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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas dan hasil belajar siswa antara siswa 

di kelas yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada pelajaran Matematika materi 

pokok himpunan. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 97 

Jakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 288 orang. Sampel dalam penelitian 

ini diambil dengan teknik sampling insidental. Penelitian ini menggunakan desain 

eksperimen kuasi bentuk nonequivalent control group design. Analisis data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z untuk menguji normalitas data, uji Levene 

untuk uji homogenitas dan uji independent sample t-test untuk uji hipotesis. Hasil uji 

hipotesis t test menunjukkan bahwa, nilai sig t hitung sebesar 0,010 lebih kecil dari 

nilai   = 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa dari penerapan model pembelajaran tipe Jigsaw tidak lebih efektif 

daripada pembelajaran konvensional pada pelajaran Matematika dengan materi pokok 

himpunan di SMP Negeri 97 Jakarta. 

 

Kata kunci: efektivitas, Jigsaw, dan hasil belajar 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to know the diferrences of effectiveness and student 

learning result between students in the classroom using cooperative learning model 

Jigsaw type with using conventional learning model in Matehemaics on Set Section.  

The population of this research is 288 students from the seventh grade students at 

SMP Negeri 97 Jakarta in academic year 2017/2018. The sample of this research is 

taken by using incidental sample technique. This research using quasi experimental 

design form nonequivalent control group design. The data analyzed using 

Kolmogorov-Smirnov Z test for normality data test, Levene test for homogeneity test 

and independent sample t-test for hypothesis test. The result of the hypothesis test 

shows that significant value t-test 0,010 is less than   = 0,05, then Ho is rejected and 

H1 is accepted.  Meanwhile, The result shows the hypothesis test students learning 

effectiveness using independent sample t-test shows that significant value t-test 0,010 

is less than   = 0,05, then Ho is rejected and H1 is accepted. The result and student 

learning effectiveness using Jigsaw is not more effective than using Conventional 

learning in Mathematics lesson on Set Section at SMP Negeri 97Jakarta.  

 

Keyword: effectiveness, Jigsaw, and result of study   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia demi 

kelangsungan hidupnya. Sepanjang hayat, manusia tidak pernah berhenti untuk 

belajar, meskipun tidak selalu belajar formal. Namun sayangnya pendidikan di 

Indonesia masih terbilang buruk bila dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Dalam edupost.id (2016), disebutkan bahwa posisi Indonesia berada pada 

peringkat 57 dari 65 negara dunia pada tahun 2016 versi Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu faktor penyebab 

buruknya kualitas pendidikan Indonesia yaitu karena masih banyak guru di 

Indonesia yang mengajar dengan menggunakan metode konvensional atau 

metode ceramah. Metode ceramah menjadi metode terbanyak yang dipakai guru 

karena mudah diterapkan dan dikuasai sebagian besar guru (M. Irwan Arifyanto, 

2001). 

Metode ceramah merupakan metode yang klasik dan cenderung 

membosankan bagi siswa. Dalam pelaksanaannya, siswa hanya mendengarkan 

guru selama belajar. Konsentrasi siswa tidak akan bertahan lama karena terdapat 

perbedaan antara kecepatan berbicara guru dengan kecepatan mendengar siswa. 

Guru berbicara kurang lebih 100-200 kata per menit, sedangkan jika siswa betul-

betul berkonsentrasi, mungkin mereka hanya dapat mendengar antara 50-100 

kata permenit (Malvin L. Silberman, 1996). 

Pelajaran matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat 

penting dipelajari oleh siswa. Matematika disebutkan sebagai salah satu jenis dari 

enam materi ilmu yang perlu dipelajari. Keenam materi ilmu tersebut menurut 

Dimyati (2007) yaitu matematika, fisika, biologi, psikologi, ilmu-ilmu sosial, dan 

linguistik. Tetapi sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan membosankan, sehinggga hasil belajar matematika 
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cenderung kurang baik. Hal ini ditandai dengan nilai hasil evaluasi mata 

pelajaran matematika yang masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya 

perubahan metode pembelajaran yang tadinya konvensional menjadi metode 

yang lebih efektif dalam membelajarkan matematika. 

Demi terciptanya pembelajaran yang efektif, siswa harus aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa model pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif, salah satunya model kooperatif (cooperative learning). Model 

kooperatif adalah kegiatan belajar mengajar dalam kelompok kecil, siswa belajar 

dan bekerjasama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal baik 

pengalaman individu maupun kelompok (Nurhadi, 2003). Guru tidak lagi 

mendominasi proses pembelajaran dan hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam 

model pembelajaran kooperatif ada beberapa tipe yaitu tipe Investigation Group 

(Grup penyelidikan), tipe Jigsaw, tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD), tipe Teams Games Tournament (TGT), Learning Together (Belajar 

bersama), Numbered Heads Together (NHT). 

Dalam penelitian ini penulis memilih tipe Jigsaw untuk diteliti. Tipe 

Jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif dimana pembelajaran 

melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, baik pengalaman individu 

maupun pengalaman kelompok (Hanafi, 2013). 

Penulis memilih tipe Jigsaw dari model kooperatif berdasarkan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Sholeh 

(2016) menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw lebih 

efektif dari pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

dalam meningkatkan prestasi belajar IPS  siswa. Meskipun mata pelajarannya 

berbeda, tetapi hal ini dapat dijadikan sebagai acuan. Begitupun dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika dengan 

penerapan model pembelajaran Jigsaw cenderung lebih tinggi dibandingkan 
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dengan prestasi belajar matematika kelompok siswa yang diberi pelajaran dengan 

model TGT (M. Ikhanuddin, 2010). 

Salah satu materi yang dapat diajarkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsawyaitu materi himpunan yang meliputi konsep himpunan dan 

diagram venn serta relasi himpunan. Hasil penelitian Arif, dkk (2015) 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model 

pembelajaran koperatif tipe Jigsaw pada materi pokok himpunan kelas VII 

MTsN.  

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis akan meneliti tentang efektivitas 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika materi pokok himpunan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Masih banyak guru-guru yang terpaku pada metode pembelajaran 

konvensional sehingga metode pembelajaran kurang variatif khususnya pada 

mata pelajaran matematika. 

2. Motivasi belajar matematika kurang, sehingga hasil belajar rata-rata siswa 

rendah 

3. Belum diketahui efektivitas model pembelajaran kooperatiftipe Jigsaw 

terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pokok himpunan 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah pada efektivitas dari model pembelajaran 

kooperatiftipe Jigsaw terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa kelas 7 

SMP tentang pokok bahasan himpunan. Efektivitas pembelajaran akan 

menentukan hasil belajar matematika siswa. 

Hasil belajar matematika dapat dilihat jika tujuan-tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. Begitu pun sebaliknya, jika 
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sebagian besar dari siswa tidak dapat mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran 

berarti hasil pembelajaran tidak tercapai. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibatasi dalam pembatasan masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan pada “Bagaimana tingkat 

efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 7 SMP tentang pokok bahasan himpunan?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka dapat ditulis tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar efektivitas 

penerapan model pembelajaran kooperatiftipe Jigsaw terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 7 SMP tentang pokok bahasan himpunan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lembaga/ Sekolah 

a. Menambah metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran matematika tentang pokok bahasan statistika. 

b. Sebagai bahan pemikiran bagi guru untuk mengetahui peranan metode 

pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa sebagai 

calon guru, sehingga mampu menerapkan metode pemebelajaran yang 

tepat. 

b. Dapat mengembangkan kemampuan dalam mengajar. 

c. Dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan. 

3. Bagi Masyarakat 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

dan gambaran bagi penelitian berikutnya yang ada hubungannya dengan 

metode pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Himpunan 

Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menyebutkan jumlah barang 

dengan contoh seperti “Lima buah apel, 3 ekor sapi dan masih banyak 

contoh lainnya”. Tahukah kita menyebutkan jumbah barang tersebut 

didampingi dengan jenis barangnya masing-masing dan tanpa sadar hal 

tersebut merupakan contoh dari himpunan. Himpunan merupakan bagian 

dari kehidupan sehari-hari.  

Himpunan ini sangat identik dengan matematika karena dalam 

matematika digunakan dalam pengelompokan bilangan atau disebut juga 

dengan himpunan bilangan. Lalu apakah himpunan itu sendiri? Sejarahnya, 

konsep atau teori tentang himpunan ditemukan oleh ahli matematika dari 

Jerman pada abad ke-19 yaitu George Cantor (1918) dan teorinya digunakan 

sebagai landasan matematika mulai dari tahun 1920. Dalam artikel jurnal 

yang diterbitkan olehJournal of Philosophy, Inc. pada 22 April 1971 yang 

berjudul “The Iterative Conception of Set” menyatakan bahwa, 

A set, according to cantor, is any collection into a whole of definite, well-

distinguished objects of our intuition or thought. 

