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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah profesi yang sangat mulia, ia bekerja dengan resiko yang 

sangat tinggi melebihi besarnya resiko yang dihadapi oleh seseorang yang 

berprofesi sebagai dokter, hakim, akuntan, dan lain-lain. Seorang dokter 

misalnya apabila melakukan kesalahan dalam mendiagnosis, kemudian ia 

memberi obat yang salah pada seorang pasien resikonya adalah sang pasien itu 

akan meninggal dunia. Berbeda dengan guru, jika seorang guru melakukan salah 

didik, kemudian sekelas anak didiknya menjadi seorang penjahat. Misalnya 

melakukan pembunuhan, maka korbannya akan lebih banyak. Nah, karena begitu 

besarnya resiko yang dihadapi seorang guru, maka guru-guru hendaknya dapat 

bekerja lebih profesional agar dapat memberikan layanan profesionalnya secara 

optimal.1 

Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan yang “bukan main-main”, suatu 

pekerjaan yang memberikan landasan pada pengembangan kepribadian dan 

menentukan masa depan para siswanya, maka tindakan pendidikan dan 

pembelajaran apa pun yang dilakukan oleh guru hendaknya berdasarkan 

penelitian, baik penelitian-penelitian yang dilakukan orang lain maupun yang 

                                                   
1Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan kelas Filosofi, Metodologi, dan Implementasinya, 

(Malang: Surya Pena Gemilang, 2008), hal. 1 
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dilakukan oleh guru itu sendiri. Secara ideal, yaitu guru-guru hendaknya dapat 

menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada siswa-siswinya; menjelaskan 

keadaan, motivasi, minat baca, sikap perilaku, prestasi, perhatian orang tua, 

lingkungan belajar, kebiasaan belajar siswanya, dan lain-lain. Mereka juga perlu 

menjelaskan hubungan berbagai peristiwa pendidikan, menjelaskan dampak-

dampak perlakuan dalam tindakan pendidikan pada berbagai gejala yang terjadi 

pada diri siswa-siswinya.2  

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menumbuhkembangkan potensi dari sumber daya manusia peserta didik dengan 

cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. 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.3 Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam 

meningkatkan kualitas manusia dari masa ke masa. Pendidikan sebagai 

transformasi nilai, dalam prosesnya harus selalu memperhatikan siswa sebagai 

subyek pendidikan, dalam hal ini ranah psikologis siswa. 

Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, pendidikan berintikan 

interaksi pendidik dengan anak didik dalam upaya membantu mencapai tujuan 

                                                   
2 Ibid., hal. 2 
3Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif-Progresif : Konsep, Landasan, Dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP), (Jakarta : Prenada Media 
Group, 2010), hal. 1 
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pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertangggung jawab. Pendidikan adalah salah satu 

bentuk perwujudan kebudayaan yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh 

karena itu, perubahan dan perkembangan pendidikan adalah hal yang memang 

seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan 

dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus 

dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan.4  

Peran pendidikan dalam hal ini adalah menyiapkan sumber daya manusia 

yang mampu berfikir secara mandiri dan kritis (independent critical thingking), 

karena ia merupakan modal dasar bagi pembangunan manusia yang memiliki 

kualitas prima.5 Langkah-langkah pembangunan selalu diupayakan seirama 

dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan 

baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Perubahan yang sangat 

mendalam dan pesat, mengharuskan manusia belajar hidup dengan perubahan 

terus-menerus, dengan ketidakpastian, dan dengan unpredictability (ketidakmam-

puan untuk memperhitungkan apa yang akan terjadi). Persoalan yang dihadapi 

oleh manusia dan kemanusiaan tersebut tak pelak juga melibatkan persoalan 

                                                   
4Ibid., hal. 1 
5 Muis Sad Iman, Pendidikan Parsitipatif, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hal. 3 
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pendidikan di dalamnya, yaitu sejauh mana pendidikan mampu berperan 

mengantisipasi dan mengatasi persoalan itu.6 

Banyak negara mengakui bahwa persoalan pendidikan merupakan 

persoalan yang pelik, namun semuanya merasakan bahwa pendidikan  

merupakan tugas negara yang amat penting. Bangsa yang ingin maju dan 

membangun, dan berusaha memperbaiki keadaan masyarakat dan dunia, tentu 

mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci, dan tanpa kunci itu usaha 

mereka akan gagal.7 Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, 

anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses 

pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi.8 Berdasarkan berbagai aspek dalam pendidikan, aspek 

pembelajaran merupakan elemen yang memiliki pengaruh sangat signifikan 

untuk mewujudkan kualitas lulusan atau output pendidikan. Proses pembelajaran 

dapat diibaratkan sebagai proses meramu masakan untuk menjadi enak dan lezat. 

