+), 8(+), 10(-), 19(+)

2. Kerjasama dengan teman sekelompok 11(+), 16(+)

3. Mengerjakan soal dan tugas 12(+), 13(+), 14(-), 18(+)

4. Motivasi dalam mengikuti pelajaran 1(+), 2(+), 3(+), 4(+),

5(+), 15(+), 17(+), 20(+)
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Lampiran 3.4. Lembar Angket Keaktifan Belajar Matematika Siswa

ANGKET KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN

METODE TGT

Nama :

No. Absen :

Siklus ke : 1

Hari/Tanggal :

Petunjuk menjawab:

Berilah tanda  pada jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan saat

belajar matematika denagn menggunakan metode TGT.

Jangan khawatir jawaban kalian tidak akan mempengaruhi nilai!

Keterangan:

SL : Selalu

SR : Sering

J : Jarang

TP : Tidak Pernah

No. Pernyataan SL SR J TP
1. Saya mendengarkan dan memperhatikan guru saat

menjelaskan materi
2. Saya mendengarkan dan memperhatikan pada saat

teman lain yang menjelaskan materi
3. Saya mencatat materi yang diberikan oleh guru
4. Saya mencatat soal dan hasil pembahasan yang

diberikan oleh guru
5. Saya mencari informasi yang berkaitan dengan

materi pelajaran jika ada materi yang tidak saya
pahami

6. Saya memberikan informasi yang berkaitan
dengan materi pelajaran kepada teman jika ada
teman yang belum paham tentang materi tsb

7. Saya tidak akan bertanya kepada guru walaupun
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tidak paham terhadap materi yang disampaikan
8. Saya bertanya kepada teman sekelompok jika

tidak/belum paham dengan materi yang dipelajari
9. Saya tidak berani menyampaikan pendapat ketika

diminta guru untuk menyampaikan pendapat saya
10. Saya tidak berani menyampaikan pendapat saya

ketika ditanya oleh teman sekelompok saya
11. Saya ikut serta dalam diskusi kelompok
12. Saya mengerjakan LKS yang diberikan
13. Saya ikut serta dalam turnamen
14. Saya merasa rugi jika tidak berpartisipasi dalam

permainan
15. Saya memanfaatkan sumber belajar (misal: buku,

lingkungan sekitar, dll) yang ada untuk lebih
memahami materi.

16. Saya ikut membuat kesimpulan materi yang telah
dipelajari

17. Saya merasa tidak perlu berusaha mempelajari
materi karena sudah menjadi tugas guru
memberikan materi kepada siswa

18. Saya bekerjasama dengan teman sekelompok
dalam belajar kelompok

19. Saya menghargai setiap pendapat teman yang
berbeda

20. Saya ikut mempresentasikan hasil kerja kelompok

Nb: Jawablah dengan jujur karena tidak akan mempengaruhi nilai Anda!

***Terima kasih***
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Lampiran 3.5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA GURU

1. Apakah guru sudah pernah menerapkan pembelajaran kooperatif?

2. Bagaimana tanggapan guru terhadap pelaksanaan metode TGT dalam

pembelajaran matematika?

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT

ini?

4. Apakah guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran

kooperatif tipe TGT ini?

5. Apakah ada peningkatan keaktifan siswa setelah diterapkannya

pembelajaran kooperatif tipe TGT?

6. Apakah pembelajaran kooperatif tipe TGT ini membuat siswa lebih senang

dalam belajar matematika?

7. Saran agar pembelajaran kooperatif lebih meningkatkan peran aktif siswa.

PEDOMAN WAWANCARA SISWA

1. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pelaksanaan metode TGT dalam

pembelajaran matematika? (senang, tidak tertarik, tidak tahu, dll)

2. Apakah siswa ikut berdiskusi dan bekerjasama pada saat belajar

kelompok?

3. Apakah siswa senang dengan diadakannya turnamen?

4. Apakah siswa merasa lebih senang terhadap pelajaran matematika dengan

diadakannya permainan?
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5. Apakah siswa sering bertanya kepada guru atau teman tentang materi yang

belum paham?

6. Apakah dengan belajar kelompok dapat memudahkan siswa memahami

materi?

7. Apakah waktu yang diberikan untuk belajar kelompok sudah cukup?

8. Bagaimana perhatian yang diberikan guru pada saat proses belajar

mengajar?

9. Apakah penggunaan LKS ada manfaatnya?

10. Apakah penghargaan yang diberikan dapat meningkatkan keaktifan siswa

dalam belajar?

11. Saran untuk pembelajaran selanjutnya.
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Lampiran 4.1. Hasil Observasi Keaktifan Belajar Matematika Siswa

HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : I/1
Hari/Tanggal : Selasa/ 21 November 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 5 3 4 2 4 5 0 23
2 Kelompok 2 1 3 2 2 2 3 3 16
3 Kelompok 3 0 1 1 1 2 5 0 10
4 Kelompok 4 0 4 1 1 2 4 0 12
5 Kelompok 5 2 4 4 3 5 5 2 25
6 Kelompok 6 2 2 2 2 2 5 2 17
7 Kelompok 7 3 2 2 1 3 5 2 18
8 Kelompok 8 2 2 2 3 3 4 2 18

Jumlah 15 21 18 15 23 36 11 139

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : I/2
Hari/Tanggal : Rabu/ 22 November 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 4 3 4 3 5 5 2 26
2 Kelompok 2 2 3 3 3 3 4 3 21
3 Kelompok 3 1 2 2 2 2 4 2 15
4 Kelompok 4 1 4 1 2 3 4 1 16
5 Kelompok 5 2 3 4 3 4 4 2 22
6 Kelompok 6 2 2 3 2 2 5 2 18
7 Kelompok 7 3 2 2 1 3 5 2 18
8 Kelompok 8 1 2 2 2 3 4 2 16

Jumlah 16 21 21 18 25 35 16 152

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : I/3,4
Hari/Tanggal : Sabtu/ 25 November 2006 dan Selasa/ 28 November 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 5 3 5 2 4 5 5 5 2 36
2 Kelompok 2 2 3 2 3 2 3 5 5 3 28
3 Kelompok 3 2 2 2 2 2 5 4 4 2 25
4 Kelompok 4 2 4 1 2 2 4 5 3 2 25
5 Kelompok 5 2 3 4 3 4 4 5 5 2 32
6 Kelompok 6 2 2 2 2 2 5 5 4 2 26
7 Kelompok 7 2 3 2 1 3 4 5 4 2 26
8 Kelompok 8 1 2 2 2 3 4 5 3 2 24