Maknanya adalah Himpunan adalah sekumpulan apapun ke dalam 

suatu hal yang pasti atau jelas, yaitu terdiri dari objek yang terdefinisi 

dengan baik (jelas) dari intuisi atau pemikiran kita. Objeknya harus 

didefinisikan dengan jelas karena agar kita dapat menentukan bahwa objek 

tersebut masuk atau merupakan anggota himpunan (Kumpulan) yang 

diminta (dimaksudkan) atau bukan. Sehingga objek-objek tersebut dapat 

dikenal dengan elemen atau unsur (anggota) dari himpunan yang 

dimaksudkan. 

  

http://www.jstor.org/publisher/jphil?refreqid=excelsior%3A6bb68471278e9b368e07561f78d848de
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Melengkapi pengertian di atas Julius Hambali dan Siskandar (2002: 1) 

memberikan batasan bahwa himpunan adalah suatu koleksi benda yang 

nyata atau pun tidak nyata. Seperti sekawanan kuda, sekelompok ayam, dan 

sekumpulan huruf-huruf, masing-masing kata kawanan, “kelompok”, dan 

kumpulan dapat diganti dengan kata himpunan. Istilah lain dari himpunan 

adalah kelas, set, kelompok, keluarga atau gugus. 

Konsep himpunan adalah landasan matematika yang sangat penting 

untuk dipelajari yaitu karena cabang-cabang matematika yang kita pelajari 

berasal (bertumpu) pada konsep dasar dan teori himpunan. Kegunaan 

mempelajari materi himpunan ini adalah sebagai modal utama sesorang 

untuk dapat memahami dasar dari pemahaman matematika. 

 

2. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

Model pembelajaran menjadi sebuah bagian yang penting dalam 

upaya mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan pembelajaran, oleh karena 

itu seorang guru hendaknya menentukan jenis model pembelajaran yang  

tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat menjadi salah satu pilihan 

adalah model pembelajaran Jigsaw.Menurut Rusman (2008 : 205) model 

pembelajaran jigsaw ini dikenal juga dengan kooperatif para ahli. Karena 

anggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan yang berbeda. 

Namun, permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama, kita sebut 

sebagai team ahli yang bertugas membahas permasalahan yang dihadapi. 

Selanjutnya, hasil pembahasan itu di bawah kekelompok asal dan 

disampaikan pada anggota kelompoknya. 

Sementara  menurut  pendapat  ahli  salah  satunya  Sudrajat  (2008:1) 

mengartikan Pembelajaran  Model  Jigsaw  sebagai  sebuah  tipe  

pembelajaran  yang  dilakukan secara berkelompok, dimana dalam 

kelompok tersebut terdiri dari beberapa siswa yang bertanggung jawab untuk 

menguasai bagian dari materi ajar  dan selanjutnya harus  mengajarkan  

materi  yang  telah  dikuasai  tersebut  kepada  teman  satu 
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kelompoknya.Model  pembelajaran  Jigsaw  akan  menjadi  sebuah  solusi  

yang  efektif  apabila diterapkan  dalam  pengajaran  terhadap  materi  ajar  

yang  dapat  dibagi  menjadi beberapa bagian dan materi ajar tersebut tidak 

harus urut dalam penyampaiannya. Berikut langkahlangkah pelaksanaan 

pembelajaran dengan model jigsaw yang disampaikan oleh Stepen, Sikes 

and Snapp berikut ini : 

 

gambar 2.1 Langkah pelaksanaan model pembelajaran Ijigsaw 

a. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan anggota maksimal 

5 siswa tiap kelompok.  

b. Masingmasing  siswa  dalam  setiap  kelompok  diberi  bagian  materi  

yang berlainan. 

c. Masingmasing siswa dalam kelompok diberi bagian materi yang 

ditugaskan. 

d. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari sub bagian yang 

sama berkumpul dalam kelompok baru yang disini disebut sebagai 

kelompok ahli untuk mendiskusiksn sub bab mereka.  

e. Setelah anggota dari kelompok ahli selesai mendiskusikan sub bab 

bagian mereka,  maka  selanjutnya  masingmasing  anggota  dari  

kelompok  ahli kembali  kedalam  kelompok  asli  dan  secara  
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bergantian  mengajar  teman dalam 1 kelompok mengenai sub bab 

yang telah dikuasai sedangkan anggota lainnya mendengarkan 

penjelasan dengan seksama. 

f. Masingmasing kelompok ahli melakukan presentasi hasil diskusi 

yang telah dilakukan.  

g. Guru melaksanaan kegiatan evaluasi. 

h. Penutup 

 

Kelebihan dan Kelemaham Metode JIGSAW (Hamdani, 2011: 90): 

a. Kelebihan Metode JIGSAW 

1) Mendorong siswa untuk lebih aktif di kelas, kreatif dalam berfikir 

serta bertanggungjawab terhadap proses belajar yang 

dilakukannya. 

2) Mendorong siswa untuk berfikir kritis dan dinamis. 

3) Memberi kesempatan setiap siswa untuk menerapkan dan 

mengembangkan ide yang dimiliki untuk menjelaskan materi yang 

dipelajari kepada siswa lain dalam kelompok belajar yang telah 

dibentuk oleh guru. 

4) Diskusi tidak didominasi oleh siswa tertentu saja, tetapi semua 

siswa dituntut untuk menjadi aktif dalam diskusi tersebut. 

3. Efektivitas pembelajaran 

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna, siswa perlu dilibatkan 

secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi. Siswa harus dilibatkan dalam tanya jawab 

yang terarah, dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah 

pembelajaran. Siswa harus didorong untuk menafsirkan informasi yang 

diberikan olehguru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal 

sehat. (Mulyasa,2006:121)  
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Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat 

pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau 

perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas 

persiapan mengajar dapat dilihat berdasarkan teori sistem, sehingga 

kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input-proses-

output, tidak hanya ouput atau hasil, serta harus mencerminkan hubungan 

timbal balik antara persiapan mengajar dengan lingkungan sekitar. 

(Mulyasa,2006:89). 

Seorang guru diharapkan mampu untuk merencanakan kegiatan 

belajar mengajar secara efektif. Untuk itu guru harus memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar 

dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Menurut Mulyasa 

(2009:105) kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari 

segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) 

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

pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. 

Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa seluruhnya atau 

setidaknya sebagian besar (75%).  

Kriteria di atas dapat menunjukan seberapa baik kualitas 

pembelajaran dilaksanakan. Kriteria efektivitas dalam penelitian ini 

mengacu pada peningkatan hasil pemahaman siswa yang ditunjukkan 

dengan perbedaan peningkatan pemahaman siswa antara sebelum 

perlakuan dan sesudah perlakuan dan dibandingkan dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum yang telah ditentukan. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Hasil penelitian Ning Endah Sri Rejeki (2009) yang berjudul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas VIII G Semester 2 SMP Negeri 

2 Toroh Grobogan” 

2. Hasil penelitian dari Amsikan, Stanislaus (2010) yang berjudul 

”Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Model Problem Based 

Learning dan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw di SMP” 

3. Hasil penelitian Dwi Sulistyaningsih (2012) dengan judul”Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Metode Pembelajaran Jigsaw 

Berbantuan Cd Pembelajaran Materi EkponenKelas X” 

4. Hasil penelitian Dian Permatasari (2010) dengan judul ”Implementasi 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Statika Siswa Kelas X TGB Program Keahlian Bangunan SMK 

Negeri 2 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010” 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti, 

jawaban ini dapat benar atau salah tergantung pembuktian di lapangan. 

Sebagaimana diungkapkan oleh S. Margono, bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis 

yang diajukan adalah adakah perbedaan hasil belajar peserta didik yang dikenai 

pembelaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan peserta didik yang dikenai 

pembelajaran ekspositori dalam pokok bahasan komposisi fungsi. Untuk 

kepentingan uji statistik maka dikembangkan :  
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Ho : Efektivitas pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw sama dengan 

efektivitas pembelajaran  konvesional terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMPN 97 Jakarta pada pelajaran Matematika materi pokok himpunan. 

H1 : Efektivitas pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw sama dengan 

efektivitas pembelajaran  konvesional terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

SMPN 97 Jakarta pada pelajaran Matematika materi pokok himpunan. 

 

D. KerangkaBerpikir 

 

  

Proses pembelajaran himpunan  

Kelas Eksperimen 

Pre-test 

Pembelajaran 
menggunakan metode 
kooperatif tipe JIGSAW 

post-test 

Hasil pemahaman 
konsep 

Kelas Kontrol 

Pre-test 

Pembelajaran 
menggunakan 

metode konvensional 

Post-test 

Hasil pemahaman 
konsep 

Hasil belajar model pembelejaran kooperatif tipe 

JIGSAWpada mata pelajaran matematika dengan pokok 

bahasan himpunan kelas VII SMPN 97 JAKARTA. 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir JIgsaw 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Operasional 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas model 

pembelajaran Cooperative Learning tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa pada 

materi himpunan dengan pokok bahasan konsep himpunan dan diagram venn 

kelas VII semeter I. 

