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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Maftuhah, 2015:1). Pendidikan merupakan hal yang sangat
penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan merupakan sumber daya insani
yang sepatutnya mendapat perhatian terus-menerus dalam upaya peningkatan
mutunya. Peningkatan mutu berarti pula peningkatan sumber daya manusia
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, peningkatan mutu
pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pembangunan
berkelanjutan disegala aspek kehidupan manusia. Sistem pendidikan nasional
senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional maupun global.
Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama proses
pembelajaran di kelas yang kurang optimal. Proses pembelajaran tersusun
atas sejumlah unsur yang berkaitan satu dengan lainnya. Interaksi guru dan
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siswa merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan
pembelajaran yang diinginkan, terutama pada pembelajaran matematika.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sagala (2012: 64) menyatakan
bahwa pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk
membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru
dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan
evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar.
Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk
melayani ilmu pengetahuan lain. Dengan kata lain matematika tumbuh dan
berkembang untuk diri sendiri sebagai ilmu dan juga untuk melayani ilmu
pengetahuan lain dalam pengembangannya dan operasionalnya. Oleh karena
itu matematika salah satu mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang
pendidikan (Rahayu, dkk, 2014).
Bila dilihat di sekolah Selama ini matematika sering dianggap sebagai
mata pelajaran yang sulit, kesulitan belajar matematika menyebabkan masi
terdapat siswa yang mendapat hasil belajar rendah. Salah satu faktor yang
menyebabkan kesulitan belajar matematika, baik dalam mempelajari maupun
menyelesaikan masalah matematika diduga karena guru kurang menggunakan
strategi yang dapat mengoptimalkan keikutsertaan siswa dalam proses
pembelajaran sehingga siswa menjadi kurang kreatif (Rahayu, dkk,2014).
Pembelajaran matematika yang bermakna akan membawa siswa pada
pengalaman mengesankan. Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2012: 5)
mendefinisikan belajar bermakna adalah belajar memahami apa yang sudah
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diprolehnya, dan dikaitkan dengan keadaan lain sehingga apa yang ia pelajari
akan lebih dimengerti.
Kemudian hakikat pembelajaran matematika menurut Wahyudi (2008:
3) Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak
dan dibangun melalui proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu
konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang sudah
diterima, sehingga kebenaran antar konsep dalam matematika bersifat sangat
kuat dan jelas. Melalui pengertian tersebut, pembelajaran matematika dapat
dilakukan melalui proses penalaran induktif pada awal pembelajaran
kemudian dilanjutkan dengan proses penalaran deduktif untuk menguatkan
pemahaman yang sudah dimiliki siswa. Dengan demikian, pembelajaran
matematika akan bermakna. Keberhasilan proses pembelajaran matematika
dapat diamati dari keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran baik
tingkat pemahaman, penguasaan materi, maupun hasil belajarnya.
Mann (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa matematika
membutuhkan kreativitas dalam mengeksplorasi masalah supaya tidak
mereplikasi karya orang lain. Semakin tinggi tingkat kreativitas siswa, maka
semakin bagus kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Selain faktor dari
siswa, guru juga harus menguasai materi yang sedang di ajarkan, dan mampu
menyampaikan materi dengan baik agar siswa mampu memahami dengan
baik. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memacu siswa,
guru dapat membuat inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran yang
menyenangkan. Penggunaan model pembelajaran diharapkan dapat membantu
tercapainya tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat dengan mudah

4

memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan dapat menyelesaikan
permasalahan dalam materi matematika dengan tepat.
Menurut Slavin (2009: 187) dasar pemikiran dibalik individualisasi
pengajaran matematika adalah dengan membuat siswa bekerja dalam tim-tim
dan mengemban tanggung jawab mengelola serta memeriksa secara rutin,
saling membantu satu sama lain dalam menghadapi masalah, dan saling
memberi dorongan untuk maju. Dalam hal ini pembelajaran yang
mengutamakan kerjasama tim dalam menyelesaikan masalah yaitu model
pembelajaran TAI. Model pembelajaran TAI memiliki tahapan-tahapan yang
harus dipahami agar dalam pelaksanaan dapat berjalan lancar dan tujuan
model pembelajaran model TAI dapat tercapai.
Menurut

Slavin

(1984)

dalam

(Huda,2014)

Team

Assisted

Individualization (TAI) merupakan sebuah program pedagogik yang berusaha
mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual siswa secara
akademik. Pengembangan TAI dapat mendukung praktik-praktik ruang kelas,
seperti pengelompokkan. Tujuan TAI adalah untuk meminimalisasi
pengajaran individual yang terbukti kurang efektif, selain itu juga ditujukan
untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, serta motivasi siswa dengan
belajar kelompok.
Data nilai siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Blora

tahun

pelajaran 2017/2018 semester genap menunjukkan bahwa nilai rata-rata
ulangan harian siswa untuk pokok bahasan balok dan kubus masih rendah.
Dengan rata-rata nilai 68,00 dan nilai tersebut masih di bawah KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal) seperti yang ditentukan oleh sekolah yaitu 70,00. Hal
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ini disebabkan oleh banyak faktor terutama prestasi belajar siswa dalam
mengikuti pembelajaran dan metode yang digunakan guru dalam mengajar
yang kurang tepat.
Mengingat dalam pembelajaran itu melibatkan aktifitas menulis,
membaca, mendengar, mempresentasi, dan diskusi untuk mengkomunikasikan
suatu masalah khususnya matematika, maka diskusi kelompok perlu
dikembangkan. Pada awalnya guru menggunakan model pembelajaran
langsung ( konvensional) dalam belajar.
Daryanto (2013: 2) menyatakan bahwa “metode ceramah adalah cara
penyajian materi yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung
(bersifat satu arah) terhadap peserta (audience)”. Dari pernyataan di atas
metode ceramah memungkinkan siswa merasa jenuh dan sulit menerima serta
memahami materi yang mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun karena
pembelajaran yang monoton dan membosankan. Prestasi belajar sangat
berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas karena dengan prestasi yang
tinggi mengakibatkan siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Penelitian yang sudah dilakukan antara lain adalah Penelitian yang
dilakukan oleh Mundik (2012) yang berjudul “Eksperimentasi model
pembelajaran