Melalui pembelajaran seorang guru memiliki kesempatan dan peluang yang 

sangat luas untuk melakukan bimbingan, mengatur dan membentuk karakteristik 

siswa agar sesuai dengan rumusan tujuan yang telah ditetapkan.9  

                                                   
6 Ibid., hal. 2 
7Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hal. 1 
8Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 

hal. 1 
9 Saekhan Muchith, Pembalajaran Kontekstual, (Semarang: Rasail Media Group, 2008), 

hal. 3  
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Namun dalam dasa warsa terakhir ini  masalah pendidikan yang paling 

banyak disorot, baik oleh mereka yang berasal dari lapangan pendidikan, para 

pengamat pendidikan, maupun masyarakat pada umumnya, adalah masalah 

rendahnya kualitas hasil pembelajaran. Banyak ditengarai bahwa lembaga 

pendidikan formal (sekolah) yang seharusnya mendidik siswanya, namun hanya 

melakukan pengajaran belaka, seperti layaknya yang dilakukan oleh lembaga 

bimbingan tes, yang hanya mementingkan hasil tanpa mengindahkan proses 

pembelajaran yang seharusnya. Proses pembelajaran telah dikebiri menjadi 

perolehan informasi dengan sistem tagihan yang mengutamakan hasil belajar 

jangka pendek, sementara pembentukan kemampuan berfikir dan kemampuan 

memecahkan masalah masih cukup jauh tertinggal penanganannya.10 

Isu-isu strategis pendidikan atau permasalahan pembelajaran di Indonesia 

terus bergulir dan belum terpecahkan, meskipun berbagai solusi terus dilakukan. 

Dan yang menjadikan masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan 

formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. 

Hal ini dari rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat 

memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran 

yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta 

didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar untuk belajar). 

Dalam arti substansial, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih 

                                                   
10Ipung Yuwono, Pembelajaran Matematika Secara Membumi, (Malang: Departemen 

Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 3 



6 
 

memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk 

berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya.11 

Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses 

demokrasi belajar. Suatu proses pendemokrasian yang mencerminkan bahwa 

belajar adalah atas prakarsa anak. Demokrasi belajar berisi pengakuan anak 

untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu 

prasyarat terwujudnya masyarakat belajar yang demokratis adalah adanya 

pengemasan pembelajaran yang beragam dengan cara menghapuskan 

penyeragaman kurikulum, strategis pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi 

belajar.12 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah, bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara 

tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. 

Kesulitan ini dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan 

segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar 

belakang yang berlainan. Paling sedikit ada tiga aspek yang membedakan anak 

didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan 

biologis.13 Agar peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan, maka diperlukan wahana yang dapat digambarkan sebagai kendaraan. 

                                                   
11Trianto,  Mendesain Pembelajaran Inovatif..., hal. 5 
12Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran..., hal.  5 
13Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), hal.  1 
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Dan salah satu pembelajaran yang memerlukan wahana yang digambarkan 

sebagai kendaraan adalah pembelajaran matematika, karena dalam kegiatan 

pembelajarannya menggunakan matematika itu sendiri sebagai kendaraan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian pembelajaran matematika adalah 

kegiatan pendidikan yang menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Guru matematika akan mampu menggunakan 

matematika untuk membawa siswa menuju tujuan yang ditetapkan, bila ia 

memahami dengan baik matematika yang akan digunakan sebagai wahana.14 

Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus diorganisir secara spesifik 

untuk memudahkan hasil belajar, bahan perlu dijabarkan menjadi satuan-satuan 

belajar tertentu dan penguasaan bahan yang lengkap untuk semua tujuan setiap 

satuan belajar dituntut dari para peserta didik sebelum proses belajar melangkah 

pada tahap berikutnya. Evaluasi yang dilaksanakan setelah para peserta didik 

menyelesaikan suatu kegiatan belajar tertentu merupakan dasar untuk 

memperoleh balikan (feadback). Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh 

informasi tentang pencapaian tujuan dan penguasaan bahan oleh peserta didik. 

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan dimana dan dalam hal apa para 

peserta didik perlu memperoleh bimbingan dalam mencapai tujuan, sehingga 

seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan dan menguasai bahan belajar secara 

                                                   
14 R.Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan  Nasional, 2000), hal. 6 
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maksimal (belajar tuntas).15 Pembelajaran tuntas merupakan istilah yang 

diterjemahkan dari istilah“mastery learning”. Nasution menyebutkan bahwa, 

mastery learning atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh. Penguasaan 

penuh ini dapat dicapai apabila siswa mampu menguasai materi tertentu secara 

menyeluruh yang dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut. 

Dalam pembelajaran tuntas seorang siswa yang dapat mempelajari unit pelajaran 

tertentu dapat berpindah ke unit satuan pelajaran berikutnya jika siswa yang 

bersangkutan telah menguasai secara tuntas sesuai standar ketuntasan belajar 

minimal yang telah ditentukan oleh sekolah. Dengan pembelajaran tuntas, siswa 

dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar yang ideal.16 Ketuntasan belajar 

merupakan salah satu orientasi penilaian kelas. Ketuntasan belajar merupakan 

pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian 

kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat 

penguasaan kompetensi lebih lanjut. Dan konsep ketuntasan belajar didasarkan 

pada konsep pembelajaran tuntas.17 

Pembelajaran tuntas sebenarnya menganut pendekatan individual, dalam 

arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik 

(klasikal), tetapi juga mengakui dan memberikan layanan sesuai dengan 

                                                   
15 Lif Khoiru Ahmadi, et. al., Strategi Pembelajaran Berorientasi KTSP, (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2011), hal. 104 
16Haryono, Ketuntasan Belajar, dalam 

http://ktiptk.blogspirit.com/archive/2009/01/24/ketuntasan-belajar.html, diakses16 Pebruari 2012 
17 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi  dan Ketuntasan Belajar Matematika, dalam 

luluvikar.files.wordpress.com/2010/12/peningkatan-motivasi-ketuntasan-belajar.pdf, diakses 9 
April 2012, hal. 9 