Jumlah 18 22 20 17 22 34 39 33 17 22

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : II/1
Hari/Tanggal : Rabu/ 29 November 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 5 4 5 3 5 5 4 31

2 Kelompok 2 4 3 4 3 4 5 3 26

3 Kelompok 3 4 3 3 2 4 4 2 22

4 Kelompok 4 3 4 3 1 4 5 3 23

5 Kelompok 5 2 4 4 4 5 5 4 28

6 Kelompok 6 2 4 4 2 5 5 5 27

7 Kelompok 7 1 5 4 2 5 5 4 26

8 Kelompok 8 1 4 3 3 4 4 4 23

Jumlah 22 31 30 20 36 38 29 206

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : II/2
Hari/Tanggal : Sabtu/ 2 Desember 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 5 4 5 4 5 5 3 31

2 Kelompok 2 5 3 5 3 5 5 3 29

3 Kelompok 3 4 2 4 2 4 4 3 23

4 Kelompok 4 3 3 3 2 4 4 4 23

5 Kelompok 5 2 4 4 4 5 5 4 28

6 Kelompok 6 3 4 4 2 5 5 4 27

7 Kelompok 7 2 5 3 3 5 5 4 27

8 Kelompok 8 2 4 3 2 5 4 4 24

Jumlah 26 29 31 22 38 37 29 212

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Siklus/Pertemuan ke- : II/3,4
Hari/Tanggal : Selasa/ 5 Desember 2006 dan Sabtu/ 9 Desember 2006

No Nama
Kelompok

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

1 Kelompok 1 4 4 5 3 5 5 4 4 3 37

2 Kelompok 2 3 4 5 2 5 4 4 4 2 33

3 Kelompok 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 28

4 Kelompok 4 3 5 3 2 4 4 5 5 2 33

5 Kelompok 5 3 4 3 3 3 5 5 5 1 32

6 Kelompok 6 2 4 3 2 3 5 5 5 2 31

7 Kelompok 7 1 3 4 2 4 5 5 5 2 31

8 Kelompok 8 1 3 2 2 4 4 5 4 1 26

Jumlah 19 30 28 18 32 36 37 36 15 251

Pengamat

(Esti W.)
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HASIL OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA

Kelas : IX C

No Siklus/Pertemuan
ke-

Skor/Nilai Tiap Aspek
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 I/1 15 21 18 15 23 36 11
2 I/2 16 21 21 18 25 35 16
3 I/3,4 18 22 20 17 22 34 39 33 17

Jumlah 49 64 59 50 70 105 39 33 44
4 II/1 22 31 30 20 36 38 29
5 II/2 26 29 31 22 38 37 29
6 II/3,4 19 30 28 18 32 36 37 36 15

Jumlah 67 90 89 60 106 111 37 36 73

Peneliti

(Arifah Nur Triyani)
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Lampiran 4. 3. Hasil Angket Keaktifan Belajar Matematika Siswa Siklus I

HASIL ANGKET KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA SIKLUS I

Nomor Butir

Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 0 3 2 1 3 3 2 47

2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 47

3 2 3 2 2 2 1 3 1 0 3 3 2 2 2 3 0 3 2 2 1 39

4 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 41

5 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 38

6 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 35

7 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 1 0 1 1 1 3 2 1 33

8 3 3 3 3 3 1 2 3 0 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 1 46

9 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 3 1 32

10 2 3 2 3 1 3 1 3 1 0 2 3 0 1 3 1 2 3 3 1 38

11 2 2 3 3 1 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1 3 2 3 3 2 38

12 3 2 3 3 1 2 1 3 1 0 3 3 3 1 1 1 0 3 3 1 38

13 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 34

14 3 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 42

15 2 2 2 3 2 3 1 3 1 0 3 2 1 3 3 3 1 3 3 2 43

16 2 3 2 1 2 3 1 3 0 0 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 34

17 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 2 23

18 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 2 2 2 0 1 1 1 3 2 1 28

19 3 3 2 3 3 3 1 3 1 0 3 3 1 3 3 3 0 3 3 2 46

20 2 2 2 3 3 3 0 2 0 1 3 3 2 2 2 1 0 3 3 3 40

21 2 3 2 3 3 1 3 1 3 0 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 45

22 2 3 2 3 3 3 1 3 1 0 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 45

23 2 2 3 2 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 35
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24 2 2 2 2 1 3 1 1 0 0 3 2 2 2 2 2 0 3 2 3 35

25 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 2 1 29

26 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 0 1 0 3 3 1 25

27 2 2 1 2 1 2 1 3 1 0 1 1 0 3 1 2 0 3 3 1 30

28 2 1 2 2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 1 1 3 2 1 3 3 30

29 2 1 2 3 1 2 0 3 0 0 2 2 1 2 1 2 0 3 3 3 33

30 2 2 3 2 1 1 1 2 1 0 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 30

31 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 41

32 3 2 2 2 1 0 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 40

33 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 39

34 3 1 3 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 43

35 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0 3 2 1 2 3 34

36 3 2 3 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 1 32

37 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 40

38 2 3 3 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 3 3 2 1 2 1 35

39 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 41

40 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 39

Jumlah 95 88 89 88 66 69 49 93 49 37 93 88 57 69 68 71 47 97 103 67 1483
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Lampiran 4. 4. Hasil Angket Keaktifan Belajar Matematika Siswa Siklus II

HASIL ANGKET KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA SIKLUS II

Nomor

Butir

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 56

2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 48

3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 46

4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 48

5 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 47

6 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 41

7 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 39

8 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 44

9 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 41

10 3 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 42

11 3 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 3 2 3 2 1 43

12 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 44

13 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 0 1 1 2 1 2 2 1 40

14 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 46

15 3 2 2 3 3 3 2 1 1 0 3 2 1 3 3 2 1 3 2 2 42

16 1 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 3 3 38

17 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 34

18 2 2 3 3 2 3 0 1 2 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 1 39

19 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 47

20 3 2 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 42

21 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 47

22 1 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 42
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23 2 3 2 3 0 3 1 2 1 0 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 37