Team Assisted Individualization terhadap prestasi

Belajar

Matematika Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Blora Tahun Pelajaran
2018/2019”. Imam Mundik menyimpulkan bahwa “Ada pengaruh yang positif
dan signifikan metode Team Assisted Indidualization terhadap prestasi belajar
matematika siswa jika dibandingkan dengan metode konvensional .
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Metode konvensional adalah pembelajaran yang menggunakan metode
ceramah dan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa, dimana
peran guru yang lebih aktif dari pada siswa. Guru yang mendominasi kelas,
sedangkan siswa yang hanya mendengarkan, meniru pola–pola yang diberikan
guru, dan mencontoh guru menyelesaikan soal. Berdasarkan pernyataan
tersebut, muncul pemikiran mengenai penggunaan model pembelajaran yaitu
penggunaan model pembelajaran yang menarik sehingga memicu siswa untuk
ikut secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu dengan model pembelajaran
kooperatif.
Menurut Shoimin (2014) modal pembelajaran Team Assisted
Individualization memiliki 8 (delapan) tahapan dalam pelaksanaannya yaitu :
Tahap pertama Placement test. Pada langkah ini guru memberikan tes awal
(pre-test) kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru
mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu, tahap kedua Team .
Langkah ini cukup penting dalam penerapan model pembelajaran kooperatif
TAI. Pada tahap ini guru membentukan kelompok-kelompok yang terdiri dari
4-5 siswa, Tahap ketiga Teaching group Guru memberikan materi secara
singkat menjelang pemberian tugas kelompok, tahap keempat Student
Creative. Pada langkah ketiga, guru perlu menekankan dan menciptakan
persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa (individu) ditentukan oleh
keberhasilan kelompoknya, tahap kelima Team study. Pada tahapan team
study, siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas yang diberikan pada
kelompoknya. Pada tahapan ini guru juga memberikan bantuan secara
individual kepada siswa yang membutuhkan. Tahap keenam Fact tes. Guru
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memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, misalnya
dengan memberikan kuis, dan sebagainya. Tahap ketujuh Team score and
team recognition. Selanjutnya, guru memberikan skor pada hasil kerja
kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap kelompok yang
berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil
dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dengan menyebut mereka sebagai
“kelompok OK”, “kelompok LUAR BIASA” dan sebagainya. Tahap
kedelapan Whole-class units. Langkah terakhir, guru menyajikan kembali
materi diakhir bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa
dikelasnya
Salah satu kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Team
Assisted Individualization yaitu Siswa yang pandai dapat mengembangkan
kemampuan dan keterampilannya siswa dapat berperan aktif dalam kelompok
dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya masing-masing serta dapat
membangkitkan semangat siswa .
Hal inilah yang melatar belakangi

penelitian dengan judul

“Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted
Individualization Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan
Balok Dan Kubus Semester Genap Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1
Blora Tahun Pelajaran 2018/2019”.

8

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya
adalah apakah siswa yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe Team
Assisted Individualization dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik
pada pokok bahasan balok dan kubus semester genap siswa kelas VIII SMP
Muhammadiyah 1 Blora tahun pelajaran 2018/2019?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah siswa yang diajar
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualizatin dapat
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik pada pokok bahasan balok dan
kubus semester genap siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Blora tahun
pelajaran 2018/2019.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa,
antara lain :
1. Dengan penelitian ini siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran .
2. Meningkatkan kekompakan dan keaktifan siswa dalam melakukan
pembelajaran dalam suatu kelompok.
3. Mengajarkan siswa untuk saling membantu teman yang kurang pandai
agar dapat terbantu dalam menyelesaikan masalahnya.
4. Memberi pemahaman kepada siswa agar lebih menyukai pelajaran
matematika.
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E. Definisi Operasional
1.

Model pembelajaran Kooperatif
Merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan penggunaan

kelompok–kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja
bersama–sama didalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka
sendiri dan pembelajaran satu sama lain. Pembelajaran kooperatif menekankan
kerja sama antara peserta didik dalam kelompok untuk mencapai tujuan
pembelajarannya. Mulai belajar kelompok, peserta didik memperoleh
kesempatan untuk saling berinteraksi dengan teman–temanya.
2.

Model pembelajaran kooperatif Tipe Team Assisted Individualization
Merupakan pembelajaran kooperatif yang pada pelaksanaannya siswa

dibagi dalam kelompok–kelompok kecil. Salah satu poin penting yang harus
diperhatikan untuk membentuk kelompok untuk meningkatkan kemampuan
akademik siswa. Masing–masing kelompok dapat beranggotakan 4-5 siswa.
Sesama anggota kelompok berbagi tanggung jawab.
3. Prestasi Belajar
Merupakan hasil yang dicapai dari

usaha yang telah dilakukan atau

dikerjakan. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika
mengikuti dan mengerjakan tugas serta kegiatan pembelajaran di sekolah .
4. Balok Dan Kubus
Balok

adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tiga pasang persegi

panjang dan tiap persegi panjang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama.
Tiga pasang persegi panjang itu merupakan sisi-sisi balok.
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Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh enam bidang.
Susunan

yang kongruen berbentuk bujur sangkar kemudian kubus juga

memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoritis
1. Pengertian Prestasi Belajar Matematika
a. Pengertian belajar
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri
setiap

orang

sepanjang

hidupnya.

Menurut

Whittaker

(dalam

Aunurrahman, 2009:35) belajar adalah suatu proses yang dilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam
interaksi dengan lingkungannya.
Sehubungan dengan pendapat di atas maka Abdillah (dalam
Aunurrahman, 2009:35) belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan
oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan
pengalaman

yang menyangkut

aspek-aspek

kognitif, afektif dan

psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Perubahan yang terjadi
pada seseorang banyak sekali baik sifat maupun sejenisnya karena itu
sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan
perubahan dalam arti belajar.
Dimensi belajar memuat unsur, yaitu: penciptaan hubungan,
pengetahuan yang sudah dipahami, dan pengetahuan yang baru. Jadi dalam
makna belajar, di sini bukan berangkat dari sesuatu yang benar-benar
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belum diketahui (nol), tetapi merupakan keterkaitan dari dua pengetahuan
yang sudah ada dengan pengetahuan baru (Trianto, 2010:15).
Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan
bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku secara
keseluruhan yang terjadi karena interaksi atau hubungan antara
pengalamannya sendiri dengan lingkungannya.
b. Prestasi Belajar
Prestasi belajar merupakan hasil suatu interaksi tindak belajar dan
tindak mengajar. Dari sisi guru mengajar di akhiri dengan proses evaluasi
hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (Dimyati dan Mudjiono,
2009:3).
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2011: 787) prestasi belajar
merupakan penguasaan pengetahuan atas ketrampilan yang dikembangkan
oleh mata pelajaran lazimnya ditunjukan dengan tes atau angka nilai yang
diberikan oleh guru.
Sehubungan dengan pendapat tersebut maka Wahidmurni, dkk.
(2010:18) menjelaskan bahwa sesorang dapat dikatakan telah berhasil
dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam
dirinya. Perubahan-perubahan yang di maksud disini yaitu perubahan yang
positif meliputi kemampuan berpikir, keterampilan, dan sikap terhadap
suatu objek.
Dari pendapat-pendapat para ahli mengenai prestasi belajar di atas
dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar siswa dalam penelitian ini
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adalah perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri siswa setelah
dilaksanakannya proses pembelajaran dan perubahan tersebut meliputi
kemamapuan berpikir, keterampilan, dan sikap siswa menjadi lebih baik
dari sebelumnnya.
Dari uraian definisi-definisi belajar dan prestasi belajar maka dapat
di simpulkan bahwa prestasi belajar adalah merupakan hasil suatu interaksi
tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru mengajar di akhiri
dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil
belajar dan penguasaan pengetahuan atas ketrampilan yang dikembangkan
oleh mata pelajaran lazimnya ditujukan dengan tes atau angka nilai yang
diberikan oleh guru. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah prestasi belajar siswa pada pokok bahasan balok dan kubus
semester genap kelas VIII A dan VIII B SMP Muhammadiyah 1 Blora
tahun pelajaran 2018/2019.
2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization
a.

Model Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning)
1) Pengertian model pembelajaran kooperatif
Menurut Sanjaya (dalam Rusman, 2013:203) cooperative
learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan
cara

berkelompok.