9 
 

perbedaan-perbedaan individual peserta didik sehingga pembelajaran 

memungkinkan berkembangnya  potensi masing-masing peserta didik secara 

optimal.18 

Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta 

didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap 

seluruh materi yang dipelajari.19 Arikunto mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam 

perbuatan yang dapat diamati,dan dapat diukur”. Nasution mengemukakan 

bahwa hasil adalah suatu perubahan pada diri individu. Perubahan yang 

dimaksud tidak hanya perubahan pengetahuan, tetapi juga meliputi perubahan 

kecakapan, sikap, pengertian, dan penghargaan diri pada individu tersebut.20 

Agar peserta didik memperoleh hasil belajar secara maksimal, pembelajaran 

harus dilaksanakan dengan sistematis. Kesistematisan akan tercermin dari srategi 

pembelajaran yang dilaksanakan terutama dalam mengorganisir tujuan dan bahan 

belajar, melaksanakan evaluasi dan memberikan bimbingan terhadap peserta 

didik yang gagal mencapai tujuan yang ditetapkan.21 Maka peran aktif peserta 

didik dalam proses pembelajaran sangat menentukan sekali, keterlibatan peserta 

didik secara aktif yang diharapkan adalah keterlibatan secara mental (intelektual 

dan emosional) yang dalam berbagai hal disertai keaktifan belajar siswa secara 

                                                   
18 Lif Khoiru Ahmadi, et. al., Strategi Pembelajaran..., hal. 110 
19 Ibid., hal. 104 
20 Zaini, Hisyam,dkk, Pengertian Belajar dan Hasil Belajar, www.pengertian-belajar-

dan-hasil-belajar.html, diakses  16 Februari 2012 
21 Ibid.,  
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fisik sehingga siswa betul-betul aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan 

siswa secara mental dalam hal ini adalah ketika pembelajaran, pikiran dan 

perhatian siswa terfokus pada materi yang sedang dipelajari.22 

Sebagai upaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar perlu 

dikembangkan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode 

pembelajaran yang banyak melibatkan keaktifan siswa adalah metode 

pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization). Metode 

pembelajaran TAI memungkinkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, 

sikap dan keterampilannya secara mandiri. Selain itu juga memungkinkan 

terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar  

sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar, bekerjasama 

dengan teman, dan berinteraksi dengan guru sehingga pembelajaran matematika 

dapat berlangsung secara efektif serta peserta didik dapat belajar secara tuntas. 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ( Team-Assisted Individualization) ini 

dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran 

koopertif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas 

pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi 

pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual 

dibawa kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 
                                                   

22Acep Yoni, Menyusun Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Familia, 2010), hal.149 



11 
 

kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan 

jawaban sebagai tanggung jawab bersama.23 

Materi yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar, karena pada materi ini diperlukan kemampuan 

visualisasi yang tinggi dan dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai benda-

benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar dan di sini merupakan penanaman 

konsep awal mengenai bangun ruang jadi harus benar-benar diberi bekal yang 

kuat untuk menyongsong materi bangun ruang sisi lengkung di kelas IX nanti.  

Berdasarkan penemuan masalah ketika PPL dan observasi yang telah 

dilakukan peneliti di MTsN Tulungagung 2 kelas VIII-D menunjukkan bahwa 

hanya sebagian kecil peserta didik yang mampu menguasai bahan ajar, yakni 

90%-100% dari penyajian guru. Sebagian besar peserta didik bervariasi antara 

50%-80% penguasaannya terhadap bahan yang disajikan guru, padahal 

ketuntasan belajar minimum di sekolah ini adalah 75 dan ketuntasan klasikalnya 

adalah 80%, yang artinya ketuntasan belajar kelas belum mencapai 80% perlu 

diadakan diagnostik dan remidial sebelum materi dilanjutkan.24 Guru matematika 

kelas VIII-D di MTsN Tulungagung 2 juga menuturkan bahwa masih banyak 

peserta didik kelas ini yang kurang pemahamannya mengenai pokok bahasan 

volume kubus dan balok. Dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut 

bangun ruang sisi datar biasanya siswa hanya bermodal memasukkan angka ke 

                                                   
23Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Kooperatif, (Tidak Diterbitkan), hal. 8-9 
24 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 9 
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rumus tanpa dibarengi pemahaman konsep yang mendalam, seandainya peserta 

didik lupa akan rumus tersebut ia tidak dapat memecahkan masalah. Semua ini 

dikarenakan masih rendahnya keaktifan dan semangat belajar siswa, siswa 

kurang berani bertanya, menjelaskan dan menjawab pertanyaan orang lain, serta 

kurangnya media yang digunakan dalam proses pembelajaran matematika dan di 

sini masih jarang diadakan penelitian tindakan khususnya pada materi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Ketuntasan Belajar Matematika Sub Pokok Bahasan Volume 

Kubus dan Balok Dengan Model Pembelajaran Kooperatif tipe TAI (Team-

Assisted Individualization) Pada Siswa Kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 

Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

 
B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) dapat meningkatkan ketuntasan belajar matematika pada 

sub pokok bahasan volume Kubus dan Balok pada siswa kelas VIII-D MTsN 

Tulungagung 2 tahun pelajaran 2011/2012 ? 