 

B. Waktu, Subyek, dan Tempat Penelitian 

a. Tempat dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksankan di SMP Negeri 97 Jakarta dengan subyek 

penelitian adalah siswa kelas VII semester I tahun pelajaran 2017/2018 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan april 2017 - oktober2017. Adapun 

tahapan pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

a) Tahapan perencanaan 

Tahapan perencanaan meliputi: penyusunan proposal, 

penyusunan instrument penelitian, penyusunan skenario pembelajaran. 

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 03 April 2017 – 30 juni 2017 

b) Tahapan Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan meliputi: penerapan pembelajaran dan 

pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan pada tanggal1 juli  2017 – 31 

Juli 2017 

c) Analisis data 

Analisis data dilaksanakan pada tanggal 1 agustus 2017 – 22 

oktober 2017 

d) Tahap penyusunan laporan bersamaan dengan tahap analisis data. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan desain nonequivalent 

control group yang merupakan bagian dari metode quasi eksperimental design, 

yang merupakan pengembangan dari  true experimental design. Desain ini 

memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variabel luar yang mempengruhi pelaksanaan eksperimen. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester 

1 SMPN 97 Jakarta pada tahun ajaran 2017/2018 yang terdiri dari 8 kelas 

dimana setiap kelas terdiri dari 36 orang siswa dengan total 288. 

 

b. Sampel 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Sampling 

Insidental dimana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu kelas 

manapun yang kebetulan dapat digunakan untuk penelitian oleh peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila kelas tersebut di pandang kelas 

tersebut cocok untuk dijadikan sumber data. Diambil dua kelas dimana satu 

kelas dijadikan sebagai kelas kontrol dan yang lainnya dijadikan sebagai 

kelas eksperimen. 

E. Tahapan Penelitian 

Tahapan – tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap instrument yang telah di buat. 

2. Pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan cara pengambilan dua 

kelas secara acak berdasarkan sampling insidental. 

3. Melakukan uji normalitas dan reabilitas sebagai uji prasyarat berdasarkan 

nilai hasi Ujian Nasional saat SD. 

4. Menyusun kisi-kisi tes dan lembar pengamatan untuk pembelajaran 

kooperatif. 
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5. Menyusun skenario pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol 

6. Menyusun instrument penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Materi 

Materi dalam penelitian ini adalah himpunan dan pokok bahasan konsep 

himpunan dan diagram venn serta relasi himpunan 

b. Mentukan Soal Tes 

Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal berbentuk 

essay. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tes adalah 

sebanyak 15 menit dari 4 butir soal essay. Menyusun kisi-kisi soal tes 

Penyusunsn kisi-kisi soal berdasarkan kurikulum 2013 

c. Penyusunan Butir-Butir soal tes 

Penyusunan butir soal sesuai dengan kisi-kisi. 

d. Penilaian dan penskoran 

Pemberian skor pada penelitian ini memiliki kriteria jika benar skor 25 

dan salah diberi skor 0 dengan ketentuan ketentuan tertentu. 

7. Soal yang telah dibuat dijadikan soal pre-test dan soal post-test untuk kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

8. Menganalisis hasil pre-test dan  post-test menggunakan SPSS 16. 

9. Membandingkan hasil pre-test dan  post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol untuk diambil kesimpulan. 

a. Pre-test  merupakan pengetesan pengetahuan awal siswa sebelum 

diberikannya perlakuan dan menjadi langkah awal dalam penyamaan 

kondisi antar kolompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

b. Post-test  merupakan pengetesan akhir, dengan kata lain tes yang 

dilakukan setelah diberikan perlakuan . Post-test  dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh nilai populasi kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimental. 

10. Menyusun laporan hasil penelitian. 

F. Desain Penelitian 
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Tabel 3.1 Desain Penelitian Noequivalent Control Group Design 

O1 X O2 

O3  O4 

Sumber : Sugiyono (2009:79) 

Keterangan : 

X : Perlakuan (Pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW) 

O1 : Pre-test pemahaman konsep kelompok eksperimen 

O2 : Post-test pemahaman konsep kelompok eksperimen 

O3 : Pre-test pemahaman konsep kelompok kontrol 

O4 : Post-test pemahaman konsep kelompok kontrol 

Penetitian ini diawali dengan penentuan sampel berdasarkan sampling 

insidental. Dari sampel tersebut dilakukan uji normalitas dan homogenitas yang 

diambil dari nilai UN Sekolah Dasar. Dari hasil uji tersebut dapat diketahui 

bahwa kedua kelas yang dijadikan sampel normal dan homogen. Kelas 

eksperimen diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan 

kelas kontrol menggunakan metode yang biasa digunakan di sekolah tersebut 

yaitu metode ceramah. 

G. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variable, yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian eksperimen ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajarsiswa 

padamateri himpunan dengan pokok bahasan konsep himpunan dan diagram 

venn serta relasi himpunankelas VII di SMPN 97 Jakarta. 
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H. Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, prosedur yang dilaksanakan yaitu: 

1. Studi Pustaka 

a. Mengidentifikasi standat kompetensi 

b. Menetapkan kompetensi dasar 

c. Memilih materi dan menyusun materi 

2. Tahapan Pra Eksperimen 

a. Menyusun skenario pembelajarn berdasarkan metode jigsaw 

b. Mengkonsultasikan materi pembelajaran mengenai himpunankepada 

guru mata pelajaran. 

c. Memahami materi yang terdapat pada kurikulum/ silabus mata pelajaran 

matematika pada materi himpunan. 

d. Membuat instrument penelitian untuk pre-test dan post-test: 

1) Menyusun kisi-kisi instrument 

2) Melakukan uji validitas dan reabilitas instrument dengan 

pertimbangan para ahli. 

3) Melakukan perbaikan instrument seuai dengan saran ahli. 

4) Menghasilkan instrument yang valid dan reabel. 

e. Penentuan sampel dengan Sampling Insidental. 

3. Tahap Eksperimen 

Tahap ini bertujuan untuk mengambil dan mengumpulkan data 

melalui pemberian perlakuan model pembelajaran koopeatif tipe Jigsaw 

pada kelas eksperimen dan tidak diberi perlakuan pada kelas kontrol. Kedua 

kelas tersebut medapatkan sebanyak 2 kali pertemuan dimana 3 x 35 menit 

pada pertemuan pertama dan 2 x 35 menit pada pertemuan ke 2.  
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4. Tahapan Akhir Eksperimen 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data 

penelitian yang berupa pre-test dan post-test kedua kelas tersebut 

menggunakan metode analisis statistik yaitu uji t-test sampel bebas. Pre-test  

diberikan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum diberikan perlakuan 

dan post-test  diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah 

diberikan perlakuan. 

I. Teknik Pengambilan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan 3 teknik 

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

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utaman dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dara. Adapun teknis 

yang digunakan yaitu: 

1. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpundan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

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

data dengan dokumentasi digunakan untuk mengetahui data siswa dan 

gambar. 

2. Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat mengukur. Menurut 

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

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman 

konsep. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman kelas 

kontrol dan kelas eksperimen kelas VII SMPN 97 Jakarta . Tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pre-test dan post-test. 
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3. Observasi 

Metode Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan materi himpunan yang berlangsung di 

SMPN 97 Jakarta, baik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Metode ini menggunakan lembar observasi siswa yang bertujuan untuk 

mengamati kegiatan dalam proses belajar mengajar serta mengetahui tingkat 

keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran. 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data instrumen tes ini meliputi uji prasyarat hipoteisis, 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang 

didapat berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Z. Adapun hipotesis uji adalah 

sebagai berikut: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Untuk menghitung nilai statistik Uji Kolmogorov Smirnov Z, dengan 

signifikansi uji, |FT –FS | terbesar dibandingkan dengan nilai tabel 

Kolmogorov Smirnov, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  
    ̅

 
 

Keterangan:  

   = angka pada data  

 ̅ = rata-rata data 

s = standar deviasi 
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FT = Probabilitas komulatif normal 

Fs = Probablititas komulatif empiris 

(Trihendradi, 2005:110). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok data memiliki varians yang homogen atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas variansi maka dilakukan uji Levene. Adapun hipotesis untuk 

uji ini adalah: 

Ho :   
    

  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen) 

H1 :   
    

  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang tidak 

homogen). 