Model

pembelajaran

kelompok

adalah

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam
kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah dirumuskan.
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Sehubungan

dengan

pendapat

tersebut

maka,

Rusman

(2013:202) cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil secara kolaboratif yang anggotanya empat sampai enam
orang dengan struktur kelompok. Dalam menyelesaikan tugas
kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja
sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran”.
Davidson (dalam Huda, 2011:30) mendefinisikan pembelajaran
kooperatif

secara

terminologis

dan

perbedaannya

dengan

pembelajaran kolaboratif. Menurutnya, pembelajaran kooperatif
merupakan suatu konsep yang sebenarnya sudah ada sejak dulu
dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini memang dikenal sangat
penting untuk meningkatkan kinerja kelompok, organisasi, dan
perkumpulan manusia.
Bruce (2009) menyatakan bahwa dengan memanfaatkan model
pembelajaran, guru bisa memenuhi langkah tersebut dengan
menjauhi dua kesalahan. Pertama, anggapan bahwa satu model
pembelajaran adalah model yang sudah cocok dan paten untuk
digunakan. Kedua, anggapan bahwa masing-masing pembelajaran
memiliki gaya yang pas dalam pembelajaran yang tidak mungkin
diubah atau diperbaiki. Pernyataan tersebut mengindikasikankan
bahwa suatu model pembelajaran belum tentu sesuai dengan
karateristik siswa sehingga memungkinkan penggunaan suatu
model pembelajaran yang bervariasi.
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2) Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif
Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut (Riyanto, 2009:266)
antara lain:
a) Kelompok dibentuk dengan siswa kemampuan tinggi, sedang,
rendah.
b) Siswa dalam kelompok sehidup semati.
c) Siswa melihat semua anggota mempunyai tujuan yang sama.
d) Membagi tugas dan tanggung jawab yang sama.
e) Akan dievaluasi untuk semua.
f) Berbagi

kepemimpinan

dan

ketrampilan

untuk

bekerja

bersama.
g) Diminta mempertanggungjawabkan individual materi yang
ditangani.
3) Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif
Menurut Riyanto (2009:267) Langkah-langkah pembelajaran
kooperatif (sintaks) sebagai berikut:
a) Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa Guru
menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada
pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar.
b) Fase 2: menyajikan informasi
Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan
demonstrasi atau lewat bahan bacaan.
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c) Fase 3: mengorganisasi siswa kedalam kelompok kooperatif
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk
kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar
melakukan transisi secara efisien.
d) Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar
Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat
mereka mengerjakan tugas mereka.
e) Fase 5: evaluasi
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah
dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan
hasil kerjanya.
f)

Fase 6: memberikan penghargaan
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun
hasil belajar individu dan kelompok.
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran kooperatif (team assisted individualization) merupakan
suatu model pembelajaran dimana siswa di bentuk dalam kelompokkelompok kecil yang anggotanya 4-5 siswa untuk belajar dan bekerja
sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan
tingkat kemampuan yang berbeda (heterogen).
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b. Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Team

Assisted

Individulization
Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualization model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualization (TAI) merupakan salah satu model pembelajaran
kooperatif yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam
menulis.
Menurut Rohendi (2010:15) mengutarakan Team Assisted
Individualization
Cooperative

(TAI)

Learning.

merupakan
Terjemahan

salah

satu

bebasnya

pembelajaran

adalah

bantuan

individual dalam kelompok. Model yang diprakarsai oleh Robert
Slavin ini merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan
pengajaran individual. Dasar pemikiran Slavin merancang model ini
adalah untuk mengadaptasikan pengajaran terhadap perbedaan
individual berkaitan dengan kemampuan siswa maupun pencapaian
prestasi siswa. Individualisasi dipandang perlu karena siswa
memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang
sangat beragam. Ketika guru menyampaikan pelajaran kepada
bermacam-macam kelompok, besar kemungkinan ada sebagian siswa
yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk mempelajari pelajaran
tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat dari metode tersebut.
Shoimin (2014:200) mengutarakan bahwa dalam model
pembelajaran TAI, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok
kecil 4-5 siswa dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan
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secara

individu

bagi

siswa

yang

memerlukannya.

Dengan

pembelajaran kelompok tipe Team Assisted Individualization (TAI),
diharapkan para siswa dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif,
dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi.
Menurut Shoimin (2014:200-202) langkah-langkah dalam
Team Assisted Individulization

adalah: fase 1: Guru memberi tes

awal (pre-test) kepada siswa, fase 2: Guru membentuk kelompokkelompok yang bersifat hiterogen yang terdiri dari 4-5 siswa, fase 3:
Guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas
kelompok, fase 4: Guru perlu menekankan dan menciptakan prespesi
bahwa keberhasilan setiap siswa ditentukan oleh keberhasilan
kelompoknya, fase 5: Siswa belajar bersama dengan mengerjakan
tugas-tugas yang di berikan dalam kelompoknya, fase 6: Guru
memberi tes-tes kecil bedasarkan fakta yang diperoleh siswa dengan
memberikan kuis dan sebagainya, fase 7: Guru memberikan skor pda
hasil kerja kelompok dan memberikan penghargaan terhadap
kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang di
pandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas, fase 8: Guru
menyajikan kembali materi di ahir bab dengan strategi pemecahan
masalah untuk seluruh siswa di kelasnya .
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Team Assisted Individualization adalah suatu
model pembelajaran yang diawali dengan Guru memberi tes awal
(pre-test) kepada siswa pembagian

kelompok–kelompok

yang
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bersifat hiterogen yang terdiri dari 4-5 siswa, terus siswa diberikan
materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok untuk
menciptakan prespesi bahwa keberhasilan setiap siswa ditentukan oleh
keberhasilan kelompoknya agar Siswa belajar bersama dengan
mengerjakan tugas–tugas untuk diberikan tes-tes kecil bedasarkan
fakta yang diperoleh siswa dengan memberikan kuis setelah itu Guru
memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan
penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan
kelompok yang di pandang kurang berhasil dalam menyelesaikan
tugas untuk menyajikan kembali materi di ahir bab dengan strategi
pemecahan masalah untuk seluruh siswa di kelasnya.
Sebelum

dilaksanakan

proses

pembelajaran

peneliti

menyiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajaran yaitu silabus
SMP kelas VIII dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Dalam penelitian ini peneliti mengajar di kelas VIII A dan VIII B
mengambil lima kali pertemuan, dengan empat kali pertemuan untuk
materi dan satu kali pertemuan untuk evaluasi.
Dalam penelitian ini peneliti mengambil materi balok dan
kubus dengan standart kompetensi: memahami sifat-sifat balok,
kubus,

dan

bagian-bagiannya,

serta

menentukan

ukurannya,

kompetensi dasar: mengidentifikasi sifat-sifat balok dan kubus serta
bagian-bagiannya,

membuat

jaring-jaring

balok

dan

kubus,

menghitung luas permukaan dan volume balok dan kubus,
menghitung luas permukaan dan volume balok dan kubus.
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Indikator dalam penelitian ini yaitu menyebutkan unsur-unsur
balok dan kubus : titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang,
diagonal ruang, Bidang diagonal, siswa mampu membuat jaring-jaring
balok dengan kertas manila, siswa mampu membuat jaring-jaring
kubus

dengan kertas manila, menentukan luas permukaan balok,

menentukan luas permukaan kubus, memecahkan soal yang berkaitan
dengan luas permukaan balok, memecahkan soal yang berkaitan
dengan

luas

permukaan

kubus,

menentukan

volume

balok,

menentukan volume kubus, memecahkan soal yang berkaitan dengan
volume balok, memecahkan soal yang berkaitan dengan volume
kubus.
1) Langkah-langkah

model

pembelajaran

Team

Assisted

Individialization.
Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe
Team Assisted Individualization pada pokok bahasan balok dan
kubus adalah sabagai berikut:
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Tabel 2.1
Langkah – langkah pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization
Fase
ke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indikator
Fase 1: Placement test
Pemberian tes awal kepada siswa
Fase 2 : Team
Pembentukan kelompok
Fase 3 : Teaching group
Tugas kelompok
Fase 4 : Student Creative
Siswa yang kreatif
Fase 5 : Team study
Kelompok belajar
Fase 6 : Fact tes
Memberikan tes kecil kepada siswa
Fase 7 : Team score and team recognition
Memberikan skor dan memberikan penghargaan
pada siswa