2. Bagaimana hasil ketuntasan belajar matematika pada sub pokok bahasan 

volume Kubus dan Balok pada siswa kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 
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tahun pelajaran 2011/2012 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI (Team-Assisted Individualization) ? 

3. Bagaimana respon siswa kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 tahun pelajaran 

2011/2012 terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) dapat meningkatkan ketuntasan belajar matematika pada 

sub pokok bahasan volume Kubus dan Balok pada siswa kelas VIII-D MTsN  

Tulungagung 2 tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui hasil ketuntasan belajar matematika pada sub pokok 

bahasan volume Kubus dan Balok pada siswa kelas VIII-D MTsN 

Tulungagung 2 tahun pelajaran 2011/2012 menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization). 

3. Untuk mengetahui respon siswa kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 tahun 

pelajaran 2011/2012 terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-

Assisted Individualization). 
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D. Kegunaan Hasil  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Peneliti. Menambah wawasan pola pikir, sikap, dan pengalaman sebagai 

upaya peningkatan kualitas profesi sebagai pengajar. 

2. Siswa. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peserta didik, terutama bagi 

peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, melatih peserta didik 

untuk bekerjasama, mengungkapkan pendapat, dan menghargai kekurangan 

serta kelebihan peserta didik lain. 

3. Sekolah/Lembaga. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka perbaikan dan peningkatkan mutu pembelajaran. Manfaat yang lain 

adalah sebagai inovasi pembelajaran yang bisa di terapkan di sekolah sebagai 

pengembangan kurikulum. Hasil dari penelitian ini dapat di sosialisasikan 

kepada guru-guru sebagai salah satu pilihan strategi pembelajaran yang dapat 

diterapkan di kelas. 

4. Pembaca. Sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti. 

 
E. Penegasan Istilah 

1. Penegasan Secara Konseptual 

a. Matematika  

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur 

yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa 
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belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep 

dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya.25 

b. Belajar  

Belajar adalah proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka 

perubahan perilaku peserta didik secara konstruktifis.26 Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 yang menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara.27 

c. Ketuntasan Belajar  

Ketuntasan Belajar adalah  pencapaian  hasil  belajar  yang  

ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang 

memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan 

kompetensi lebih lanjut. Ketuntasan belajar merupakan salah satu orientasi 

penilaian kelas. Ketuntasan belajar atau penguasaan penuh ini dapat dicapai 

                                                   
25 Subarinah, Inovasi Pembelajaran Matematika SD, (Jakarta : Depdiknas, 2006), hal.1 
26 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2009), hal. 20 
27 Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif..., hal.1 
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apabila siswa mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh yang 

dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut.28 

d. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization)  

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI merupakan model 

kelompok berkemampuan heterogen. TAI mengkombinasikan keunggulan 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Ciri khas pada tipe 

TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran 

yang sudah dipersiapkan oleh guru.29 Anggota kelompok saling membantu 

dalam menyelesaikan masalah. Diskusi terjadi pada saat siswa saling 

mempertanyakan jawaban yang dikerjakan teman sekelompoknya. Dan tes 

unit terakhir dikerjakan secara individual tanpa bantuan antar anggota 

kelompok dan dinilai dengan segera. Setiap pekan atau akhir siklus guru 

menjumlahkan banyak unit yang diselesaikan oleh seluruh anggota 

kelompok dan memberikan penghargaan kelompok. 30 

e. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam persegi yang 

kongruen (bentuk dan ukurannya sama).31 

f. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang 

yang kongruen (bentuk dan ukurannya sama).32 

                                                   
28 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 7 
29 Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran Matematika..., hal. 8-9 
30 Acep Yoni, Menyusun Penelitian..., hal. 164 
31 Heru Nugroho, Lisda Meisaroh, Matematika SMP dan MTs Kelas VIII, (Jakarta: 

Pusat  Perbukuan  Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal 192 
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2. Penegasan Secara Operasional 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization) merupakan salah satu jalan yang dapat diambil atau 

ditempuh untuk meningkatkan ketuntasan belajar peserta didik. Melalui model 

pembelajaran tersebut dimungkinkan siswa akan lebih aktif, kreatif, baik 

dalam pembelajaran matematika maupun dalam kehidupannya sehari–hari. 

Dengan kata lain dapat meningkatkan sikap positif peserta didik, peserta didik 

membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan 

masalah-masalah matematika, sehingga dapat mengurangi rasa cemas pada 

diri peserta didik. Penelitian ini akan dilaksanakan di MTsN Tulungagung 2 

Tahun Pelajaran 2011/2012 pada sub pokok bahasan volume Kubus dan 

Balok. 