Untuk menghitung nilai statistik uji Levene, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

  
   

   
 

Keterangan: 

SSb = Jumlah kuadrat antar kelompok 

SSw = Jumlah kuadrat antar kelompok 

Dengan 

    

 ∑   

    
 

∑    
 

    

    
 dan     

∑    
 
 

 ∑   

    

         
 

(Fathoni, 2006: 8). 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh 

bahwa data skor UN SD dari kedua sampel berdistribusi normal dan 

memiliki varians yang homogen. Apabila data dari kedua sampel 

berdistribusi normal dan  memiliki varians yang homogen maka untuk 

menguji kesamaan dua rata-rata dilakukan uji t (Sudjana, 2005:243). Adapun 

rumusan  hipotesis uji sebagai berikut. 
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Ho: μ1 = μ2, (tidak ada perbedaan  tingkat efektivitas antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan  model konvensional terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP tentang pokok bahasan 

himpunan”) 

H1: μ1   μ2, (ada perbedaan  tingkat efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP 

tentang pokok bahasan himpunan). Selanjutnya, untuk menguji hipotesis 

digunakan rumus: 

  
 ̅   ̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 √
 

  
 

 

  

 

 

dengan 

 

   
        

          
 

       
 

 

Keterangan: 

 ̅   = rata-rata skor awal pada kelas kontrol 

 ̅  = rata-rata skor awal pada kelas eksperimen 

   = banyaknya subyek kelas kontrol 

   = banyaknya subyek kelas eksperimen 

  
  = varians kelas kontrol 

  
  = varians kelas eksperimen 

   = varians gabungan 

(Sudjana, 2005:243). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengetahui hasil 

belajar dari dua kelas yang diteliti yaitu kelas eksperimen (VII A) yang diajar 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan kelas kontrol (VII E) yang diajar 

dengan metode konvensional. 

Data – data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes, secara rinci dapat 

disajikan sebagai berikut : 

1. Uji Instrumen Soal 

Soal divalidasi oleh ahli, dilaksanakan pada tanggal  7 Juli 2017. 

Setelah melakukan uji validitas, soal-soal yang digunakan untuk pre-test dan 

post-test dinyatakan valid. 

2. Data Nilai Pre-Test dan Post Test 

a.  Kelas Kontrol 

Tabel 4.1 Distribusi Nilai Pre Test Kelas Kontrol 

No Kelas  f 

frekuensi relatif 

% 

1 15 – 28 4 16,67 

2 29 – 42 8 33,33 

3 43 -56 8 33,33 

4 57 – 70 4 16,67 

5 71 – 84 0 0,00 

Jumlah 24 100,00 
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Tabel 4.2 Distribusi Nilai Post Test Kelas Kontrol 

No Kelas  f 

frekuensi relatif 

% 

1 15 – 28 4 16,67 

2 29 – 42 2 8,33 

3 43 -56 8 33,33 

4 57 – 70 6 25,00 

5 71 – 84 4 16,67 

Jumlah 24 100,00 

 

 b. Kelas Eksperimen 

Tabel 4.3 Distribusi Nilai Pre Test Kelas Eksperimen 

No Kelas  F 

frekuensi relatif 

% 

1 0 – 15 2 8,33 

2 16 – 31 11 45,83 

3 32 – 47 10 41,67 

4 48 – 63 1 4,17 

5 64 – 79 0 0,00 

Jumlah 24 100,00 

 

Tabel 4.4 Distribusi Nilai Post Test Kelas Eksperimen 

No Kelas  f 

frekuensi relatif 

% 

1 0 – 15 0 0,00 

2 16 – 31 9 37,50 

3 32 – 47 10 41,67 

4 48 – 63 3 12,50 

5 64 – 79 2 8,33 

Jumlah 24 100,00 

 

B.  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan  uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas data. Uji normalitas data 

digunakan dengan uji Kolmogorov-Sminov , sedangkan uji homogenitas 
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digunakan dengan uji Levene. Setelah dicari dengan penghitungan di atas maka 

diperoleh data sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z) menggunakan software SPPS versi 16.0 

dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar 

dari       , maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005:113). Adapun 

hipotesis uji adalah sebagai berikut: 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

a. Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada skor UN SD siswa 

didapat hasil yang disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Skor UN SD 

Kelompok  

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probalitas 

(Sig) 

Kelas Kontrol 24 0,743 0,639 

 

 

Kelas 

Eksperimen  

24 0,436 0,991 

 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sig untuk kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor UN SD berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data 

skor nilai UN dapat dilihat pada Lampiran. 
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b. Uji Normalitas Hasil Pre-Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada skor awal (pre-test) 

didapat hasil yang disajikan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Uji Normalitas Skor Pre-Test 

Kelompok  

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probalitas 

(Sig) 

Kelas Kontrol 24 0,678 0,747 

 

 

Kelas 

Eksperimen  

24 0,979 0,293 

 

 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sig untuk kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor awal (pre-test) 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji 

normalitas data skor pre-test dapat dilihat pada Lampiran . 

c. Uji Normalitas Hasil Post-Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada skor awal (pre-test) 

didapat hasil yang disajikan pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Uji Normalitas Skor Pre-Test 

Kelompok  

Penelitian 

Banyaknya Siswa K-S (Z) Probalitas 

(Sig) 

Kelas Kontrol 24 0,554 0,919 

 

 

Kelas 

Eksperimen  

24 0,716 0,684 

 

Tabel 4.7  menunjukkan bahwa sig untuk kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen lebih besar dari  0,05, sehingga hipotesis nol diterima. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor akhir (post-test) 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji 

normalitas data skor pre-test dapat dilihat pada Lampiran . 

2. Uji Homogenitas 

Dalam penelitian ini, uji Levene dilakukan dengan bantuan software 

SPSS versi 16.0 dengan kriteria pengujian adalah jika nilai sig lebih besar dari 

0,05, maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005:145). Adapun hipotesis 

untuk uji ini adalah: 

Ho :   
    

  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen). 

H1 :   
    

  (kedua kelompok populasi memiliki varians yang tidak 

homogen). 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa kedua kelas berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya dilakukan uji 

homogenitas.  

a. Uji Homogenitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas 

yang disajikan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Uji Homogenitas Populasi Skor UN SD 

Levene Statistic df1 df2 Probalitas (Sig) 

0,14 1 46 0,906 

 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05  

sehingga hipotesis nol diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor 

UN SD dari kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen. 

Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran. 

b.    Uji Homogenitas Hasil Pre-Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas 

yang disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Uji Homogenitas Populasi Skor Pre-Test 

Levene Statistic df1 df2 Probalitas (Sig) 

0,14 1  46 0,317 

 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 

sehingga hipotesis nol diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor 

pre-test dari kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen. 

Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran. 

c.    Uji Homogenitas Hasil Post-Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas 

yang disajikan pada Tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Uji Homogenitas Populasi Skor Post-Test 

Levene Statistic Df1 df2 Probalitas (Sig) 

0,14 1  46 0,339 

 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05  

sehingga hipotesis nol diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor 

post-test dari kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen. 

Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan perhitungan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan 

uji homogenitas, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan hipotesis. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan pada kemampuan akhir 

setelah peserta didik diberi perlakuan, di mana diharapkan bila terjadi 

perbedaan pada kemampuan akhir karena adanya pengaruh perlakuan. Untuk 

meengetahui terjadi tidaknya perbedaan maka digunakan rumus T-test dalam 

menguji hipotesis. Maka ditetapkan hipotesis kemampuan akhir sebagai 

berikut : 

Ho: μ1 = μ2, (tidak ada perbedaan  tingkat efektivitas antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan  model konvensional terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP tentang pokok bahasan 

himpunan”) 

H1: μ1   μ2, (ada perbedaan  tingkat efektivitas model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7 SMP 

tentang pokok bahasan himpunan) 

Dalam penelitian ini, uji-t menggunakan software SPPS versi 16.0. 

dengan kriteria pengujian: jika nilai sig lebih besar dari 0.05 , maka hipotesis 

nol diterima (Trihendradi, 2005:146). 
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a. Hasil pengujian hipotesis uji-t nilai Pre-Test 

Hasil pengujian terhadap hasil pre-test dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 Uji Hipotesis Skor Pre-Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Nilai_Pre

Tes 

Equal variances 

assumed 
1.023 .317 3.113 46 .003 12.36667 3.97306 4.36931 20.36402 

Equal variances not 

assumed 

  

3.113 45.982 .003 12.36667 3.97306 4.36923 20.36411 

   

b. Hasil pengujian hipotesis uji-t nilai Post-Test 

       Tabel 4.12 Uji Hipotesis Skor Post-Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Nilai_postT

es 

Equal variances 

assumed 
.932 .339 2.698 46 .010 12.64542 4.68767 3.20963 22.08120 

Equal variances not 

assumed 

  

2.698 44.989 .010 12.64542 4.68767 3.20391 22.08692 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) = 0.010 < 

0.05  sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat perbedaan yang signifikan antara model Jigsaw dengan model 

konvensional.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Nilai Kemampuan Awal (Nilai Pre Test) 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan rumus Kolmogorov-

Smirnov Z dan uji Levene nilai pada kemampuan awal (Nilai Pre Test) dari 

kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah berdistribusi normal 

dan homogen. Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi kemampuan awal peserta 

didik sebelum diberi perlakuan dengan kedua pembelajaran adalah sama atau 

setara. 