24 3 3 3 2 1 3 1 2 1 0 3 1 3 2 3 3 0 3 2 3 42

25 3 2 3 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 0 2 1 1 35

26 2 1 2 3 1 2 1 2 0 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 35

27 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 2 1 0 2 1 3 0 3 3 1 35

28 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 43

29 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 41

30 2 1 3 2 1 1 2 2 1 0 3 2 1 2 3 2 0 2 2 1 33

31 2 1 3 2 1 2 2 3 1 0 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 41

32 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 46

33 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 40

34 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 46

35 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 35

36 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 39

37 3 3 2 2 3 3 1 1 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 45

38 2 3 3 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 43

39 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 0 3 2 2 3 3 3 2 1 1 41

40 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 4 3 1 2 46

Jumlah 102 94 95 99 78 90 69 93 70 58 93 87 68 84 85 82 66 91 95 80 1679
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Lampiran . 5. Catatan Lapangan

Hari/Tanggal : Selasa/ 21 November 2006

Siklus/Pertemuan ke- : I/1

Pembelajaran Matematika di kelas IX C dimulai pada pukul 09.00. Guru

yang mengampu pembelajaran matematika adalah bapak Slamet Riyadi. Guru

memasuki kelas kemudian menyiapkan laptop dan LCD dengan dibantu peneliti.

Selanjutnya guru mengucapkan salam pembuka kepada siswa. Lebih lanjut guru

menyampaikan bahwa pembelajaran untuk materi Peluang dan Statistika akan

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti yang sudah

dijelaskan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 16 November 2006. Materi yang

akan dipelajari pada pertemuan hari itu mengenai Peluang. Kemudian guru

menginstruksikan siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah

ditetapkan.

Siswa-siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkelompok

karena bingung akan duduk dimana. Melihat kondisi kelas yang gaduh guru

segera membantu mengatur tempat duduk siswa. Setelah semua berkumpul

dengan kelompok masing-masing, guru segera mempresentasikan materi yang

akan dipelajari. Selanjutnya peneliti membagikan LKS 1. Setiap kelompok

mendapat 2 LKS 1 untuk dikerjakan. Siswa mulai mempelajari LKS 1 dengan

tenang. Hanya beberapa siswa masih terdengar bisik-bisik. Guru dan peneliti

berkeliling pada semua kelompok. Pada kelompok 2 peneliti melihat tidak semua

siswa mengerjakan LKS 1. Terdapat seorang siswa putra yang mengerjakan LKS

1 sendirian. Peneliti mendekati dan menanyakan alasan siswa tersebut

mengerjakan sendirian. Alasan siswa tersebut adalah siswa malu belajar bersama

dalam kelompok tersebut yang empat lainnya siswa putri. Kemudian peneliti

memberikan penjelasan kepada siswa tersebut agar tidak perlu merasa malu

karena tujuan dari pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah melatih siswa

bekerjasama dan lebih aktif dalam belajar matematika. Selanjutnya peneliti

mengamati kelompok 1. Diskusi berjalan dengan baik pada kelompok 1. Semua

anggota kelompok 1 aktif dalam diskusi kelompok. Keaktifan kelompok 1 dalam

berdiskusi terlihat dalam percakapan berikut ini:

R (siswa) : Loh itu koq yang titik sampel belum diisi?
E (siswa) : Emang jawabannya apa?
R (siswa) : Coba lihat ruang sampelnya kan (A, G) berarti titik

sampelnya A dan G.
A (siswa) : Iya, mbok dibaca artinya titik sampel itu apa!
P (siswa) : Aku aja yang baca. Titik sampel adalah setiap anggota dari

ruang sampel. Kalau gitu ya jawabannya A dan G.
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E (siswa) : Bener ya mbak?
Peneliti : Ada yang bisa menjelaskan tidak? Tadi mbak dengar sudah

ada yang menjawab.
S (siswa) : Ya itu tadi E, Kalau ruang sampelnya aja (A, G) berarti

anggotanya kan A dan G.
E (siswa) : Oo… Mudeng aku.

Pada kelompok 4, peneliti melihat siswa agak gaduh karena saling tunjuk

dengan teman untuk mengerjakan LKS 1. Guru mendatangi mereka dan

menegaskan kembali bahwa mereka harus bekerjasama untuk mempelajari LKS

tersebut. Jika hanya saling tunjuk maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan

LKS sesuai waktu yang diberikan dan juga mereka tidak akan dapat memahami

apa materi yang dipelajari dalam LKS 1 tersebut.Berbeda dengan kelompok 5

yang mengerjakan LKS 1dengan berbagi tugas. 2 siswa mengerjakan 4 halaman

dan 3 siswa lainnya mengerjakan 4 halaman yang lain. Sedangkan diskusi dalam

kelompok 3, 5, 7, dan 8 terlihat belum berjalan dengan baik. Masih terlihat

beberapa dari anggotanya yang tidak ikut berdiskusi. Dari pengamatan peneliti,

kelompok 1, 5, dan 6 yang lebih dulu berinisiatif untuk bertanya pada guru.

Sedangkan kelompok lain menunggu sampai guru bertanya apakah mereka

mengalami kesulitan apa tidak.
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Catatan Lapangan 2

Hari/Tanggal : Rabu/ 22 November 2006

Siklus/Pertemuan ke- : I/2

Pembelajaran dimulai pada pukul 10.00. Siswa sudah berkelompok sesuai

kelompoknya masing-masing. Guru membuka pembelajaran dengan salam

kemudian membagikan LKS 2 dengan dibantu oleh peneliti dan pengamat.

Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada siswa agar berperan lebih aktif

dalam pembelajaran. Guru juga mengingatkan bahwa siswa harus saling

bekerjasama dengan teman yang lain dalam satu kelompoknya pada saat

mempelajari LKS 2.Guru mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya

dengan memberikan pertanyaan: “Siapa yang masih ingat ruang sampel dari

kejadian pengetosan sebuah uang logam?” Dengan bersahut-sahutan siswa

menjawab: “Angka dan Gambar”. Guru: “Yang tau acungkan jari!” Beberapa

siswa mengacungkan jari kemudian guru menunjuk satu siswa untuk menjawab.

Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa lain yang mempunyai pendapat

yang berbeda untuk mengemukakan jawabannya. Semua siswa diam tidak ada

yang memberikan jawaban lain. Selanjutnya guru menyampaikan bahwa LKS 2

ini berisi soal latihan tentang materi pada LKS 1. Pada pukul 10.20, guru

menginstruksikan kepada siswa untuk mengerjakan LKS 2.