 
F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan isi 

pembahasan penelitian, berikut ini penulis mengemukakan sistematika 

penyusunan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut :  

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. 

 

                                                                                                                                                 
32 Ibid., 
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Bagian utama (inti) terdiri dari:  

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) fokus 

penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) 

penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.  

BAB II :  Kajian pustaka, terdiri dari: (a) hakekat  matematika, (b) ketuntasan 

belajar matematika, (c) model pembelajaran kooperatif tipe TAI 

(Team-Assisted Individualization), (d) Kubus  dan Balok. 

BAB III  :  Metode  penelitian, terdiri  dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, 

(b) kehadiran peneliti, (c) data dan sumber data, (d) prosedur 

pengumpulan data, (e) teknik analisis  data, (f) pengecekan 

keabsahan data, (g) tahap-tahap penelitian. 

BAB IV :  Paparan  hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan 

penelitian, (c) pembahasan. 

BAB V  :  Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.  

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 

pernyataan  keaslian, daftar riwayat hidup dan kartu bimbingan. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakekat Matematika 

Istilah matematika sangat sulit didefinisikan secara akurat. Pada umumnya 

orang hanya akrab dengan satu cabang matematika elementer yang disebut 

aritmatika atau ilmu hitung yang secara informal dapat diartikan sebagai ilmu 

tentang berbagai bilangan yang bisa langsung diperoleh dari bilangan-bilangan 

bulat 0, 1, 2, 3, ..., dst, melalui beberapa operasi dasar: tambah, kurang, kali, dan 

bagi.33 Sampai saat ini pun belum ada definisi tunggal tentang matematika. Hal 

ini terbukti dengan adanya puluhan definisi matematika yang belum mendapat 

kesepekatan diantara para matematikawan. Mereka saling berbeda dalam 

mendefinisikan metematika. Namun yang jelas, hakekat matematika dapat 

diketahui, karena obyek penelaahan matematika yaitu sasarannya telah diketahui 

sehingga dapat diketahui pula bagaimana cara berpikir matematika itu.34 Berikut 

beberapa pendapat mengenai definisi matematika yaitu:  

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara 

sistematik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi 

                                                   
33 Hariwijaya, Meningkatkan Kecerdasan Matematika, (Yogyakarta: Tugupublisher, 

2009), hal. 29 
34 Herman Hudojo, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, (Malang: 

JICA, 2001), hal. 45 

19 
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c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 

d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik. 

f. Matematika adalah pengetahuan, tentang unsur-unsur yang ketat.35 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metematika merupakan ilmu 

pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang 

ada di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakekatnya adalah 

belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antar konsep dan 

strukturnya.36 Dan hakekat matematika menunjuk kepada segi-segi penting dan 

mendasar dalam matematika.37 

Jadi matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan matematika 

sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala bidang (terutama 

sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya yang memberikan tempat 

bagi matematika sebagai subjek yang sangat penting.38 

 

 

                                                   
35 R.Soedjadi, Kiat Pendidikan..., hal.11 
36 Subarinah, Inovasi Pembelajaran..., hal.1 
37 R.Soedjadi, Kiat Pendidikan..., hal. 11 
38 Moch.  Masykur, Abdul Halim Fathani, Mathematical Intelligence, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2007), hal. 41 
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B. Ketuntasan Belajar Matematika 

Dalam pembelajaran matematika ketuntasan belajar ini dapat dicapai 

apabila peserta didik mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh yang 

dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut. Sebelum kita 

memaparkan tentang ketuntasan belajar matematika baiknya kita uraikan dahulu 

tentang belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan belajar. 

1. Pengertian Belajar Matematika 

Belajar, sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan 

makhluk lain, dan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat 

manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Dengan demikian, belajar tidak 

hanya difahami sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pelajar saja. Baik 

mereka yang sedang belajar di tingkat sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, 

sekolah tingkat atas, perguruan tinggi, maupun mereka yang sedang mengikuti 

kursus, pelatihan, dan kegiatan pendidikan lainnya. Tapi lebih dari itu, 

pengertian belajar itu sangat luas dan tidak hanya sebagai kegiatan di bangku 

sekolah saja.39 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar 

memiliki arti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini 

memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu 

                                                   
39 Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2010), hal. 12 
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merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapat ilmu 

atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar 

itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan 

memiliki tentang sesuatu.40 

Definisi etimologis di atas mungkin sangat singkat dan sederhana, 

sehingga masih diperlukan penjelasan terminologis mengenai definisi belajar 

yang lebih mendalam. Dalam hal ini, banyak ahli yang mengemukakan 

pengertian belajar. Pertama, menurut Cronbach “belajar yang terbaik adalah 

melalui pengalaman”. Dengan pengalaman tersebut pelajar menggunakan 

seluruh pancaindranya. Kedua, Morgan dan kawan-kawan yang menyatakan 

bahwa “belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman.41 Dan secara sederhana Anthony 