2. Nilai Kemampuan Akhir (Nilai Post Test)  

Berdasarkan hasil penelitian, hasil belajar yang diperoleh peserta didik 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw (kelas eksperimen) memiliki rata-

rata 41,33. Hal ini dikarenakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw kurang cocok 

diterapkan pada kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen. Kelas yang 

dijadikan kelas eksperimen kurang aktif dalam berdiskusi dan cenderung ribut, 

sehingga diperoleh hasil post-test yang relatif kecil.  

Sedangkan hasil yang diperoleh kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional diperoleh rata-rata 62,41. Hal ini dikarenakan dalam kelas 

konvensional siswa-siswanya cenderung lebih aktif dan memiliki motivasi 

semangat belajar yang lebih tinggi. Ditambah lagi sebelum dilakukan penelitian, 

kelas kontrol sudah mendaptkan materi lebih dulu dari guru Matematika di 

sekolahnya. Kemudian setelah dihitung dengan SPSS diperoleh nilai sig lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya 

rata-rata hasil belajar matematika kelas yang diajar dengan pembelajaran 

Kooperatif tipe Jigsaw tidak identik dengan kelas yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional, maksudnya terdapat perbedaan hasil belajar antara 

kelas yang diajar dengan pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan kelas yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional. Namun nilai rata-rata kelas kontrol 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen. 



31 
 

 
 

Model Jigsaw tidak selalu berhasil untuk diterapkan di dalam kelas, 

seperti hasil penelitian Febianti Novika Sari (2016) yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw tidak berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 7 Padang Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal 

tersebut dikarenakan rendahnya rasa ingin tahu siswa membuat siswa kurang 

aktif bertanya dan kurang bekerjasama dengan teman sekelompoknya (Febianti, 

2016:5) 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar peserta didik yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw tidak lebih efektif daripada pembelajaran konvensional. Sehingga 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tidak dapat dijadikan alternatif untuk kelas 

eksperimen, yaitu kelas VII A. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tidak efektif pada 

mata pelajaran matematika materi pokok himpunan terhadap hasil belajar siswa 

di smpn 97 jakarta kelasVII. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut.  

1. Peneliti selanjutnya dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan syarat mampu menguasai kelas sehingga seluruh siswa dapat 

terkontrol dengan baik. 

2. Peneliti selanjutnya sebelum melakukan penelilitian eksperimen, pastikan 

terlebih dahulu bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama belum 

mendapatkan materi dari guru.  

3. Guru maematika dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw, pada siswa yang mempunyai rasa semangat belajar yang tinggi.  



33 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdurrahmat, Fathoni. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka 

Cipta. 

Anonim. 2016. “Pendidikan Indonesia berada di Peringkat ke 57 Dunia Versi 

OECD”, online. Diakses pada http://edupost.id/internasional/pendidikan-

indonesia-berada-di-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/, tanggal 30 April 

2017, pukul 15.01 WIB.  

Ariefyanto, M. Irwan. 2001. “7 Penyebab Mutu Pendidikan di Indonesia Rendah”, 

online. Diakses pada http://event.republika.co.id/berita/event/bagimu-

guru/12/07/01/m6gwld-7-penyebab-mutu-pendidikan-di-indonesia-rendah, 

tanggal 5 April 2017, pukul 19.52 WIB. 

Dimyati. 2007. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 126. 

Hanafi, Jamaludin, dan Hasdin. 2013. “Penerapan Model Pembelajaran Jigsaw Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Siswa Kelas V 

SD Inpres Salabenda Kecamatan Bunta”. Jurnal Kreatif Tadulako. Vol. 4 No. 

11. ISSN 2354-614X.   

Ikhanuddin, Muhammad. 2010. Efektivitas Pemebelajaran Matematika Kooperatif 

Jigsaw Dan Teams Games Tournamen (TGT) Ditinjau Dari Kemampuan 

Awal Siswa Kelasvii SMP Negri Se-Kabupaten Sukoharjo, Tesis Tidak 

Diterbitkan. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Malvin L Silberman, Active Learning Page: 101. Strategi to Teach Any Subject. 

Terjemahan oleh Sardjuli.dkk. (Massachusetts: United States of America. 

1996),  hal 2. 

Nurhadi. 2003. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK. (Malang: 

Universitas Negeri Malang. 2003), hal 60. 

http://edupost.id/internasional/pendidikan-indonesia-berada-di-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/
http://edupost.id/internasional/pendidikan-indonesia-berada-di-peringkat-ke-57-dunia-versi-oecd/
http://event.republika.co.id/berita/event/bagimu-guru/12/07/01/m6gwld-7-penyebab-mutu-pendidikan-di-indonesia-rendah
http://event.republika.co.id/berita/event/bagimu-guru/12/07/01/m6gwld-7-penyebab-mutu-pendidikan-di-indonesia-rendah


34 
 

 
 

Setiawan, B. Arif, dkk. “Penerapan Model Pembelajaran Koperatif Tipe Jigsaw 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Materi Pokok Himpunan 

Semester 1 Kelas Vii Mtsn”. Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI 

Sidoarjo. Vol.3, No. 2. ISSN: 2337-8166 

Sholeh, Imam. 2016. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Dan 

Numbered Heads Together (Nht) Ditinjau Dari Prestasi Belajar IPS Kelas VI 

SD Ngrukeman Kasihan Bantul Yogyakarta, Skripsi Tidak Diterbitkan. 

Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta. 

Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sari, Febianti Novika. 

2016. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 7 Padang. Artikel 

ilmiah. Padang: STKIP PGRI 

Sudjana. (2005). Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

Trihendradi, Cornellius. 2005. SPSS 13.0 Analisis Data Statistik. Yogyakarta : 

ANDI. 

 

  



35 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

No Nama Lengkap Wulansari 

1 Jenis Kelamin Laki/Perempuan Perempuan 

2 Program Studi Pendidikan Matematika 

3 NIM 3115150569 

4 Tempat dan Tanggal lahir Purwakarta, 12 Maret 1997 

5 E-mail wulan9703@gmail.com 

6 Nomor Telepon/HP 089630676359 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama 

Institusi 

SDN Kebalen 03 

 

SMPN 1 Babelan SMAN 1 

Babelan 

Jurusan - - IPA 

Tahun 

masuk-lulus 

2003-2009 2009-2012 2012-2015 

 

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 

No 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/seminar 

Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 - - - 

 

D. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir 

No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1 Juara I Lomba Essay 

Nasional Kemuslimahan 

Lembaga Dakwah 

Fskultas MIPA UNJ 

2017 

2 Juara 4 Lomba Essay 

Nasional Metorologi 

Disaster 

IPB 2017 

3 Juara 1 Lomba Essay 

Festival Keilmiahan 

Matematika 

BEM Rumpun 

Matematika 

2017 

 

 



36 
 

 
 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 

benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian 

hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 

menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 

salah satu persyaratan dalam Sidang Kenaikan Gelar APMM. 

 

           

       Jakarta, 11 November 2017 

      Pengusul, 

 

 

 

 

      (Wulansari) 

  



37 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Data_Kontrol 

Data_Eksperime

n 

N 24 24 

Normal Parameters
a
 Mean 23.8396 24.9167 

Std. Deviation 1.49576 1.54931 

Most Extreme Differences Absolute .152 .089 

Positive .152 .089 

Negative -.082 -.063 

Kolmogorov-Smirnov Z .743 .436 

Asymp. Sig. (2-tailed) .639 .991 

a. Test distribution is Normal. 

  

Lampiran 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Pre_tes_Kontrol 

Pre_tes_Eksperi

men 

N 24 24 

Normal Parameters
a
 Mean 42.6567 30.2900 

Std. Deviation 13.89994 13.62485 

Most Extreme Differences Absolute .138 .200 

Positive .105 .174 

Negative -.138 -.200 

Kolmogorov-Smirnov Z .678 .979 

Asymp. Sig. (2-tailed) .747 .293 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post_Tes_Kontr

ol 

Post_Test_Eksp

erimen 

N 24 24 

Normal Parameters
a
 Mean 50.5600 37.9146 

Std. Deviation 17.41296 14.97232 

Most Extreme Differences Absolute .113 .146 

Positive .103 .146 

Negative -.113 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .554 .716 

Asymp. Sig. (2-tailed) .919 .684 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 4. Kegiatan di Kelas Eksperimen 

    

 

Lampiran 5. Kegiatan di Kelas Kontrol  
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Lampiran 6. RPP Kelas Kontrol 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Nama Sekolah   : SMP Negeri 97 Jakarta 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII / I (Satu) 

Materi Pokok   : Himpunan (konsep himpunan dan diagram 

       Venn) 

Alokasi Waktu   : 3 Jam Pelajaran (3 x 40 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  

peduli (gotong-royong), kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dala menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,  

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 

3.4 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunsn 

kosong, komplemen himpunan dan melakukan operasi biner pada 

himpunan menggunakan masalah kontekstual 

4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, 

himpunan bagian, himpunan semesta, himpunsn kosong, komplemen 

himpunan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan 

masalah kontekstual 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Memahami konsep himpunan dan diagram venn 

2. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan 

3. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

4. Mengetahui macam macam himpunan 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dalam materi Himpunan ini siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pendapat ataupun menjawab 

pertanyaan, serta siswa dapat: 

1. Memahami konsep himpunan dan diagram venn 

2. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan 

3. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

4. Mengetahui macam macam himpunan 

 

E. Materi Pembelajaran 

Himpunan 

 Konsep Himpunan 

 Diagram Venn 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi Himpunan ini 

yaitu Konvensional. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran materi Barisan ini yaitu  ceramah. 
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G. Sumber Belajar 

Buku Matematika Pegangan Siswa Kelas VII  Kurikulum 2013 Revisi 2016. 