Pada saat siswa mengerjakan LKS 2, guru, peneliti dan pengamat

berkeliling untuk membantu kelompok yang mengalami kesulitan dalam

mengerjakan LKS 2. Diskusi pada masing-masing kelompok mulai berjalan

dengan baik.
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Catatan Lapangan 3

Hari/Tanggal : Sabtu/ 25 November 2006

Siklus/Pertemuan ke- : I/3

Pada hari Rabu tanggal 22 November 2006, pembelajran dimulai pada

pukul 10.00. Seperti pada pertemuan sebelumnya, siswa sudah berkelompok

menurut kelompok masing-masing saat guru masuk ke kelas. Guru mengawali

pembelajan dengan m,engucapkan salam. Kemudian guru menyampaikan bahwa

hari ini mereka akan belajar tentang frekuensi harapan dan menggabungkan

kejadian. Guru menjelaskan bahwa untuk mencari frekuensi harapan, siswa harus

memahami tentang peluang suatu kejadian. Oleh karena itu guru mengingatkan

kembali tentang materi mencari peluang dari sebuah dadu yang dilemparkan.

Selanjutnya guru menyampaikan bahwa dalam materi Menggabungkan Kejadian,

siswa akan mempelajari kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Lebih

lanjut guru menyampaikan bahwa untuk mencari nilai peluang tidak hanya dari

satu dadu atau satu uang logam, tetapi siswa juga bisa menentukan peluang dari

dua dadu yang dilempar bersamaan atau satu dadu dan satu uang logam yang

dilempar bersamaan. Setelah menyampaikan materi yang akan dipelajari, guru

dengan dibantu peneliti dan pengamat membagikan LKS 3.

Setiap kelompok mendapatkan 2 LKS 3. Setelah mendapatkan LKS 3,

siswa mulai mengerjakan dengan tenang. Untuk materi frekuensi harapan, siswa

tidak mengalami kesulitan. Sedangkan untuk materi menggabungkan kejadian

semua kelompok mengalami kesulitan dalam mengerjakan dan memahaminya.

Kelompok 4 mengalami kesulitan dalam memahami tentang Kejadian Saling

Lepas. Berikut cuplikan dialog antara anggota kelompok 4 dan guru:

M (siswa) : Apa maksudnya pak, pasangan mata dadu yang
berjumlah 3 atau berjumlah 10?

Guru : Coba ada yang bisa memberikan penjelasan tidak?
R (siswa) : Tidak tau pak…

(Di meja terdapat buku Matematika yang didalamnya
terdapat penjelasan tentang materi yang sedang
dipelajari tetapi tidak seorang siswa pun yang berinisiatif
mencari dalam buku tersebut)

Guru : Boleh mencari di buku lho!
E (siswa) : Berarti kalau ada “atau”nya semuanya ditulis ya pak?
Guru : Maksudnya semuanya itu apa saja?
E (siswa) : Ya yang ini, pasangan yang berjumlah 3 kan: (2, 1) dan

(1, 2) terus pasangan yang berjumlah 10 itu (4, 6), (5, 5),
(6, 4). Jadi ditulis semua: (2, 1), (1, 2), (4, 6), (5, 5), (6,
4)
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Guru : Bagaimana dengan yang lain? Apa ada yang punya
pendapat lain? (Guru memancing siswa untuk
melakukan diskusi)

S (siswa) : O.. Kalau begitu nilai peluang pasangan yang berjumlah

3 atau berjumlah 10 itu
36

5

Guru : Diskusinya dilanjutkan ya…! Yang belum paham Tanya
pada teman yang sudah paham!

Guru melanjutkan pada kelompok lainnya sedangkan peneliti melanjutkan

pengamatan pada kelompok 1. Kelompok 1 sedang mendiskusikan tentang

Kejadian Saling Bebas.

R (siswa) : Peluang titik sampel muncul gambar bisa
2

1 itu dari mana?

E (siswa) : Kan kalo logam itu ada gambar dan angka jadi peluang

muncul gambar kan
2

1 . Gitu ya mbak ya?

Peneliti : Bayangkan kalian melempar dadu dan uang logam
bersamaan! Kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul
seperti yang kalian isikan pada tabel itu. Nah.. sekarang
kemungkinan muncul gambar dari kejadian melempar dadu
dan uang logam tadi ada berapa?

A (siswa) : Ada 6 mbak.
P (siswa) : Loh koq banyak, opo wae?
A (siswa) : (G, 1), (G, 2), (G, 3), (G, 4), (G, 5), dan (G, 6)
Peneliti : Iya benar. Kemudian kalian cari berapa nilai peluangnya!
S (siswa) :

12

6

E (siswa) : Koq bisa?
S (Siswa) : 6 itu jumlah titik sampel muncul gambar dan 12 itu

banyaknya semua kejadian yang muncul
(Peneliti meminta kepada siswa untuk melanjutkan diskusinya dan mengingatkan

agar siswa yang belum paham bertanya teman yang sudah paham).

Kesulitan yang sama juga dialami oleh kelompok 5 dan kelompok 8.

Setelah selesai mengerjakan LKS 3, guru meminta perwakilan dari kelompok

untuk mempresentasikan hasil dari latihan soal pada LKS 3. Kelompok 1

mempresentasikan latihan soal nomor 1, kelompok 5 mempresentasikan nomor 2,

kelompok 7 mempresentasikan nomor 3, kelompok 8 mempresentasikan nomor 4

dan kelompok 6 mempresentasikan nomor 5. Perbedaan pendapat terjadi pada saat

kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Kelompok 1 berpendapat bahwa

peluang dari mata dadu yang habis dibagi 2 adalah
6

3
atau

2

1
. Guru

mempersilahkan pada siswa yang tidak sependapat dengan kelompok 1 untuk

menyampaikan pendapatnya. Salah satu anggota kelompok 5 menyatakan bahwa

mata dadu yang habis dibagi 2 itu hanya 2 jadi peluang dari mata dadu yang habis

dibagi 2 adalah
6

1
. Kemudian siswa tersebut menanyakan pada kelompok 1:
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“Menurut kelompok 1 mata dadu yang habis dibagi 2 itu apa saja? Koq

peluangnya bisa diperoleh
2

1
”. R (perwakilan dari kelompok 1): “Mata dadu itu

kan: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang habis dibagi 2 adalah 2, 4, 6. Maksudnya habis

dibagi 2 itu bilangan-bilangan tersebut jika dibagi 2 hasilnya bilangan bulat, tidak