Robbins, mendefinisikan belajar sebagai proses menciptakan hubungan antara 

sesuatu (pengetahuan) yang sudah di pahami dan sesuatu (pengetahuan) yang 

baru.42  

Belajar juga merupakan kegiatan penting setiap orang, temasuk di 

dalamnya belajar bagaimana seharusnya belajar. Menurut Abdillah, belajar 

adalah suatu usaha sadar yang dilakukan individu dalam perubahan tingkah 

                                                   
40 Ibid., hal. 13 
41 Ibid., hal. 14 
42Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif..., hal. 15 
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laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu.43  

Dari berbagai definisi di atas, kita dapat menemukan kesamaan-kasamaan 

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli psikologi maupun ahli 

pendidikan. Bedanya, ahli psikologi memandang belajar sebagai perubahan 

yang dapat dilihat dan tidak peduli apakah hasil belajar tersebut menghambat 

atau tidak menghambat proses adaptasi seseorang terhadap kebutuhan-

kebutuhan dengan masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan para ahli 

pendidikan memandang bahwa belajar adalah proses perubahan manusia ke 

arah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 

Dengan demikian, terlihat bahwa para ahli psikologi lebih netral dalam 

memandang perubahan yang terjadi akibat adanya proses belajar, tidak peduli 

apakah positif atau negatif. Sedangkan para ahli pendidikan memandang 

perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan positif yang ingin dicapai.44 

Jadi pada hakekatnya belajar merupakan proses kegiatan secara 

berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara 

konstruktifis. 45 Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

                                                   
43 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 35 
44 Baharuddin dan Esa Nur Wahyudi, Teori Belajar..., hal. 15 
45 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi..., hal. 20 
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untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang dimaksud dengan belajar 

matematika adalah belajar untuk memahami dan memecahkan masalah yang 

berkaitan konsep, prinsip, dan fakta matematika dalam kehidupan sehari-

hari.46 

2. Ciri–Ciri Belajar 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan adanya ciri 

belajar, yaitu: 47 

a. Belajar menunjukkan suatu aktifitas pada diri seseorang yang disadari atau 

disengaja. Aktifitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam dalam 

melakukan sesuatu kegiatan tertentu, baik aspek–aspek jasmaniah maupun 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. 

Suatu kegiatan belajar dikatakan baik, bilamana intensitas keaktifan 

jasmaniah maupun mental seseorang semakin tinggi. 

b. Perubahan positif dan aktif dalam arti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan 

harapan. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya 

seperti karena proses kematangan, tetapi karena usaha siswa itu sendiri.48 

                                                   
46 Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif..., hal.1 
47 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran..., hal. 36 
48 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogjakarta : Multi Pressindo, 

2008), hal. 6 
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c. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Meskipun tidak 

semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, akan tetapi aktifitas 

belajar umumnya disertai perubahan tingkah laku. 

3. Prinsip-Prinsip Belajar 

Setelah pemaparan terkait pengertian dan ciri-ciri belajar di atas, 

selanjutnya mari kita bahas terkait dengan prinsip-prinsip belajar. Pertama, 

prinsip belajar adalah perubahan tingkah laku.49 Kedua, belajar adalah proses. 

Belajar terjadi karena didorong kebutuhan dan tujuan yang inigin dicapai.50 

Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.51 

4. Tujuan Belajar 

Tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar 

yang eksplisit cara mencapainya dengan tindakan intruksional, tujuan belajar 

ini umumnya dinamakan dengan intructional effects, biasanya berbentuk 

pengetahuan dan ketrampilan.52 Sementara, tujuan belajar sebagai hasil yang 

menyertai tujuan belajar intruksional (hasil sampingan) umumnya disebut 

nurturant effects. Bentuknya berupa, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, 

sikap terbuka dan demokratis, menerima pendapat orang lain, dsb. Tujuan ini 

                                                   
49 Agus Suprijono,PAIKEM Teori dan Aplikasinya, (Yogjakarta : Pustaka Belajar, 2008), 

hal. 3 
50 Agus Suprijono,Cooperative Learning Teori dan  Aplikasi PAIKEM, (Yogjakarta : 

Pustaka Belajar, 2009), hal. 4 
51 Ibid., hal. 5 
52 Ibid., 
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merupakan konsekwensi logis dari peserta didik “menghidupi” (to live in) 

suatu sistem lingkungan belajar tertentu. 53 

Dari uraian di atas, kalau dirangkum dan ditinjau secara umum, maka 

tujuan belajar itu ada tiga jenis, yaitu: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan 

berpikir. Tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya di dalam kegiatan belajar. 

b. Penanaman Konsep dan Keterampilan. Penanaman konsep atau 

merumuskan konsep, juga memerlukan suatu keterampilan. Baik itu 

ketrampilan yang bersifat jasmani atau rohani. Ketrampilan jasmani adalah 

ketrampilan-ketrampilan yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan 

menitikberatkan pada ketrampilan gerak/penampilan dari anggota tubuh 

seseorang yang sedang belajar. Termasuk dalam hal ini masalah-masalah 

“teknik” dan “pengulangan”. Sedangkan ketrampilan rohani lebih rumit, 

karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah ketrampilan yang 

dapat dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, 

menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, dan ketrampilan berfikir, 

serta kreatifitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau 

konsep. Jadi semata-mata  bukan soal “pengulangan” tetapi mencari jawab 
                                                   

53 Agus Suprijono,PAIKEM Teori dan..., hal. 4 
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yang cepat dan tepat. Keterampilan dapat dilatih dengan melakukan banyak 

latihan. 

c. Pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental, perilaku dan pribadi 

peserta didik, tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai–nilai, transfer 

of values. Jadi pada intinya, tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. 