Aktifitas / kegiatan guru
guru memberikan tes awal (pre-test) kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar
guru mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu.
guru membentukan kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.
Guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok.
guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa (individu)
ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya.
siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas yang diberikan pada kelompoknya. Pada tahapan
ini guru juga memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan.
Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, misalnya dengan
memberikan kuis, dan sebagainya.
guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan “gelar” penghargaan terhadap
kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam
menyelesaikan tugas

Shoimin (2014:200-202)
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2) Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe
Team Assisted Individualization (Shoimin, 2014:200):
a) Kelebihan
(1)

Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan
masalahnya.

(2)

Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan
dan keterampilanya.

(3)

Adanya tanggung jawab kelompok dalam menyelesaikan
permasalahanya.

(4)

Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu
kelompok .

(5)

Mengurangi kecemasan.

(6)

Menghilangkan perasaan “terisolasi“ dan panik .

(7)

Menggantikan bentuk persaingan dengan saling kerja
sama.

(8)

Melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar.

(9)

Mereka dapat berdikusi dan berdebat dan menyampaikan
gagasan, konsep, dan keahlian sampai benar-benar
memahaminya.

(10) Mereka memiliki rasa peduli, rasa tanggung jawab
terhadap teman lain dalam belajarnya.
(11) Mereka dapat menghargai perbedaan etnik, perbedaan
tingkat kemampuan, dan cacat fisik.
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b) Kelemahan
(1)

Tidak ada persaingan antar kelompok .

(2)

Siswa yang lemah di mungkinkan menggantungkan
siswa yang pandai .

(3)

Terhambatnya

cara

berfikir

yang

mempunyai

kemampuan yang lebih terhadap siswa yang kurang.
(4)

Memerlukan periode yang lama.

(5)

Suatu yang harus dipelajari dan dipahami belum
selurunya dicapai siswa.

(6)

Bila kerjasama tidak dapat

dilaksanakan dengan baik,

yang akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar
dan yang aktif saja .
3. Model Pembelajaran Konvensional
a. Pengertian model pembelajaran konvensional
Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang berpusat pada
guru (teacher centered) dimana guru lebih mendominasi dalam
pembelajaran. Guru memberikan materi dan siswa menerima materi
kemudian

guru

jawab.Pembelajaran

memberikan

soal,

konvesional

tugas

disampaikan

kemudian
hanya

tanya
dengan

menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya sebagai penerima
materi

yang

telah

ditransfer

oleh

guru.

Winataputra,

dkk.(2008)

mengungkapkan bahwa “Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menginisiasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada peserta
didik.”Pengaruh pembelajaran menggunakan metode ceramah terhadap

hasil belajar siswa sulit untuk dibayangkan, jika tidak ada pengalaman

24

yang dimiliki sebelumya dan pelajaran mudah terlupakan.Sehingga
kemungkinan kecil materi pelajaran yang diingat, yang akibatnya siswa
sulit mentransfer hasil belajarnya ke situasi yang baru dan hasil belajarnya
juga rendah.
Pembelajran konvesional banyak dilaksanakan disekolah saat ini
yang menggunakan urutan kegiatan pemberian uraian, contoh dan latihan.
Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang
hingga saat ini masih digunakan dalam proses pembelajaran, hanya saja
model pembelajaran konvensional saat ini sudah mengalami berbagai
perubahan perubahan karena tuntutan zaman, meskipun demikian tidak
meninggalkan keaslianya.
Pembelajaran langsung dirancang untuk penguasaan procedural,
pengetahuan deklaratif (pengetahuan faktual) serta berbagai keterampilan.
Pembelajaran langsug dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil belajar
yaitu penguasaan pengetahuan yang distrukturkan dengan baik dan
penguasaan keterampilan.
b. Langkah-langkah model pembelajaran konvensional
Langkah-langkah model pembelajaran konvensional
sebagai berikut:

adalah
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Tabel 2.2
Langkah pembelajaran konvensional
Fase – Fase
Fase 1: Estabilishing set
Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik

Perilaku Guru
Menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran,
memepersiapkan peserta didik untuk belajar

Fase 2: Demonstrating
Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan

Mendemonstrasikan keterampilan yang benar, menyajikan informasi tahap
demi tahap

Fase 3`: Guided practice
Membimbing pelatihan

Merencanakan dan memberi pelatihan awal

Fase 4: Feed back
Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik

Mengecek apakah peserta didik telah berhasil melakukan tugas dengan baik,
memberi umpan balik

Fase 5: Extended practice
Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan

Mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan, dengan perhatian
khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dalam kehidupan
sehari-hari

Agus Suprijono,2009:69)

26

Metode yang digunakan tidak terlepas dari ceramah, pembagian
tugas dan latihan sebagai bentuk pengulangan dan pendalaman materi ajar.
Pembelajaran

lagsung

dirancang

untuk

penugasaan

pengetahuan

procedural, pengetahuan deklaratif (pengetahuan factual) serta berbagai
keterampilan (Agus, 2009:69). Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk
menuntaskan dua hasil belajar yaitu penguasaan pengetahuan yng
distrukturkan dengan baik dan penugasaan keterampilan.
c. Kelebihan-kelebihan

dari

pembelajaran

konvensional

menurut

Sanjaya (2010:148) antara lain:
1) Dapat menampung kelas besar dan setiap siswa mempunyai
kesempatan yang sama untuk mendengarkan penjelasan guru.
2) Kemampuan masing-masing siswa kurang mendapatkan perhatian,
sehingga isi dari silabus dapat mudah diselesaikan.
3) Bahan pelajaran dapat diberikan secara urut sesuai kurikulum.
Kelemahan pembelajaran konvensional menurut Sanjaya (2010:149)
adalah sebagai berikut:
1) Materi yang dapat dikuasai siswa terbatas pada apa yang dikuasai
guru.
2) Mengakibatkan siswa tidak bisa berkembang dalam pelajaran .
3) Sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti
apa yang dijelaskan atau belum.
4) Membosankan bagi peserta.
5) Kurang merangsang kreativitas dan sulit mengetahui apakah siswa
mengerti atau tidak.
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4. Tinjauan Materi
Materi pada penelitian ini adalah balok dan kubus yang ditujukan
pada kelas VIII A dan VIII B dengan alokasi waktu empat kali pertemuan
dan tiap pertemuan dua jam pelajaran.
a.