ada sisanya”. E (perwakilan kelompok 5): “Menurut kelompok kami, mata dadu

yang habis dibagi 2 itu ya 2 saja karena 2 dibagi 2 hasilnya 1”. Kemudian guru

mempersilahkan kelompok yang lain untuk memberikan pendapatnya. Karena

tidak ada yang berkomentar lagi, maka guru menanyakan siapa yang mempunyai

jawaban sama dengan kelompok 1. Kelompok yang mempunyai jawaban sama

dengan kelompok 1 adalah kelompok 2, 3, 6, 7, 8 sedangkan kelompok 4

mempunyai jawaban yang sama dengan kelompok 5. Guru berusaha untuk

membuat kelompok 4 dan 5 agar tidak berkecil hati. Dengan nada bercanda guru

mengatakan: “Bukan berarti yang paling banyak pendukungnya itu yang benar

lho.. Bisa jadi yang sedikit pendukungnya itu yang jawabannya benar. Nah

sekarang mari kita cari tahu jawaban yang benar”. Karena terdapat dua pendapat

yang berbeda guru membantu siswa untuk mencari kebenaran dari jawaban soal

tersebut. Setelah kegiatan presentasi hasil LKS 3 selesai, guru menyampaikan

bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan turnamen sehingga semua siswa

harus mempersiapkan diri. Guru meminta siswa untuk mempelajari LKS 1, LKS 2

dan LKS 3 sebagai bahan dari turnamen.
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Catatan Lapangan 4

Hari/Tanggal : Selasa/ 28 November 2006

Siklus/Pertemuan ke- : I/4

Guru memasuki kelas IX C pada pukul 09.00 dan segera mengkondisikan

siswa untuk menghadapi turnamen. Pada pertemuan sebelumnya, guru telah

menginformasikan kepada siswa untuk belajar agar dapat mengerjakan soal

turnamen nanti. Siswa berkelompok menurut grup yang sudah ditentukan.

Turnamen diawali dengan latihan soal. Kemudian guru mempersilahkan pada

peneliti untuk membagikan soal latihan turnamen dan lembar jawab dengan

memanggil nama siswa satu persatu. Pada pukul 09.10, siswa mulai mengerjakan

soal latihan turnamen dengan tenang. Guru berkeliling untuk mengawasi siswa

yang sedang mengerjakan soal turnamen, sedangkan peneliti mempersiapkan

kegiatan turnamen yang berupa permainan kartu soal. yang akan dilaksanakan

setelah latihan soal. Guru mengkondisikan siswa untuk melaksanakan kegiatan

selanjutnya yaitu turnamen yang berupa permainan (game). Guru menjelaskan

aturan permainannya secara singkat. Permainan dalam turnamen ini seperti

permainan Cepat Tepat.

Dalam permainan ini, setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjawab

satu pertanyaan. Jika kelompok yang mendapat kesempatan untuk menjawab tidak

dapat menjawab pertanyan dengan benar maka kelompok lain dapat merebut

pertanyaan tersebut. Kelompok yang dapat menjawab dengan benar akan

mendapatkan nilai. Setelah semua kelompok mendapat kesempatan untuk

menjawab pertanyaan, guru mengajukan dua pertanyaan untuk diperebutkan.

Hasil dari turnamen adalah: kelompok 1 berhasil menjawab 4 pertanyaan,

kelompok 2, 5, 6, 8 berhasil menjawab masing-masing 1 pertanyaan, kelompok4

berhasil menjawab 2 pertanyaan, sedangkan kelompok 3 dan 7 sama sekali tidak

dapat menjawab pertanyaan dengan benar.Kegiatan turnamen berakhir pukul

10.15. Guru membacakan hasil perolehan turnamen dan meminta siswa untuk

memberikan applause pada kelompok 1 yang paling banyak mendapatkan nilai.

Guru mengakhiri pertemuan dengan memberikan informasi bahwa pertemuan

selanjutnya yaitu hari Rabu, siswa akan belajar materi yang baru yaitu tentang

Statistika. Guru juga meminta kepada siswa untuk mempelajari materi Statistika

terlebih dahulu. Selanjutnya guru mengingatkan bahwa mereka masih akan

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT seperti pertemuan

sebelumnya.
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Catatan Lapangan 5

Hari/Tanggal : Rabu/ 29 November 2006

Siklus/Pertemuan ke- : II/1

Guru memasuki kelas pad pukul 10.00. Sebelum pembelajaran dimulai,

guru mengumumkan kelompok yang mendapatkan penghargaan. Kemudian guru

meminta perwakilan dari kelompok yang mendapat penghargaan untuk maju

menerima hadiah dan sertifikat. Setelah itu guru menyampaikan materi yang

selanjutnya yaitu Statistika. Guru menyampaikan materidengan menggunakan

laptop dan LCD. Dengan menggunakan laptop dan LCD ini guru tidak perlu

menulis dipapan tulis sehingga dapat menghemat waktu.

Guru segera membagikan LKS 4 setelah selesai menyampaikan materi.

Karena materi yang harus dipelajari cukup banyak, guru mengingatkan kepada

siswa untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Peneliti dan pengamat

memantu guru membagikan perlengkapan yang digunakan dalam LKS 4.Semua

siswa mulai mempelajari LKS 4 dengan serius. Siswa mulai mengukur pita-pita

yang disediakan. Kerjasama yang baik terlihat seperti pada kelompok 1. Ada

siswa yang membacakan pertanyaan dalam LKS 4, ada siswa yang sedang

mengukur pita dan ada pula siswa yang menuliskan hasil dari pengukuran pita

tersebut. Semua kelompok merasa kesulitan menentukan sampel dan populasi.

Berikut cuplikan dialog antara pengamat dan siswa-siswa kelompok 4:

D (siswa) : Mbak yang ini sudah benar belum? (Siswa menunjukkan
jawaban contoh 2 halaman 1 LKS 4)

Pengamat : Kalian sudah paham belum apa itu sampel dan populasi?
D (Siswa) : Kayaknya sudah mbak.
A (siswa) : Lho koq kayaknya?! Supaya lebih paham kita kerjakan

bersama-sama ya... Apa yang dimaksud dengan populasi?
P (siswa) : Seluruh objek yang akan dijadikan objek penelitian, mbak.
Pengamat : Nah… Kalau dalam persoalan tersebut yang akan diteliti itu

apa?
P (Siswa) : Tahu, mbak.
Pengamat : Hanya Tahu? Tidak ada keterangan lain?
E (siswa) : Oh.. Tahu yang dijual di pasar Beringharjo Yogyakarta ya

mbak?
Pengamat : Bagaimana dengan teman-teman yang lain, ada pendapat

yang berbeda? (Semua siswa kelompok 1 menggelengkan
kepala)
Iya benar! Kalau sampel artinya?