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar.54  

Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung 

pada proses belajar yang dialami siswa baik berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.55 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar tubuh individu. 

a) Faktor-Faktor Internal 

Di dalam membicarakan faktor internal ini, akan dibahas menjadi tiga 

faktor, yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.56 

 

                                                   
54Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,  2004), hal. 28 
55 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006),  hal. 63 
56 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya.(Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal. 54 



28 
 

1. Faktor Jasmaniah 

a. Faktor  kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan 

beserta bagian-bagiannya/bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang 

berpengaruh terhadap belajarnya. 

b. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa buta, 

tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan cacat 

tubuh juga mempengaruhi belajar. 

2. Faktor Psikologis 

a. Inteligensi atau kecerdasan merupakan suatu kemampuan tertinggi 

dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia.57 

Inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai inteligensi yang 

tinggi akan lebih berhasil dibandingkan dengan siswa dengan 

inteligensi yang rendah.  Siswa yang mempunyai tingkat inteligensi 

yang normal dapat berhasil dengan baik dalam belajar, jika ia belajar 

                                                   
57 Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar: Dalam 

Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 179 
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dengan baik, artinya belajar dengan menerapkan metode balajar yang 

efisien.58 

b. Perhatian adalah pemusatan energi psikis tertuju kepada satu objek. 

Perhatian juga dapat diartikan banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu aktifitas yang sedang dilakukan.59Untuk 

mendapatkan hasil belajar yang terbaik maka siswa harus mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Rasa perhatian yang 

kurang akan mengakibatkan kebosanan dalam belajar.60 

c. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat.61 Minat juga merupakan kecederungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajarinya tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya untuk 

belajar. 62 

                                                   
58 Slameto, Belajar dan Faktor..., hal. 54-56 
59 Saiful Rahman Yoto, Manajemen Pembelajaran, (Malang: Yanizar Group, 2001), hal. 

16 
60 Slameto, Belajar dan Faktor..., hal. 56 
61 Ibid., hal. 180 
62 Ibid., hal. 56 
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d. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Kegagalan dalam belajar yang sering terjadi sehubungan 

dengan bakat justru  disebabkan seseorang  terlalu cepat merasa 

dirinya tidak berbakat dalam suatu bidang.63 

e.  Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan penggerak 

tirnbulnya tingkah laku, serta mempengaruhi dan mengubah tingkah 

laku. 64 

f. Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, 

di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. Belajar akan lebih berhasil jika anak sudah siap 

(matang). Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu 

tergantung dari kematangan dan belajar. 

g. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau reaksi. 

Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan 

dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk 

melaksanakan kecakapan. 

 

                                                   
63 Thursan Hakim, Belajar secara Efektif, (Jakarta: Puspa Swara, 2000), hal.14 
64 Oemar Hamalik, Kurikulum dan pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 

121 
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3. Faktor kelelahan 

Kelelahan pada seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan 

jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecederungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani 

dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat 

dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang hilang. 65 

b) Faktor-Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi empat faktor, yaitu:  

a. Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan 

pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan 

seseorang, dan tentu saja merupakan faktor pertama dan utama pula 

dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang.66 Siswa yang belajar 

akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 67 

b. Faktor lingkungan sekolah. Suatu hal yang mutlak harus ada di sekolah 

untuk menunjang keberhasilan belajar adalah tata tertib dan disiplin 

yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten, yang dipatuhi semua 

                                                   
65 Slameto, Belajar dan Faktor..., hal. 58-59 
66 Thursan Hakim, Belajar Secara...,hal. 17 
67 Slameto, Belajar dan Faktor..., hal. 60-64 
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warga sekolah. Karena dengan cara inilah proses balajar akan dapat 

berjalan dengan baik.68 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c. Faktor lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor ekstern 

yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi 

karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Lingkungan yang 

kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat 

mempengaruhi aktifitas belajar siswa.69 

d. Faktor waktu. Waktu (kesempatan) memang berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar seseorang. Sebenarnya yang sering menjadi 

masalah bagi peserta didik bukan ada atau tidak adanya waktu, 

melainkan bisa atau tidaknya mengatur waktu yang tersedia untuk 

belajar. Selain itu masalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

mencari dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar di satu 

sisi peserta didik dapat menggunakan waktunya untuk belajar dengan 

baik dan di sisi lain mereka juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat hiburan atau rekreasi yang sangat bermanfaat pula untuk 

menyegarkan pikiran (refreshing). Adanya keseimbangan antara 

                                                   
68 Thursan Hakim, Belajar Secara..., hal. 18 
69 Slameto, Belajar dan Faktor..., hal. 64-70 
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kegiatan belajar dan kegiatan yang bersifat hiburan/rekreasi itu sangat 