 

H. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahu-

luan 

1. Pembelajaran dibuka dengan salam dan dilanjutkan dengan 

berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta 

didik untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk 

belajar. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Peserta didik mengerjakan soal pre-test. 
 

25 

menit 

Inti 5. Guru membagikan literatur kepada peserta didik. 

6. Guru menjelaskan materi tentang konsep himpunan dan 

diagram Venn. 

7. Peserta didik mendapatkan LKPD (Lembar Kerja Peserta 

Didik) (terlampir) dari guru. 

8. Peserta didik menganalisis soal dengan menggunakan 

langkah-langkah penyelesaian yang terdapat pada literatur. 

9. Peserta didik menyelesaikan soal tentang konsep himpunan 

dan diagram Venn  yang ada pada LKPD. 

10. Tiga orang siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya 

yang berkaitan dengan konsep himpunan dan diagram 

Venn. 

11. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi. 

12. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan 

dari materi pembelajaran yang dipelajari hari ini (membuat  

catatan-catatan  penting). 

90 

menit 

Penutup 13. Peserta didik diminta untuk mempelajari materi selanjutnya 

yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. 

14. Pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam. 

5 menit 
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I. Penilaian Hasil Pembalajaran 

1. Penilaian Proses 

 Lembar Pengamatan Sikap 

  

 

No Nama 

Perilaku yang diamati pada proses pembelajaran 

Percaya 

diri 

Tanggung 

jawab 
Santun Kritis 

Menghargai 

orang lain 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

  

Pedoman Penilaian: 

 Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5 

Penafsiran angka : 1. sangat kurang, 2. kurang, 3. cukup, 4. baik, 5. amat baik 

 

 Nilai Akhir Siswa: 

 
 

             

              
        

 

2. Penilaian Pembelajaran 

No. Soal Jawaban Score 

 
1 

 
Nyatakan apakah 
kumpulan pernyataan 
dibawah merupakan 
himpunan atau bukan 
himpunan? 

a. Kumpulan siswa 

yang lahir pada 

bulan Desember 

b. Kumpulan siswa 

laki laki kelas VII 

 

a. Himpunan 

b. Himpunan 

c. Bukan Himpunan 

d. Bukan Himpunan 

e. Himpunan 

 
25 
(Masing-
masing 5 
poin) 
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A SMPN 97 yang 

hobi olahraga 

sepak bola. 

c. Kumpulan 

makanan yang 

lezat di restoran 

cepat saji. 

d. Kumpulan orang 

kaya di Indonesia. 

e. Kumpulan 

provinsi yang 

terdapat di pulau 

Jawa. 
 

2 Diketahui :  M 
adalah himpunan 
bilangan prima kurang 
dari 12. N adalah 
himpunan bilangan 
genap antara 1 dan 11. 
Tulislah himpunan M 
dan N dengan  

a. Mendaftar 

anggotanya 

b. Notasi pembentuk 

himpunan 
 

a. M = {2,3,5,7,11} 

N = {2,4,6,8,10} 

b. M = {x | x < 12, x   bilangan prima} 

N = {x | 1 < x <11, x   bilangan 

genap} 

 
 

25 (setiap 
himpunan 
6,25 poin) 

3 Diketahui semesta 
himpunannya adalah 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},  A 
= { 1,2,3,4,5}, B = 
{2,4,6,8,10}. Gambarkan 
diagram venn nya! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

4 Nyatakan apakah 

pernyataan pernyataan 

di bawah ini merupakan 

a. Himpunan kosong 

b. Himpunan kosong 

c. Bukan Himpunan kosong 

25 
(masing-
masing 

s 

 6 

 8 

 10 

B A 

 1 

 5 

 3 

 2 

 4 

 7  9 
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himpunan kosong atau 

bukan himpunan 

kosong. 

a. Himpunan 

bilangan prima 

yang habis dibagi 

2. 

b. Himpunan 

bilangan cacah 

yang kurang dari 

1 

c. Himpunan siswa 

di kelas VII D 

SMPN 97 Jakarta 

yang usianya 20 

tahun 

 8,33) 
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Lampiran 7. RPP Kelas Eksperimen 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Nama Sekolah   : SMP Negeri 97 Jakarta 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester   : VII / I (Satu) 

Materi Pokok   : Himpunan (konsep himpunan dan diagram 

       Venn) 

Alokasi Waktu   : 3 Jam Pelajaran (3 x 40 menit) 

 

J.Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,  

peduli (gotong-royong), kerjasama, toleransi, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dala menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual,  

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif, dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 
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K. Kompetensi Dasar 

3.5 Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunsn 

kosong, komplemen himpunan dan melakukan operasi biner pada 

himpunan menggunakan masalah kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, 

himpunan bagian, himpunan semesta, himpunsn kosong, komplemen 

himpunan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan 

masalah kontekstual 

 

L. Indikator Pencapaian Kompetensi 

5. Memahami konsep himpunan dan diagram venn 

6. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan 

7. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

8. Mengetahui macam macam himpunan 

 

 

M. Tujuan Pembelajaran 

Dalam materi Himpunan ini siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan pendapat ataupun menjawab 

pertanyaan, serta siswa dapat: 

5. Memahami konsep himpunan dan diagram venn 

6. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan 

7. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

8. Mengetahui macam macam himpunan 

 

N. Materi Pembelajaran 

Himpunan 

 Konsep Himpunan 

 Diagram Venn 

 

O. Model dan Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran materi Himpunan ini 

yaitu berbasis Cooperative Learning tipe JIGSAW. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran materi Barisan ini yaitu  diskusi, dan 

tanya jawab. 
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P. Sumber Belajar 

Buku Matematika Pegangan Siswa Kelas VII  Kurikulum 2013 Revisi 2016. 

 

Q. Langkah- Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahu-

luan 

1. Pembelajaran dibuka dengan salam dan dilanjutkan dengan 

berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta peserta 

didik untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk 

belajar. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Peserta didik mengerjakan soal pre-test. 
 

25 

menit 

Inti 5. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok 

(kelompok utama) yang telah ditentukan oleh guru, satu 

kelompok terdiri dari  5 - 6 peserta didik. 

6. Peserta didik membaca materi (literatur) yang dibagikan 

oleh guru tentang konsep himpunan dan diagram Venn 

sebelum melakukan diskusi. 

7. Peserta didik masing-masing kelompok mendapatkan 

LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) (terlampir) dari guru 

yang akan didiskusikan dalam kelompok. 

8. Peserta didik pindah membentuk kelompok ahli yang 

ditentukan oleh guru. 

9. Peserta didik menganalisis soal (satu kelompok utama 

mengerjakan satu soal) dengan menggunakan langkah-

langkah penyelesaian yang terdapat pada literatur. 

10. Peserta didik menyelesaikan soal tentang konsep himpunan 

dan diagram Venn  yang ada pada LKPD, sedangkan guru 

membimbing siswa agar aktif bekerja sama dalam 

memecahkan masalah. 

11. Peserta didik kembali membentuk kelompok utama untuk 

berbagi hasil diskusi kemudian menyelesaikan LKPD 

12. Setiap kelompok memberikan perwakilannya untuk  

mempresentasikan hasil diskusi yang berkaitan dengan 

konsep himpunan dan diagram Venn. 

13. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanggapi hasil 

diskusi dari kelompok lain. 

90 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

14. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan 

dari materi pembelajaran yang dipelajari hari ini (membuat  

catatan-catatan  penting). 

Penutup 15. Peserta didik diminta untuk mempelajari materi selanjutnya 

yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. 