D (Siswa) : Sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti
atau diamati. (Siswaq membaca catatannya)
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Pengamat : Jawaban kalian sampelnya apa?
O (Siswa) : Zat pengawet pada Tahu, mbak.
Pengamat : Kalau menurut kamu? (Sambil menunjuk D)
D (Siswa) : Ga tau mbak bingung sich!
Pengamat : Coba diperhatikan! Sampel itu bagian dari populasi, kalau

populasinya Tahu yang dijual di pasar Beringharjo
Yogyakarta maka bagiannya juga berupa Tahu. Lebih
tepatnya ada yang tau?

E (Siswa) : Tahu yang diambil dari penjual di pasar Beriingharjo
Yogyakarta.

Kesulitan yang lain dialami ketika siswa diminta untuk mencarimean,

modus dan median dari suatu data dalam tabel frekuensi. Setelah 45 menit belajar

kelompok, guru meminta siswa untuk mempresentasikan latihan soal LKS 4 pada

halaman 10. Semua kelompok mengacungkan jari ketika guru menanyakan

kelompok mana yang akan mempresentasikan latihan nomor 1.Karena soal nomor

satu masih sederhana guru hanya menayakan jawabannya saja pada kelompok 1.

Jawaban yang diberikan oleh kelomnpok 1 dibenarkan oleh semua siswa. Karena

tidak ada yang berpendapat lain, guru meneruskan untuk membahas nomor 2.

Perwakilan kelompok 7 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar

kelompoknya. T (perwakilan kelompok 7): “Teman-teman saya perwakilan dari

kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk soal latihan nomor

2”. Di papan tulis telah ditampilkan soal latihan nomor 2. T mengisi tabel

kemudian menuliskan di papan tulis cara menentukan modus dan median. T

menuliskan:

Modus dari nilai tersebut adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak.

Jadi modus dari nilai tersebut adalah 4.

Median =
2

16-keNilai15-keNilai 
=

2

55 
= 5

Jadi median dari nilai tersebut adalah 5.

Kemudain T mempersilahkan bagi teman-temannya yang ingin bertanya. Siswa E

dari kelompok 5 bertanya: “Koq rumus mencari median bisa begitu asalnya

darimana?” Kemudian T mencoba untuk menjelasakan: “Ya… kan median itu

nilai tengah. Karena banyaknya data ada 30 berarti ksn genap maka mediannya

adalah rata-rata dua data yang di tengah. Dua data yang di tengah kan nilai ke-15

dan nilai ke-16. Setelah itu dua nilai tersebut dicari rata-ratanya. Guru membantu

menjelaskan kembali agar siswa lebih paham.

Pada pukul 11.20 bel berbunyi yang berarti pembelajran pada hari itu

harus diakhiri. Latihan soal yang belum dibahas yaitunomor 3, 4, da 5 dijadikan

pekerjaan rumah. Guru juga menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya masih

belajar kelompok lagi dengan materi Penyajian Data Tunggal. Guru juga meminta



194

kepada siswa untuk membawa peralatan seperti penggaris, busur, jangka, dan

gunting.

Catatan Lapangan 6

Hari/Tanggal : Sabtu/ 2 Desember 2006

Siklus/Pertemuan ke- : II/2

Guru memasuki kelas IX C pada pukul 07.00. Ketika guru memasuki

kelas, siswa-siswa sedang berkelompok sehingga kelas belum terkondisikan untuk

memulai pembelajaran matematika. Pada saat siswa berkelompok, guru

mempersiapkan laptop dan LCD. Setelah 5 menit berlalu, kelas mulai tenang dan

guru segera membuka pembelajaran matematika hari itu dengan salam.

Selanjutnya guru menyampaikan bahwa pada hari itu materi yang akan dipelajari

adalah Statistika. Kemudian guru menampilkan garis besar dari materi yang akan

dipelajari. Guru menjelaskan bahwa salah satu penyajian data adalah dengan

diagram. Jenis-jenis diagram yang akan dipelajari yaitu diagram gambar, diagram

batang, diagram garis dan diagram lingkaran. Guru juga menambahkan bahwa

iswa akan lebih memahami tentang diagram-diagram tersebut dalam LKS 5. Oleh

karena itu guru segera membagikan LKS 5 dan meminta siswa untuk segera

mengerjakan. Karena meerasa banyak yang harus dikerjakan, kelompok 4, 5, dan

7 membagi tugas mengerjakan. Misalnya pada kelompok 5, 3 siswa bertugas

mempelajari dan menyelesaikan diagram gambar, diagram batang dan diagram

garis sedangkan 2 siswa lainnya menyelesaikan untuk diagram lingkaran. Melihat

hal yang demikian guru menghampiri kelompok 5 dan mengingatkan bahwa

mereka boleh mengerjakan LKS dengan cara seperti itu tetapi setiap siswa harus

paham dengan semua materi pada LKS 5. Guru berharap jika masih ada yang

belum paham maka siswa harus bertanya pada temannya yang lebih paham.

Sedangkan siswa yang sudah paham juga harus bisa menjelaskan kepada

temannya yang bertanya atau mengalami kesulitan.

Pada pertemuan sebelumnya guru sudah meminta kepada siswa untuk

membawa peralatan berupa gunting, penggaris, jangka dan busur. Akan tetapi

terlihat masih banyak siswa yang tidak membawa peralatan tersebut sehingga

memperlambat siswa menyelesaikan kegiatan pada lKS 5. Semua kelompok

merasa kebingungan dalam mempelajari diagram lingkaran. Berikut cuplikan

dialog antara kelompok 8 dengan peneliti:

S (siswa) : Mbak, mencari persentasenya yang benar yang mana?
Misalnya ya mbak yang gemar matematika:
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40

15
x 100% atau yang

360

15
x 100%

Peneliti : Coba teman-taman yang lain ada yang mau berpendapat?
A (siswa) : Ya yang

40

15 x 100% donk mbak… 15 itu siswa yang suka

matematika terus jumlah semua siswanya 40.
S (siswa) : Lhoh ini kan mau nyari persentase buat diagram

lingkarannya tho mbak? Kalau lingkaran itu kan sudutnya
3600.