Balok
1) Pengertian Balok
Balok

adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tiga

pasang persegi panjangdan tiap persegi panjang mempunyai
bentuk dan ukuran yang sama .Tiga pasang persegi panjang itu
merupakan sisi-sisi balok .(Salamah, 2012:208)

Gambar di atas adalah Balok
Unsur-unsur Balok
1. Sisi atau Bidang
Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari Gambar
Di atas, terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi
berbentuk persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah sebagai
berikut;
a. ABCD (sisi bawah),
b. EFGH (sisi atas),
c. ABFE (sisi depan),
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d. DCGH (sisi belakang),
e. BCGF (sisi samping kiri), dan
f. .ADHE (sisi samping kanan).
Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang berhadapan yang
sama bentuk dan ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah;
a. Sisi ABFE dengan sisi DCGH,
b. Sisi ABCD dengan sisi EFGH, dan
c. Sisi BCGF dengan sisi ADHE.
2. Rusuk
Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 12
rusuk. Coba perhatikan kembali Gambar tersebut secara seksama.
Rusuk-rusuk balok ABCD. EFGH adalah AB, BC, CD, DA, EF,
FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD.
3. Titik sudut
Dari Gambar tersebut di atas, terlihat bahwa balok ABCD.EFGH
memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sama
halnya dengan kubus, balok pun memiliki istilah diagonal bidang,
diagonal ruang, dan bidang diagonal. Berikut ini adalah uraian
mengenai istilah-istilah berikut.
4. Diagonal bidang atau diagonal sisi
Pada gambar balok ABCD.EFGH di atas, Ruas garis AC yang
melintang antara dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu
bidang, yaitu titik sudut A dan titik sudut C, dinamakan diagonal
bidang balok ABCD.EFGH. Setiap balok memiliki 6 (sisi) dan
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setiap sisi memiliki 2 (dua) diagonal, maka dapat disimpulkan
bahwa sebuah balok memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal
sisi.
5. Diagonal ruang
Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada
balok ABCD.EFGH seperti pada Gambar tersebut disebut diagonal
ruang balok tersebut. Jadi, diagonal ruang terbentuk dari ruas garis
yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di
dalam suatu bangun ruang. Sebagaimana halnya dengan kubus,
Pada

setiap

balok

memiliki

4

(empat

diagonal

ruang).

6. Bidang diagonal
Sekarang, perhatikan balok ABCD.EFGH pada Gambar tersebut.
Dari gambar tersebut terlihat dua buah diagonal bidang yang
sejajar, yaitu diagonal bidang HF dan DB. Kedua diagonal bidang
tersebut beserta dua rusuk balok yang sejajar, yaitu DH dan BF
membentuk sebuah bidang diagonal. Bidang BDHF adalah salah
satu bidang diagonal balok ABCD.EFGH.
7. Jaring – Jarik Balok
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8. Luas Permukaan Balok
Luas Permukaan balok = 2 (panjang x lebar) + 2 (panjang x tinggi)
+ 2 (lebar x tinggi)
Luas Permukaan balok = 2 pl + 2 pt + 2 lt
Luas Permukaan balok = 2 (pl + pt + lt)
9. Volume
volume = panjang x lebar x tinggi
(Salamah, 2012:220)
b.

Kubus
Pengertian Kubus
Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh
enam bidang susu yang kongruen berbentuk bujur sangkar
kemudian kubus juga memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut.
(Salamah, 2012:209).

Unsur-unsur kubus
1. Titik sudut pada kubus
Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga
rusuk ( titik pojok kubus ) atau lebih.
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Pada kubus ABCD,EFGH terhadap 8 buah titik sudut yaitu:
A,B,C,C,D,E,F,G,H
2. Rusuk kubus
Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi–sisi kubus.
Pada kubus ABCD,EFGH terdapat 12 rusuk sama panjang
yaitu :
Rusuk Alas :AB,BC,CD,AD
Rusuk Tegak :AE,BF,CG,DH
Rusuk Atas :EF,FG,GH,EH
3. Bidang / sisi kubus
Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus ,dan
memiliki 6 buah sisi.
Bidang /sisi kubus yaitu:
a. Sisi alas =ABCD
b. Sisi atas =EFGH
c. Sisi depan =ABFE
d. Sisi belakang =CDHG
e. Sisi kiri =ADHE
f. Sisi kanan =BCGF
Sisi/Bidang ABCD=EFGH=ABFE=CDHG=ADHE=BCGF.
4. Diagonal sisi / Bidang
Diagonal sisi kubus adalah ruang garis yang menghubungkan
dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi
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kubus, dan memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama
panjang.
Panjang diagonal sisi
AC=BD=EG=HF=AF=BE=CH=DG=AH=DE=BG=CF.
5. Diagonal ruang
Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan
dua titik sudut yang tidak sebidang dan diagonal ruang kubus
berpotongan ditengah–tengah kubus .
Panjang diagonal ruang AG=BH=CE=DF
Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuiah kubus dengan
panjang sama .
6. Bidang diagonal
Bidang diagonal kubus adalah bidang yang memuat dua rusuk
berhadapan dalam suatu kubus ( melalui diagonal ruang ).
Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang ,terdapat 6
buah bidang diagonal yaitu :
ACGE,BDHF,ABGH,CDEF,ADGF,BCHE.
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7. Jaring-jaring Kubus
Contoh jaring-jaring Kubus :

8. Luas permukaan Kubus
Luas permukaan kubus= 6 x S2
9. Volume Kubus
Volume Kubus = S x S xS atau ( S3)
(Salamah, 2012:223)
B. Penelitian yang relevan
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :
1. Penelitian yang berjudul “Eksperimen Model Pembelajaran kooperatif
Tipe Team Assisted Individualization Terhadap Prestasi Belajar
Matematika Siswa pada Pokok bahasan garis dan sudut ditinjau dari
kreativitas belajar siswa kelas VII SMP di Kabupaten sukoharjo Tahun
Pelajaran 2016/2017.” Nida Sri Utami ( 2017:426-433) bedasarkan hasil
penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) lebih
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baik dari pembelajaran konvensional, hal ini bisa dilihat dari hasil
penghitungan ketuntasan belajar dengan menggunakan model kooperatif
tipe TAI lebih besar dari model pembelajaran konvensional. Persamaan
dengan

penelitian

ini

adalah

sama–sama

menggunakan

model

pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam penelitian dan variabel terikatnya
adalah untuk meningkatkan prestasi belajar. Perbedaanya adalah pada
pokok bahasan dan tempat penelitianya.
2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran Team Assisted
Individualization Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. dapat
disimpulkan bahwa Pengaruh Metode Pembelajaran Team Assisted
Individualization Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. Ica Pajriana
dan Pujilestari (2015:64-69) berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh,
maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu pertama Metode
pembelajara Team Assisted Individualization (TAI) ini mengakibatkan
hasil belajar siswa lebih baik, sehingga akan lebih baik jika guru
menerapkan metode pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)
ini dalam pembelajaran, kedua Peneliti berharap agar ada yang meneliti
lagi untuk materi pokok yang berbeda dan pada jenjang yang berbeda,
karena siswa merasa senang dengan cara mengajar yang bervariasi.
C. Kerangka Berpikir
Kerangka pemikiran merupakan arahan penalaran untuk dapat
sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang telah
dirumuskan. Kerangka pemikiran berguna untuk mewadahi teori-teoriyang
seolah-olah terlepas menjadi suatu rangkaian yang utuh untuk menentukan
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jawaban sementara. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bahwa
keberhasilan dalam proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan
pengajaran dapat dilihat dari prestasi belajar siswa. Banyak faktor yang
mempengaruhi

prestasi

belajar

siswa

diantaranya

adalah

model

pembelajaran dan prestasi belajar siswa.
Penggunaan model pembelajaran mempunyai pengaruh yang besar
terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Seorang guru harus
mengetahui macam-macam model atau metode pembelajaran agar guru
dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk mengajar. Model
pembelajaran kooperatif adalah suatu bentuk pembelajaran yang
berdasarkan