16. Pembelajaran ditutup dengan berdoa dan salam. 

5 menit 

 

R. Penilaian Hasil Pembalajaran 

3. Penilaian Proses 

 Lembar Pengamatan Sikap 

  

 

No Nama 

Perilaku yang diamati pada proses pembelajaran 

Percaya 

diri 

Tanggung 

jawab 
Santun Kritis 

Menghargai 

orang lain 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 

  

Pedoman Penilaian: 

 Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 s/d 5 

Penafsiran angka : 1. sangat kurang, 2. kurang, 3. cukup, 4. baik, 5. amat baik 

 

 Nilai Akhir Siswa: 
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4. Penilaian Pembelajaran 

No. Soal Jawaban Score 

 
1 

 
Nyatakan apakah 
kumpulan pernyataan 
dibawah merupakan 
himpunan atau bukan 
himpunan? 
f. Kumpulan siswa 

yang lahir pada 

bulan Desember 

g. Kumpulan siswa 

laki laki kelas VII 

A SMPN 97 yang 

hobi olahraga 

sepak bola. 

h. Kumpulan 

makanan yang 

lezat di restoran 

cepat saji. 

i. Kumpulan orang 

kaya di Indonesia. 

j. Kumpulan 

provinsi yang 

terdapat di pulau 

Jawa. 
 

 

f. Himpunan 

g. Himpunan 

h. Bukan Himpunan 

i. Bukan Himpunan 

j. Himpunan 

 
25 
(Masing-
masing 5 
poin) 

2 Diketahui :  M 
adalah himpunan 
bilangan prima kurang 
dari 12. N adalah 
himpunan bilangan 
genap antara 1 dan 11. 
Tulislah himpunan M 
dan N dengan  

c. Mendaftar 

anggotanya 

d. Notasi pembentuk 

himpunan 
 

d. M = {2,3,5,7,11} 

N = {2,4,6,8,10} 

e. M = {x | x < 12, x   bilangan prima} 

N = {x | 1 < x <11, x   bilangan 

genap} 

 
 

25 (setiap 
himpunan 
6,25 poin) 

3 Diketahui semesta 
himpunannya adalah 
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},  A 

 
 
 

25 
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= { 1,2,3,4,5}, B = 
{2,4,6,8,10}. Gambarkan 
diagram venn nya! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Nyatakan apakah 

pernyataan pernyataan 

di bawah ini merupakan 

himpunan kosong atau 

bukan himpunan 

kosong. 

c. Himpunan 

bilangan prima 

yang habis dibagi 

2. 

d. Himpunan 

bilangan cacah 

yang kurang dari 

1 

f. Himpunan siswa 

di kelas VII D 

SMPN 97 Jakarta 

yang usianya 20 

tahun 

d. Himpunan kosong 

e. Himpunan kosong 

f. Bukan Himpunan kosong 
 

25 
(masing-
masing 
8,33) 

 

  

s 

 6 

 8 

 10 

B A 

 1 

 5 

 3 

 2 

 4 

 7  9 
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Lampiran 8. LKPD 

LKPD 

Nama Kelompok:        

 Kelas: 

1.      4.  

2.      5.  

3.      6. 

 

1. Nyatakan apakah kumpulan pernyataan dibawah merupakan himpunan atau bukan 

himpunan? 

a. Kumpulan siswa cantik di kelas VII A 

b. Kumpulan siswa perempuan kelas VII A SMPN 97 yang hobi bernyanyi. 

c. Kumpulan bilangan ganjil yang berada di antara 10 dan 20. 

d. Kumpulan gunung tinggi di Indonesia. 

e. Kumpulan provinsi yang terdapat di pulau Sumatera. 

 
2. Diketahui :  C adalah himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 20. 

D adalah himpunan bilangan cacah antara -11 dan 11. 

Tulislah himpunan C dan D dengan   

a. Mendaftar anggotanya 

b. Notasi pembentuk himpunan 

 

3. Tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut: 

a. A = {bilangan asli yang kurang dari 10} 

b. B = {bilangan prima yang genap kurang dari 20} 

c. C = {x| -3 < x < 12 dan x adalah   bilangan genap} 

d. D = {x| x < 10 dan x adalah   bilangan asli} 

 

4. Nyatakan apakah pernyataan pernyataan di bawah ini merupakan himpunan kosong 

atau bukan himpunan kosong. 

a. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 

b. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5 

c. Himpunan siswa TK yang usianya 15 tahun 
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No. Indikator Uraian Jumlah 

Soal 

No 

Soal 

Bentuk 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Menyatakan himpunan 

dan bukan himpunan 

 

√ 

     1 1 Uraian 

2. Menuliskan himpunan 

dengan cara mendaftar 

dan menggunakan notasi 

 

 

 

√ 

    1 2 Uraian 

3. Menggambarkan diagram 

Venn dari data yang 

diberikan 

  √    1 3 Uraian 

4. Menyatakan himpunan 

kosong dan bukan 

himpunan kosong 

 

√ 

     1 4 Uraian 
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Lampiran 9.  Soal Pre-Test dan Post Test  

Nama : 

Kelas : 

 

 Nyatakan apakah kumpulan pernyataan dibawah merupakan himpunan atau bukan 

himpunan? 

a. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Desember 

b. Kumpulan siswa laki laki kelas VII A SMPN 97 yang hobi olahraga sepak bola. 

c. Kumpulan makanan yang lezat di restoran cepat saji. 

d. Kumpulan orang kaya di Indonesia. 

e. Kumpulan provinsi yang terdapat di pulau Jawa. 

 

 Diketahui :  M adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12. 

N adalah himpunan bilangan genap antara 1 dan 11. 

Tulislah himpunan M dan N dengan  

a. Mendaftar anggotanya 

b. Notasi pembentuk himpunan 

 

 Diketahui semesta himpunannya adalah {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},  A = { 1,2,3,4,5}, B = 

{2,4,6,8,10}. Gambarkan diagram venn nya! 

 

 Nyatakan apakah pernyataan pernyataan di bawah ini merupakan himpunan kosong 

atau bukan himpunan kosong. 

a. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. 

b. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 

c. Himpunan siswa di kelas VII D SMPN 97 Jakarta yang usianya 20 tahun 
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Lampiran 10. Materi Pembelajaran 

Lampiran Materi  

Bab 2 Himpunan 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

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

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

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

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

kejadian tampak mata.  

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

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

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

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

3.4 Siswa mampu menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, 

himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan menggunakan 

masalah kontekstual 

3.5 Menjelaskan dan melakukan operasi biner, pada himpunan menggunakan 

masalah konstekstual 



56 
 

 
 

4.4 Menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan himpunan, 

himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen 

himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah 

kontekstual 

4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada 

himpunan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata 

anggotanya; 

2. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan; 

3. Menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya 

4. Menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya 

5. Menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan 

6. Menyatakan himpunan kosong 

7. Menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan 

8. Menggambar diagram Venn dari suatu himpunan 

9. Membaca diagram Venn dari suatu himpunan 

10. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn 

11. Menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan 

12. Menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan 

13. Menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan 

14. Menyatakan kesamaan dari suatu himpunan 
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15. Menyatakan irisan dari dua himpunan 

16. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dua 

himpunan 

17. Menyatakan gabungan dari dua himpunan 

18. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari dua 

himpunan 

19. Menyatakan komplemen dari suatu himpunan 

20. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komplemen dari 

suatu himpunan 

21. Menyatakan selisih dari dua himpunan 

22. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih dari dua 

himpunan 

23. Menyatakan sifat-sifat dari operasi himpunan 

24. Penggunaan himpunan dalam masalah kontekstual 

25. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi himpunan 
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D. Peta Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Himpunan 

Konsep 

Himpunan 

Penyajian 

Himpunan 

Himpunan 

Semesta 

Kardinalitas 

Himpunan 

Relasi  

Himpunan 

Himpunan  

Bagian 

Himpunan 

Kuasa 

Kesamaan 
Dua 

Himpunan 

Sifat-sifat 
Operasi 

Himpunan 

Operasi 

Himpunan 

Irisan 

Gabungan  

Selisih 
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Konsep Himpunan  

2.1.1. Konsep Himpunan 

 Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat membedakan kelompok 

yang termasuk himpunan dan kelompok yang termasuk bukan himpunan.  

 Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan 

dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. 

 Contoh : 

a. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan 

kelompok fauna. Di dalamnya, masih ada lagi kelompok 

vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan 

kelompok monokotil. 

b. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal 

suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, 

dan lain-lain. 

 Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam 

matematika dikenal dengan istilah himpunan. 

 Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan adalah: 
a. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. 

b. Kumpulan siswa yang pandai. 

c. Kumpulan makanan yang lezat. 

 Perbedaaan antara kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang 

bukan himpunan adalah pada batasan yang jelas, dapat diukur, dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 

 Sehingga dapat dikatakan bahwa Himpunan adalah kumpulan benda atau 

obyek yang sudah didefnisikan dengan jelas. 

 Lambang matematika dalam himpunan (  : elemen/anggota & ∉ : bukan 

elemen/anggota) 

 Mangga adalah anggota dari himpunan Buah-buahan, dapat 

dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan 

dilambangkan dengan mangga   Buah-buahan. 

 Tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur, dapat 

dikatakan Tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan 

dilambangkan dengan tongkol ∉ Bumbu dapur. 