Peneliti : Menurut langkah-langkah untuk menggambarkan diagram
lingkaran, kita akan mencari persentase dari masing-masing
kategori terlebih dahulu. Misalnya untuk persentase siswa
yang gemar matematika, siswa yang gemar matematika ada
15 siswa dari jumlah seluruh siswa 40. Jadi yang presentase

siswa yang gemar matematika adalah
40

15 x 100%

E (siswa) : Berarti hasilnya 37,5% .
T (siswa) : Nanti kalau semua sudah ketemu persentasenya terus

digunakan untuk mencari sudutnya yo mbak?
Peneliti : Iya, setelah itu baru kalian bisa menggambarkan diagram

lingkarannya.
Siswa : O… begitu tho. Makasih ya mbak.

Pada pertemuan kali ini siswa tidak mempresentasikan hasilnya karena

waktunya tinggal 5 menit lagi. Guru kemudian menambahkan bahwa diagram

gambar jarang digunakan karena mempunyai kelemahan. Guru: “Misalnya saja

terdapat data jumlah penduduk dalam sebuah desa dari tahun 2003-2006.

Misalkan untuk 50 penduduk diwakili oleh satu gambar manusia. Jika pada tahun

2004 jumlah penduduk pada desa tersebut 225 maka kita akan kesulitan

menyajikan datanya. 4 gambar manusia akan mewakili 200 penduduk sedangkan

untuk 25 penduduk, tentu saja kita tidak dapat menyajikannya dengan gambar

manusia yang dipotong separuhnya”. Sebelum mengakhiri pertemuan hari itu

guru memberitahukan bahwa pertemuan selanjutnya siswa masih akan belajar

kelompok untuk menyelesaikan latihan soal tentang materi statistika.
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Catatan Lapangan 7

Hari/Tanggal : Selasa/ 5 Desember 2006

Siklus/Pertemuan ke- : II/3

Bel berbunyi pada pukul 09.00 menandakan pembelajaran matematika

pada hari itu dimulai. Siswa sudah mulai berpindah tempat untuk berkelompok

sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah semua siswa tenang, guru

membuka pembelajaran matematika hari itu. Guru juga mengingatkan pekerjaan

rumah pada LKS 4 yang belum dibahas. Guru menanyakan kepada siswa apakah

ada yang ingin ditanyakan dari pekerjaan rumah tersebut. Siswa menjawab:

“nomor 5 pak”. Guru: “Ada yang ingin mengerjakan di depan?” Kemudian

seorang siswa maju mengerjakan soal tersebut. Karena jawaban siswa tersebut

sudah benar maka guru hanya membantu menjelaskan jawaban yang ditulis siswa

tadi.

Guru menyampaikan bahwa hari itu mereka akan mengerjakan LKS 6

yang berisi latihan soal tentang materi statistika. Peneliti dan pengamat membantu

guru membagikan LKS 6. Setelah semua kelompok mendapatkan LKS 6, siswa-

siswa segera mengerjakannya. Semua kelompok setiap kelompok mengalami

kesulitan dalam mengerjakan soal latihan nomor 2, 3, dan 4.
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Catatan Lapangan 8

Hari/Tanggal : Rabu/ 6 Desember 2006

Siklus/Pertemuan ke- : II/4

Seperti yang telah diinformasikan pada pertemuan hari ini akan

diselenggarakan turnamen. Guru memasuki kelas pada pukul 10.00 dan segera

mengkondisikan siswa untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Guru

membagikan soal dan lembar jawab kepada siswa dengan memanggil satu persatu

nama siswa. Setelah selesai membagikan, guru menjelaskan bahwa siswa harus

mengerjakan sendiri dan tidak boleh bekerjasama dengan teman lain. Setiap

anggota kelompok mendapatkan soal yang berbeda-beda. Terdapat 5 kelompok

soal yang berbeda. Guru berkeliling mengawasi siswa yang mengerjakan soal

turnamen, sedangkan peneliti mempersiapkan untuk kegiatan selanjutnya yaitu

game Monopoli. Pada pukul 10.50 guru meminta sisw untuk mengumpulkan

jawaban soal turnamen. Terdengar beberapa siswa bergumam: “Wah ada yang

belum aku isi jawabane, susah soalnya!” Guru menenangkan siswa dengan

memberikan motivasi jika merasa tidak bisa mengerjakan soal latihan turnamen,

tidak perlu patah semangat karena siswa-siswa dapat menambah nilai dengan

mengikuti permainan yang akan dilaksanakan setelah latihan turnamen ini.

Sebelum turnamen dimulai, guru mempersilahkan peneliti untuk

menjelaskan aturan permainannya. Peneliti menjelaskan dengan memberikan

contoh supaya siswa cepat memahami aturan permainannya. Turnamen dimulai

dari kelompok 8 sebagai pemain. Masing-masing kelompok mempunyai 1

kesempatan untuk melempar dadu kemudian menjawab pertanyaan. Jika

kelompok yang mendapat giliran tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar,

maka kelompok lainnya dapat merebut pertanyaan tersebut dan menjawabnya.

Pertanyaan tersebut hanya diperebutkan sekali saja.

Menurut rencana, masing-masing kelompok akan mendapatkan 2

kesempatan untuk melempar dan menjawab pertanyaan. Setelah satu putaran

permainan, siswa meminta untuk mengadakan babak rebutan saja. Kemudian

peneliti mengambil inisiatif untuk megadakan babak rebutan. Peneliti meminta

pengamat untuk melemparkan dadu. Pertanyaan yang sesuai dengan nomor yang

ditunjukkan pada monopoli akan dimunculkan dengan laptop dan LCD sehingga

semua siswa dapat membaca pertanyaannya. Siswa-siswa terlihat sangan senang

dengan permainan ini. Setelah tiga pertanyaan rebutan, terdengan bel tanda

pergantian pelajaran sehingga peneliti segera mengakhiri permainan. Peneliti

meminta siswa untuk memberikan applause kepada semua siswa IX C yang telah

mengikuti turnamen ini dengan penuh semangat. Sebelum menutup pembelajaran,
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peneliti menginformasikan kegiatan pada hari Sabtu tagl 9 November 2006 adalah

pemberian penghargaan. Tidak lupa peneliti juga mengumumkan hasil yang

diperoleh pada turnamen . Hasil yang diperoleh yaitu kelompok 1, 2, 4, 6 berhasil

mendapat nilai masing-masing 100, kelompok 3 mendapat nilai 200, kelompok 5

mendapat nilai 500 sedangkan kelompok 7 dan 8 tidak mendapatkan nilai.
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Catatan Lapangan 9