filsafat

konstruktivisme,

dimana

siswa

secara

aktif

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri.
Model

pembelajaran

kooperatif

tipe

team

assisted

individualization merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif
yang diawali dengan pembagian kelompok-kelompok kecil 4-5 siswa yang
heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara
individu bagi siswa yang memerlukanya. sebelum dibentuk kelompok,
siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam suatu kelompok. Siswa
diajari jadi pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada
teman

sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerja

sama, menghargai pendapat teman lain, dan sebagainya. Masing–masing
anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara, Karena pada
pembelajaran kooperatif

keberhasilan kelompok sangat

diperhatikan

,maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu temanya
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yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian siswa yang pandai
dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, sedangkan
siswa yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang
diselesaikan dalam kelompok.
Sehingga suasana dalam kelas tersebut akan berbeda dari biasanya
yang menggunakan model pembelajaran langsung atau konvensional.
Sehingga dapat diduga bahwa model pembelajaran kooperatif tipe team
assisted individualization dapat menghasilkan hasil belajar siswa yang
lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional.
Pada

dasarnya,

suatu

proses

pebelajaran

salah

satunya

pembelajaran pada matematika dengan materi balok dan kubus sangat
diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar dari dalam diri siswa
yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, ternyata model pembelajaran siswa
adalah faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh guru dalam
proses belajar mengajar. Dengan adanya model pembelajaran kooperatif
tipe team assisted individualization siswa dituntut untuk bekerjasama
,menghargai pendapat teman lain. dalam suatu pembelajaran. Model
pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang
menyenangkan yang dapat meningkatkan prestasi

belajar dalam diri

siswa. Siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi maka akan lebih
bersemangat apabila guru menggunakan model pembelajaran team
assisted individualization dalam suatu prosses pembelajaran. Dengan
demikian siswa yang memiliki kemampuan prestasi belajar yang tinggi
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akan ikut bertanggung jawab membantu temanya yang lemah dalam
kelompoknya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
penelitian model pembelajaran team assisted individualization

dapat

berperan penting dalam menentukan prestasi belajar siswa.
D. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,
dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitiannya adalah apakah siswa
yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe Team Asissted
Individualization

dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik

pada pokok bahasan balok dan kubus semester genap siswa kelas VIII
SMP Muhammadiyah 1 Blora tahun pelajaran 2018/2019.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
1. Tempat dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Blora dan
subjek penelitiannya adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1
Blora.
2. Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada SMP Muhammadiyah 1
Blora semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Penelitian ini akan
dilaksanakan pada bulan 25 Februari sampai bulan 25 Maret 2019.
Tabel 3.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian
No

Kegiatan

1

Tahap Perencanaan:
Pengajuan judul, penyusunan proposal, seminar, penyusunan
instrumen penelitian, dan pengajuan izin penelitian
Tahap pelaksanaan
a. Pelaksanaan eksperimen
Pada pelaksanaan eksperimen, peneliti sendiri yang
mengajar dengan menganbil lima kali pertemuan yaitu
empat kali pertemuan untuk materi dan satu kali
pertemuan untuk evaluasi pada kelas eksperimen dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Team
Assisted Individualization pertemuan pertama pada tanggal
1 Maret 2019, kedua pada tanggal 2 Maret 2019, ketiga
pada tanggal 8 Maret 2019, keempat pada tanggal 9 Maret
2019 , kelima 15 Maret 2019 dan pada kelas kontrol
dengan model pembelajaran konvensional pertemuan
pertama pada tanggal 26 Februari 2019, kedua pada
tanggal 27 Februari 2019, ketiga pada tanggal 5 Maret
2019, keempat pada tanggal 6 Maret 2019 , kelima 12
Maret 2019.
b. Pengambilan data dengan instrumen yang valid dan
reliabel pada tanggal 22 Maret 2019 pada kelas
eksperimen dan pada tanggal 19 Maret 2019 pada kelas
kontrol.
Tahap pelaporan
Analisis data dan penyusunan laporan penelitian

2

3
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Waktu
Pelaksanaan
6 Desember
2018 – 25
Febuari 2019
25 Februari
2019 – 25
Maret 2019

1Juni 2019 – 30
Juli 2019
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B. Jenis Penelitian
Berdasarkan data dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka. Menurut Sugiyono
(2013:13) disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angkaangka dan analisis menggunakan statistik. Berdasarkan metode penelitiannya,
penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu karena tidak dilakukan
kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang relevan kecuali dari
beberapa variabel yang akan diteliti.
Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada variabel
bebas

yaitu

model

Individualization

pada

pembelajaran
kelas

kooperatif

eksperimen

dan

tipe

Team

model

Assisted

pembelajaran

konvensional pada kelas kontrol. Untuk variabel bebas lainnya yaitu prestasi
belajar siswa dijadikan variabel yang ikut mempengaruhi variabel terikat
yaitu hasil belajar siswa. Sebelum dilakukan perlakuan pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol, terlebih dahulu melihat kemampuan awal dari sampel yang
akan diberi perlakuan dengan melihat nilai akhir semester ganjil. Hal ini
bertujuan untuk mengetahui apakah sampel tersebut dalam keadaan seimbang
atau memiliki kemampuan yang sama sehingga ada tidaknya perbedaan
belajar siswa pada kedua kelompok dalam penelitian disebabkan hanya
karena manipulasi dari model pembelajaran atau prestasi belajar yang dimiliki
siswa bukan karena kemampuan awal yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2  3 dengan sel tak
sama, dengan model rancangan penelitian sebagai berikut.
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Tabel 3.2
Desain Penelitian
Prestasi belajar
Model pembelajaran
Team Assisted Indivudualization ( a1 )
Konvensional

( a2 )

Tinggi
( b1 )

Sedang
( b2 )

Rendah

ab11

ab12

ab13

ab21

ab22

ab23

(

b3 )

Keterangan :
a1 = model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization
a 2 = model pembelajaran konvensional

b1 =Prestasi belajar siswa tinggi
b2 = Prestasi belajar siswa sedang

b3 = prestasi belajar siswa rendah
ab11 = Prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan

model

pembelajaran

kooperatif

tipe

team

assisted

individualization dan dengan prestasi yang tinggi
ab12 = Prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan

model

pembelajaran

kooperatif

tipe

team

assisted

individualization dengan prestasi yang sedang

ab13 =

Prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan
model

pembelajaran

kooperatif

tipe

team

assisted

individualization dengan prestasi yang rendah
ab21 = Prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan

model pembelajaran konvensional dan mempunyai prestasi yang
tinggi

41

ab22 = Prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan

model pembelajaran konvensional dan mempunyai prestasi yang
sedang

ab23 = prestasi belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan
model pembelajaran konvensional dan mempunyai prestasi yang
rendah.
C. Populasi, Sampel dan Sampling
1. Populasi
Menurut Sugiyono (2013:117), populasi adalah generalisasi yang
atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik wilayah
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII berjumlah 48 siswa SMP Muhammadiyah 1 Blora
semester genap tahun pelajaran 2018/2019 yang terdiri dari 2 kelas yaitu
VIII A dan VIII B.
2. Sampel dan teknik sampling
Sebagian populasi yang diambil untuk diteliti disebut sampel.
Sugiyono (2013:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi”.
Peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi Sugiyono (2013:117) menyatakan bahwa “teknik sampling
adalah merupakan teknik pengambilan sampel”. Terdapat berbagai
teknik sampling yang dapat digunakan untuk menentukan sampel
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dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini
adalah cluster random sampling. Sugiyono (2013:118) menyatakan
bahwa “cluster random sampling adalah teknik penentuan sampel yang
anggota populasinya diambil secara acak”.
Pengambilan sampel tidak dilakukan berdasarkan individu,
melainkan secara random namun mengacu pada kelompok. Kelompokkelompok tersebut terdiri dari 2 kelas dan dua kelas tersebut diundi
lagi untuk ditentukan menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Melalui pemilihan secara diundi, diperoleh bahwa kelas VIII A yang
berjumlah 24 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B yang
berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol. Sehingga sampel berjumlah
48 siswa.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Variabel Penelitian
a. Variabel bebas
1)