2.1.2. Penyajian Himpunan 
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 Sama halnya dengan makanan yang disajikan dengan cara yang berbeda-

beda. Dalam himpunan, penyajiannya juga disajikan dengan cara yang 

berbeda-beda. 

 Himpunan dapat disajikan dengan 3 cara, yaitu : 

1. Menyebutkan anggota Himpunan (enumerasi) 
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan 

semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala 

banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya 

dimodifkasi, yaitu diberi tanda tiga titik (“…”) dengan pengertian 

“dan seterusnya mengikuti pola”. 

Contoh 1 

A= {3, 5, 7} 

B= {2, 3, 5, 7} 

C= {a, i, u, e, o} 

D= {…, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, …} 

2. Menuliskan sifat anggota Himpunan 
   Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat 

yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada contoh 1 dan 

bandingkan dengan contoh di bawah ini berikut : 

A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 

dan kurang dari 8. 

B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 

10. 

C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. 

D adalah himpunan bilangan bulat.   

Sebelum kalian menyajikan himpunan dengan notasi 

pembentuk himpunan, sebaiknya kalian mengetahui dulu 

tentang himpunan bilangan dalam matematika sebagai berikut. 

1. Himpunan semua bilangan asli dinotasikan A.  

Anggota A = {1, 2, 3, 4, ...} 

2. Himpunan semua bilangan cacah dinotasikan C.  

Anggota C = {0, 1, 2, 3, 4, ...} 

3. Notasi pembentuk Himpunan  

   Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat 

keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum 

{x|P(x)} dimana x mewakili anggota dari himpunan, dan P(x) 

menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh x agar bisa menjadi 

anggota himpunan tersebut. Simbol x bisa diganti oleh 

variabel yang lain, seperti y, z, dan lain-lain. Misalnya A = {1, 2, 3, 4, 

5}.  

 

Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A={x|x < 

6, dan x  Asli}. 
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Lambang {x|x < 6, dan x   Asli} ini bisa dibaca sebagai “Himpunan 

x, demikian sehingga x kurang dari 6 dan x adalah elemen bilangan 

asli}. Tetapi, kalau kita sudah memahami dengan baik, lambang ini 

biasanya cukup dibaca dengan “Himpunan bilangan asli kurang dari 

6” 

Contoh 

A = {x | 1 < x < 8, x adalah bilangan ganjil} 

(dibaca: A adalah himpunan yang anggotanya semua x, demikian 

sehingga x lebih dari 1 dan x kurang dari 8, serta x adalah bilangan 

ganjil). 

B = {y | y < 10, y adalah bilangan prima}. 

C = {z | z adalah huruf vokal dalam abjad Latin}. 

2.1.3. Himpunan Kosong dan Himpunan Semesta 

 Dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yangg tidak memiliki 

anggota, yang dinamakan dengan himpunan kosong.  

 Contohnya yaitu : 

1. Bilangan cacah yang kurang dari 0. 

Ingat kembali bilangan cacah yang telah kalian pelajari waktu 

SD? Anggota bilangan cacah yang paling kecil adalah 0, 

sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan 

yang tidak memiliki anggota. 

2. Bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. 

Tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1, sehingga 

himpunan yang diperoleh Batara adalah himpunan yang tidak 

memiliki anggota . 

Dari contoh di atas, dapat dikatakan himpunan yang tidak memiliki 

anggota dan dinotasikan dengan φ atau { } disebut dengan himpunan 

kosong. 

 Salah satu karakteristik matematika adalah memperhatikan semesta 

pembicaraannya. Penyelesaian suatu masalah dalam matematika 

dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya berbeda. 

Demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh 

semestanya. 

 Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi 

objek pembicaraan, dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta 

pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari 

pada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut 

juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan dengan U. 

 Banyaknya anggota himpunan semesta tidak tentu, tergantung dari banyak 

anggota himpunan yang dibicarakan dan tidak kosong. 
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 Elemen himpunan semesta dapat berupa himpunan dan dapat berupa bukan 

suatu himpunan. 

 Himpunan semesta, yaitu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek 

pembicaraan dan biasanya dilambangkan dengan S. 

 Himpunan semesta dari suatu himpunan tidak hanya tunggal,misalnya: 

Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A = {1, 3, 5, 7 } 

Jawab: 
Himpunan semesta yang mungkin dari A = {1, 3, 5, 7} adalah 
a. S = {1, 3, 5, 7} 

b. S = {bilangan ganjil} 

c. S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

d. S = {bilangan cacah} 

e. S = {10 bilangan asli pertama} 

2.1.4 Diagram Venn 

 Contoh dari diagram Venn dari himpunan S ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, 

himpunan A = {1, 2, 3}, dan himpunan B ={ 4, 5, 6} adalah sebagai 

berikut. 

 
 Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar 

atau diagram yang disebut dengan Diagram Venn. Diagram Venn 

diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn 

(1834 – 1923).  

 Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: 

a. Himpunan semesta (S) digambarkan sebagai persegi panjang 

dan huruf S diletakkan disudut kiri atas. 

b. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta 

ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. 

c. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. 

d. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, 

maka anggotaanggotanya tidak perlu dituliskan.  

 Cara membaca diagram Venn yaitu dengan menyatakan suatu himpunan 

dengan menyebutkan anggotanya dari diagram Venn. Contohnya : 



63 
 

 
 

 
Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan 

berikut: 

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

b. Himpunan A ={1, 2, 3, 4} 
c. Himpunan B ={3, 4, 5, 6} 

d. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B, maka C 

={3, 4}  

e. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B, maka D 

={1, 2, 3, 4, 5, 6} 
f. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B, 

maka E = {7, 8} 

g. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, maka F 

={1, 2} 

h. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, maka G 

={5, 6} 
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Lampiran 11. Data Nilai Kelas Kontrol 

Data Nilai Kelas Kontrol 

 

No. Nama Nilai Pre-Test Nilai Post Test Nilai UN 

1 Abdullah Nurdin 39,16 63,16 22,55 

2 Abizar Alfiansyah P. 54,16 53,16 23,2 

3 Arya Putra P. 56,66 66,33 26,2 

4 Diah Widiyati Ningsih 62,66 34,5 23,5 

5 Dinara Nanda Safina 51,66 56,33 26 

6 Egan Prananta 40,83 50,16 25 

7 Fadli Fadillah 28,5 33,5 22,8 

8 

Ferdinand Dwi 

Kurniawan 40 72,66 22 

9 Firda Azzahra 56,66 73 22,24 

10 Hasna Latifah 55,16 44,66 23,4 

11 Ignatius Deryn Natahnael 20 24 21,7 

12 Intan Cahaya Putri 21,25 21,25 23,95 

13 Kevin 38 49 24,55 

14 Kharida Keyla 20,25 20,25 24,3 

15 M. Fadil Suhali 45,83 42,58 22,66 

16 M. Rizky 15 24 25,9 

17 

Marsya Verdita Putri 

Yana 53,33 70,66 22,5 

18 Nasywa Azzahra S. 39 45 25,2 

19 Naurah Labitta Ken 45 76 25,5 

20 Ririn Gustiya R. 53,33 66,33 22,65 

21 Saldi  33,75 48,75 22,45 

22 Syahia Hadi Putra 50,83 50,5 26,8 

23 

Vinsensius Danu 

Gautama 62,41 66 24,2 

24 Zafira Dwi Yanti 40,33 61,66 22,9 
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Lampiran 12. Data Nilai Kelas Eksperimen 

Data Nilai Kelas Eksperimen 

 

No. Nama Nilai Pre-Test Nilai Post-Test Nilai UN 

1 Adrielle B. P. 31,66 62,66 26,05 

2 Atika Utami  0 30 26,95 

3 Cessia Melati Mirani 35,83 25 24 

4 Dewi Anjaswati 35,83 30 27,5 

5 Fadia Romandina 26,66 33,5 22,55 

6 Fiera Dwiya P. 35,83 33,5 25,1 

7 Ghifary Abdurrahim 41 20 23,75 

8 Intan Nuraini 23,33 38,33 26,05 

9 Lieke Kurnia Zahwa 40 22,5 24,05 

10 M. Fahmi Febrianto 38 57 28,45 

11 M. Fauzy 30 65 25,35 

12 M. Hendriansyah 20 24,25 23,75 

13 M. Naufal rizqi 20 27,5 23,75 

14 M.Dzikri A 69,66 42,2 26,05 

15 Manda Rahayu 30 42,5 25,05 

16 Margareth A. M. 33,33 43,5 23,15 

17 Mustika Saraswati 30 33,35 25,55 

18 Princelia Putri Pranara 35 36,66 22,55 

19 Rivaldy 30 50 25 

20 Rizka Zidan Pratama 0 20 25,7 

21 Satria Bagas Adi P. 30 75 24,4 

22 Shafara Zalfa Qonita 40,83 37,5 26,15 

23 Tommy Hartono 20 40 22,75 

24 Wahyono Ari P. 30 20 24,35 

 

 

 