Hari/Tanggal : Sabtu/ 9 Desember 2006

Siklus/Pertemuan ke- : II/5

Guru memasuki kelas IX C pada pukul 07.00. Pertemuan kali ini

merupakan pertemuan terakhir untuk pembelajaran matematika karena hari Senin

tanggal 11 Desember 2006, siswa SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta memasuki

ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2006/2007. Guru merencanakan pada

pertemuan ini akan dipersilahkan bagi siswa yang ingin bertanya tentang materi-

materi bahan ujian yang belum dipahami. Tapi sebelum guru memberi waktu

kepada peneliti untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Peneliti

membacakan kelompok-kelompok yang mendapat penghargaan. Peneliti juga

membacakan nilai rata-rata dari turnamen dan game yang diperoleh oleh

kelompok-kelompok yang mendapat penghargaan. Terdapat….kelompok yang

mendapat penghargaan, yaitu

Setelah mengumumkan kelompok yang mendapat penghargaan, peneliti

memberikan piagam dan hadiah kepada kelompok tersebut. Sebelum

pembelajaran dimulai, peneliti membagikan angket kepada seluruh siswa untuk

diisi dan dikumpulkan pada akhir pelajaran hari itu. Sebagian siswa mengeluh:

”Loh mbak, kemarin kan sudah. Idem aja mbak” . Peneliti memberikan pengertian

bahwa angket ini sangat penting untuk mengetahui apakah siswa-siswa sudah

aktif dalam pembelajaran matematika. Peneliti menambahkan bahwa siswa-siswa

pasti sudah mengalami perubahan setelah 4 pertemuan terakhir sebelum

pertemuan hari Sabtu ini. Guru meminta agar siswa mengisi pada saat istirahat

nanti karena pembelajaran hari itu akan dilanjutkan.
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DAFTAR NILAI DAN HASIL PEROLEHAN POIN TURNAMEN

SIKLUS 1

Grup Nama Nilai Poin
A Dina 9 60

Maria Y. 8,5 55
Yasinta 8 47,5
Eko 8 47,5
Riska 7,5 40
Marakhilda 7 35
Rico 6,5 27,5
Ichana 6,5 27,5

B Thibbur 10 60
Rr. Oktaviani 8,5 55
Rusmin 7,75 50
V. Betty 7,5 45
Okky 6,75 37,5
Diah 6,75 37,5
Rudi 6 30
Septi 5 25

C Nuzul 9 60
Annisa 8 55
Eustolia 7,5 42,5
Erlinda 7,5 42,5
Sigma 7,5 42,5
Ika 7,5 42,5
Erni 6 27,5
Andi 6 27,5

D Oktaviani 9,5 60
Chandra 8 55
Antariksa 7 50
Vera 6,5 42,5
Ridwan 6,5 42,5
Nurul 6 30
Maria Y. P. F 6 30
Binti 6 30

E Nur Akhmad 10 60
Arif 9 52,5
Mendung 9 52,5
Prasetyo 7,5 40
Anggit 7,5 40
Esti 7,5 40
Retri 6 30
Ashri - -



201

PENENTUAN GRUP TURNAMEN SIKLUS 2

Kelompok Nama Skor Turnamen
Siklus 1

Rata-rata
Kelompok

Grup
Turnamen 2

1 Rudi 60 44,375 C
Ichana 50 D
Arif 40 E
Erni 27,5 A
Maria Y. P. F - B

2 Annisa 50 46,875 C
Retri 50 D
Maria Y. 47,5 E
Ridwan 40 A
Diah - B

3 Eustolia 60 44 C
Riska 57,5 D
Antariksa 37,5 E
Ashri 35 A
Rusmin 30 B

4 Dina 60 50 C
Mendung 57,5 D
Nurul 55 E
V. Betty 50 A
Andi 27,5 B

5 Marakhilda 45 33,5 C
Chandra 35 D
Septi 30 E
Prasetyo 30 A
Ika 27,5 B

6 Vera 52,5 46,875 C
Yasinta 50 D
Okky 50 E
Esti 35 A
Sigma - B

7 Anggit 50 37 C
Erlinda 37,5 D
Thibbur 37,5 E
Oktaviani 35 A
Eko 25 B

8 Rr. Oktaviani 60 49 C
Nuzul 52,5 D
Rico 50 E
Nur Akhmad 45 A
Binti 37,5 B
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DAFTAR NILAI DAN HASIL PEROLEHAN POIN

TURNAMEN SIKLUS II

Grup Nama Nilai Poin
A Dina 10 60

Maria Y. 8,67 50
Yasinta 8,67 50
Eko 7,67 50
Riska 7,67 37,5
Marakhilda 7,67 37,5
Rico 6,33 27,5
Ichana 6,33 27,5

B Thibbur 10 60
Rr. Oktaviani 9,67 52,5
Rusmin 9,67 52,5
V. Betty 8,67 45
Okky 7,67 40
Diah 7,33 35
Rudi 3 30
Septi - -

C Nuzul 9 60
Annisa 8 50
Eustolia 8 50
Erlinda 8 50
Sigma 7,33 37,5
Ika 7,33 37,5
Erni 5,67 30
Andi - -

D Oktaviani 10 60
Chandra 9,33 55
Antariksa 7,67 47,5
Vera 7,67 47,5
Ridwan 7 35
Nurul 7 35
Maria Y. P. F 7 35
Binti 6 25

E Nur Akhmad 10 57,5
Arif 10 57,5
Mendung 9,67 50
Prasetyo 9,33 45
Anggit 6,67 37,5
Esti 6,67 37,5
Retri 5 30
Ashri - -
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PEROLEHAN POIN GAME

Siklus 1
Kelompok Nilai Poin

1 9 60
4 8 55
2 7 42,5
5 7 42,5
6 7 42,5
8 7 42,5
3 6 27,5
7 6 27,5

Siklus 2
5 9 60
3 8 55
1 7 42,5
2 7 42,5
4 7 42,5
7 7 42,5
6 6 27,5
8 6 27,5
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Lampiran 6 Piagam Penghargaan
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