Model pembelajaran
a) Definisi operasional : model pembelajaran adalah cara atau
teknik penyajian materi yang digunakan guru dalam proses
pembelajaran

agar

tercapai

tujuan

pembelajaran

yang

diinginkan. Terdiri dari model pembelajaran kooperatif tipe
team assisted individualization

untuk kelas eksperimen dan

model pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol.
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b) Skala pengukuran : skala nominal.
c) Indikator : pemberian model pembelajaran kooperatif tipe
team assisted individualization untuk kelas eksperimen dan
model pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol.
d) Simbol X 1 dengan kategori a1 dan a 2
a1 = model pembelajaran kooperatif tipe team assisted

individualization
a 2 = model pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol.

2)

Prestasi belajar
a) Definisi operasional : Prestasi belajar adalah Prestasi belajar
merupakan hasil suatu interaksi tindak belajar dan tindak
mengajar. Dari sisi guru mengajar di akhiri dengan proses
evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar
merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar .
b) Skala pengukuran : skala interval.
c) Indikator : skor yang diperoleh dari prestasi belajar
Yang dimiliki siswa.
d) Simbol X 2 dengan kategori b1 , b2 dan b3
b1 = prestasi belajar siswa tinggi
b2 = prestasi belajar siswa sedang

b3 = prestasi belajar siswa rendah
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Rumus pengkategorian prestasi belajar siswa:
Tinggi : X  X 

1
S
2

Sedang : antara X 

Rendah : X  X 

1
1
S dengan X  S
2
2

1
S
2

Dengan keterangan
X : nilai siswa

X : nilai rata-rata siswa
S : standar deviasi
b. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa.
a) Definisi operasional : prestasi belajar siswa adalah Prestasi belajar
merupakan hasil suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.
Dari sisi guru mengajar di akhiri dengan proses evaluasi hasil
belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.
1) Skala pengukuran : skala interval.
2) Indikator : nilai prestasi belajar siswa pada standar kompetensi
memahami sifat balok, kubus dan bagianya serta
menentukan ukuranya.
3) Simbol : Y
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2. Teknik Pengumpulan Data
Arikunto

(2012:64)

menyatakan

metode

pengumpulan

data

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan
utama dalam penelitan adalah mendapatkan data. dalam penelitian ini
teknik pengumpulan data ada tiga cara yaitu :
a.

Metode Dokumentasi
Arikunto (2012:65) dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini yaitu
data

tentang

nilai

UAS

semester

ganjil

kelas

VIII

SMP

Muhammadiyah 1 Blora pelajaran matematika pada pada kelompok
eksperimen dan dan pada kelompok kontrol tahun pelajaran
2017/2018.
b. Metode tes
Menurut Arikunto (2012:67) tes merupakan alat atau prosedur
yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam
suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
Dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan adalah tes
objektif (pilihan ganda). Majid (2012:196) “Bentuk soal pilihan ganda
dapat dipakai untuk menguji penguasaan kompetensi pada tingkat
berpikir rendah seperti pengetahuan (recall) dan pemahaman, sampai
pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan
evaluasi”. Soal berjumlah 30 butir yang diadobsi dari buku (Salamah,
Umi.2012. Matematika 2 untuk kelas VIII SMP dan MTS.Jawa
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Tengah: GLOBAL). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data
tentang prestasi belajar siswa dalam matematika pada pokok bahasan
balok dan kubus kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Blora semester
genap tahun pelajaran 2018/2019.
Kategori prestasi belajar yang memperoleh skor paling tertinggi
dipandang sebagai pembelajaran yang dominan dimiliki oleh siswa
tersebut.
3. Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2012:70) “instrumen penelitian adalah suatu alat
yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang
diamati”. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dan lembar soal.
Instrumen tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar matematika
siswa pada standar kompetensi memahami sifat-sifat balok, kubus dan
bagian-bagiannya serta menentukan ukurannya dan

untuk mengetahui

prestasi belajar yang dimiliki siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1
Blora.
a. Instrumen tes
Langkah-langkah penyusunan soal tes :
1) Menyusun tujuan harus sesuai dengan standar kompetensi dan
kompetensi dasar.
2) Menyusun kisi-kisi perangkat sesuai dengan pokok bahasan balok
dan kubus.
3) Menentukan banyaknya butir tes yang dikehendaki.
4) Menyusun butir tes.
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5) Melakukan uji validitas
a) Validitas isi
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur (Arikuto, 2012:73). Uji
validitas dimaksudkan untuk menguji apakah tes tersebut
mampu mempresentasikan seluruh isi hal yang akan diukur. Uji
validitas isi butir soal dilakukan oleh dua dosen dari IKIP PGRI
Bojonegoro pada tanggal 11 Maret 2019 dan Februari 2019
dengan hasil validasi yaitu validator 1 memberikan saran “soal
no.12 Dan no.16 jawabanya membingkan siswa”, validator
kedua memberikan saran “ soal no. 9 dan no. 19 kurang sesuai
dengan indikator dan soal no. 17 dan no. 22 pilihan jawaban
tidak ada dan tidak lengkap”, selanjutnya dua guru matematika
dari SMP Muhammadiyah 1 Blora pada tanggal 12 Maret 2019,
dengan hasil validasi dari validator 3 membarikan saran “pada
soal no.16 dan no. 22 berikan gambar yang identik”, sedangkan
validator 4 membarikan saran “soal no. 3 dan 9 kurang valid
karena kalimat pada soal nomor tersebut kurang tepat sehingga
dapat membingungkan siswa”.
b) Validitas soal tes
Menurut Arikunto (2012:211) validitas adalah suatu
ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai
validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti
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memiliki validitas yang rendah. Sebuah instrumen dikatakan
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.
Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang
validitas yang dimaksud.
Uji validitas item atau butir soal dihitung menggunakan
korelasi product moment sebagai berikut(Arikunto,2012:213)
(
√*

(

) +

)(

)

*

(

) +

Keterangan :
= koefisien kolerasi antara variabel x dan variabel y dua
Variabel yang dikolerasikan
N = Banyaknya subjek yang dikenai Instrumen
X = Skor untuk butir ke -i (dari subjek uji coba)
Y = Total skor (dari subjek uji coba)
Keputusan uji :
Antara 0,800 sampai dengan 1,000 ; sangat tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 ; tinggi
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 ; cukup
Antara 0,200 sampai 0,400 ; Rendah
Antara 0,000 sampai 0,200 ; Sangat rendah
Instrument tersebut dikatakan Valid apabila

> 0,400.

(Arikunto, 2012:87-91)
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6) Melakukan uji coba
a) Uji reliabilitas
Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa
suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik,
Instrumen yang baik tidak akan tendensius mengarahkan
responden untuk memilih jawaban–jawaban tertentu, Reliable
artinya

dapat

dipercaya

sehingga

dapat

diandalkan

(Arikunto,2012:221)
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tes objektif
dengan penilaian setiap jawaban benar diberi skor 1 dan
jawaban yang salah diberi skor 0. dalam penelitian ini dihitung
menggunakan rumus Kuder-Richardson dengan KR-20
2
 n  S   pq 
r11 = 


S2
 n  1 


Keterangan :
r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan
n = banyaknya item

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar
varians)
P = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (1-p)
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Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut :
Koefesien

Predikat

0,80 ≤ r11 < 1,00

Sangat tinggi

0,60 ≤ r11 < 0,80

Tinggi

0,40 ≤ r11 < 0,60

Cukup

0,20 ≤ r11 < 0,40

Rendah

0,00 ≤ r11 < 0,20

Sangat rendah

Instrumen tersebut dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 0,70
(Arikunto (2012:115)
b) Uji Tingkat Kesukaran
Arikunto (2013:222) menyatakan bahwa “Soal yang
dianggap baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak
terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa
untuk mempertinggi usaha memecahkannya, sebaliknya soal yang
terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak
mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar
jangkauannya”.
Menurut

Arikunto

(2013:223)

“Bilangan

yang

menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks
kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,0
sampai dengan 1,0.soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan
bahwa soal terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan
bahwa soalnya terlalu mudah.” Cara melakukan analisis untuk
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menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:

P

B
JS

Keterangan:
P = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan
betul.
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran
sering diklasifikasikan sebagai berikut :
Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar
Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang
Soal dengan P 071 sampai 0,10 adalah soal mudah
Arikunto (2013:223-225)
c) Uji Daya Pembeda
Arikunto

(2012:226)

“Daya

pembeda

soal

adalah

kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang
pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh
(berkemampuan rendah).” Angka yang menunjukkan besarnya
daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D (d besar).
Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu
kelompok pandai atau kelompok atas (upper group) dan kelompok
bodoh atau kelompok bawah (lower group).

52

Arikunto (2013:228) menyatakan Daya pembeda butir soal
dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
D=
Keterangan :
D

: indeks daya pembeda

BA

: banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab
soal itu dengan benar

BB

: banyaknya peserta kelompok bawah yang
menjawab soal itu dengan benar

JA

: banyaknya peserta kelompok atas

JB

: banyaknya peserta kelompok bawah

Klasifikasi daya pembeda:
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor)
D : 0,21 – 0,40 : cukup (satistifactory)
D : 0,41 – 0,70 : baik (good)
D : 0,71 – 1,00 : baik sekali (excellent)
D : negatif, semuanya tidak baik
Butir-butir soal yang digunakan adalah butir-butir soal yang
mempunyai indeks daya pembeda lebih dari 0,40 (D > 0,40).
d) Melakukan analisis item soal.
e) Mengambil keputusan yaitu apakah butir soal tersebut dipakai,
direvisi, atau dibuang.
Arikunto (2012:228-229)
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E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data yang
diperoleh melalui penelitian :
a. Prasyarat analisis
Sebelum melakukan analisis data atau analisis statistik ada atau
analisis statistik ada beberapa prasyarat yang harus di penuhi prasyarat
tersebut untuk memeriksa keabsahan sampel untuk untuk di uji normalitas
dan uji homogenitas .
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan sebagai uji prasarat t–test yang dilakukan
dengan metode Lilliefors. Uji normalitas dalam penelitian ini di
lakukan untuk data semester ganjil. Langkah–langkah uji normalitas
dengan metode Lilliefors adalah sebagai berikut :
1).Hipotensis
Ho :Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 :Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
2). Tingkat signifikansi α = 5%
3). Statistik uji
L =Max | F ((Zi ) – S (Zi ))
|Dengan
F (Zi )= P ( Z ≤ Zi ):Z

= ( 0, 1 )

Zi =skor standart untuk Xi atau Zi =
S = deviasi standart
S (Zi ) = proporsi banyaknya Z ≤ Zi terhadap banyaknya Zi
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4). Daerah kritis
DK = {L | L > L a:n) dengan n adalah ukuran sampel
5). Keputusan uji
Ho diterima jika Lobs  DK (nilai statistik uji amatan tidak berada
di daerah kritis).
Ho ditolak jika Lobs

DK (nilai statistik uji amatan berada di

daerah kritis).
2. Uji homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah variansi-variansi
dari sejumlah populasi sama atau tidak. Salah satu uji homogenitas
variansi untuk k populasi adalah menggunakan uji bartlett dalam
dinyatakan prosedur uji homogenitas adalah sebagai berikut:
1) Hipotesis
Ho:

=

(Variansi populasi homogen)

Ha:

≠

(Variansi populasi tidak homogen)

2) Tingkat signifikansi α = 5%
3) Statistik uji yang digunakan
F=
4) Daerah kritis
DK ={ F | F < F( v1,v2) }
Dengan dk pembilang ( n1 -1) dan dk penyebut ( n2 – 2)
5) Keputusan uji
H0 diterima jika Fobs
H0 ditolak jika Fobs

Dk
DK
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3. Uji keseimbangan
Sebelum eksperimen berlangsung, kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol diuji keseimbangan sampel penelitiannya agar hasil
dari eksperimen benar-benar akibat dari perlakuan yang dibuat bukan
karena pengaruh yang lain. Pengujian keseimbangan sampel penelitian
dengan menggunakan uji t seperti yang dijelaskan adalah sebagai
berikut.
1.Hipotesis
H0: Siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan
awal yang sama (1 = 2)
H1:Siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak memiliki
kemampuan awal yang sama (1 ≠ 2)
2). Tingkat signifikansi α = 5%
3). Statistik uji

t

X1  X 2  d0
sp

1
1

n1 n2

t ( n1  n2  2 )

4). Komputasi

sp 
2

n1  1s12  n2  1s2 2
n1  n2  2

5). Daerah kritis
DK = {

}
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6). Keputusan uji
Ho diterima jika tobs  DK (harga statistik uji t tidak berada di
daerah kritis).
Ho ditolak jika tobs

DK (harga statistik uji t berada di daerah

kritis).
4. Uji Hipotesis
Analisis data ahir eksperimen pada penelitian ini adalah untuk menguji
prestasi belajar matematika materi balok dan kubus dari kedua
kelompok setelah masing–masing memperoleh perlakuan yang
berbeda. Prasyarat yang harus dipenuhi pada analisis data ini
menggunakan uji t yang menunjukan adanya perbedaan presentasi
antara kedua kelompok yang akan dibandingkan. Adapun rumus yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1) Hipotesis
Ho

: Siswa yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe TAI
dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik pada
pokok bahasan balok dan kubus siswa kelas VIII semester
genap SMP Muhammadiyah 1 Blora

tahun ajaran

2018/2019.
H1

: Siswa yang diajar model pembelajaran kooperatif tipe TAI
tidak dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik
pada pokok bahasan balok dan kubus siswa kelas VIII
semester genap SMP Muhammadiyah 1 Blora tahun ajaran
2018/2019.
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2). Tingkat signifikansi α = 5%
3). Statistik uji
t

X1  X 2
1 1
sp

n1 n2

4). Komputasi

sp

2

2
2

n1  1s1  n2  1s 2


n1  n2  2

5). Daerah kritis
DK = {

}

6). Keputusan uji
Ho diterima jika tobs  DK (harga statistik uji t tidak berada di
daerah kritis).
Ho ditolak jika tobs
kritis).

DK (harga statistik uji t berada di daerah