perlu. Tujuannya agar selain dapat meraih prestasi belajar yang 

maksimal, peserta didik pun tidak dihinggapi kejenuhan dan kelelehan 

pikiran yang berlebihan serta merugikan.70 

6. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang sering disebut dengan istilah “scholastic achievement” 

atau “academic achievement” adalah seluruh efisiensi dan hasil yang dicapai 

melalui proses belajar mengajar di sekolah yang dinyatakan dengan angka-

angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil belajar.71 Menurut Abdurrahman 

hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap.72 

Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. Keunikan ini 

disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu yang belajar, tidak 

pada orang lain, dan setiap individu menampilkan perilaku belajar yang 

berbeda. Hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan 

dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur  untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar.73 

                                                   
70 Thursan Hakim, Belajar Secara..., hal. 20-21 
71 Alim Sumarno, Hasil Belajar, dalam http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim-

sumarno/pengertian-hasil-belajar, diakses 21 Februari 2012 
72 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran..., hal. 14 
73 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogjakarta : Pustaka Belajar, 2009), hal.43 
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Menurut Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application 

(menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis 

(mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru), dan 

evaluation (menilai). Domain Afektif adalah receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakteristisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, 

pre-routine, dan rountinized. Domain Psikomotor juga mencakup 

keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, managerial, dan intelektual. 

Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian,  dan sikap. 74 

7. Penilaian Hasil Belajar Matematika  

Informasi tentang kemajuan dan hasil belajar dalam ketuntasan 

penguasaan kompetensi diperoleh dengan melakukan  penilaian. Penilaian 

atau evaluasi adalah suatu proses membuat keputusan yang digunakan untuk 

menentukan kualitas atau nilai sebuah unjuk kerja/perbuatan, hasil, proses 

atau aktivitas.75 

Evaluasi disebut juga asesmen (assessment), yaitu suatu proses untuk 

menentukan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Evaluasi selama 

                                                   
74 Agus Suprijono,PAIKEM Teori dan..., hal. 5 
75 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 7 
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pembelajaran berlangsung/evaluasi program pengajaran disebut evaluasi 

proses yang berfungsi sebagai laporan untuk orang tua dan siswa, laporan 

untuk sekolah, dan laporan untuk masyarakat. Sedangkan evaluasi setelah 

pembelajaran/evaluasi hasil belajar disebut evaluasi produk yang digunakan 

sebagai fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, fungsi selektif, dan 

fungsi motivasi.76 Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di 

sekolah, dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik nontes. 

Teknik tes, dilakukan dengan jalan menguji peserta didik untuk mengukur 

sejauh mana seseorang siswa telah menguasai pelajaran yang disampaikan 

terutama meliputi aspek pengetahuan dan ketrampilan (tes tertulis, tes 

lisan,dan tes perbuatan). Sebaliknya, dengan teknik non tes maka evaluasi 

dilakukan tanpa menguji peserta didik, tes ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian (pengamatan 

atau observasi, skala sikap, wawancara, angket, dan catatan harian.77  

Evaluasi dilaksanakan secara kontinu terhadap seluruh aktivitas siswa dan 

juga guru. Evaluasi dapat berfungsi sebagai balikan bagi guru dan siswa, 

perbaikan sajian bagi guru dan perbaikan cara belajar bagi siswa, pemicu 

motivasi dan prediksi siswa. Menilai hasil belajar berarti menentukan 

kedudukan siswa atas tugas yang diselesaikan. Nilai yang berwujud angka 

                                                   
76 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran..., hal. 56 
77 Anas sudiyono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 62-

63 
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atau simbol merupakan keluaran dari interaksi siswa  dan  guru dalam proses 

belajar mengajar. 

Tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk menelusuri dan mengecek 

kelemahan, mencari dan menemukan penyebab, serta menyimpulkan tingkat 

ketuntasan belajar siswa. Pendekatan penilaian pembelajaran matematika yang 

sering digunakan merupakan penilaian acuan patokan (PAP). PAP adalah 

suatu pengukuran berdasarkan patokan atau kriteria tertentu, artinya terlebih 

dahulu telah ditentukan patokan-patokan batas lulus atau tingkat penguasaan 

minimum yang akan dipakai untuk membadingkan angka-angka hasil 

pengukuran sehingga hasil tersebut mempunyai arti tertentu, seperti yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah yaitu 75 % menguasai bahan ajar atau kompetensi 

minimal yang harus dikuasai siswa adalah 75. Siswa yang dapat mencapai 

batas ini dinyatakan tuntas (berhasil) dan boleh menempuh pelajaran 

selanjutnya, sedang yang belum mencapai batas ini tidak tuntas dan harus 

mendapatkan remidial (mengulang lagi kegiatan belajarnya sehingga 

mencapai batas minimal tersebut). PAP menekankan mutu hasil belajar siswa 

dan juga banyaknya siswa yang berhasil. Sebanyak mungkin siswa dirangsang 

dan dibantu untuk mencapai penguasaan kompetensi lebih dari standar 

minimal.78 

 

 
                                                   

78 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 8-9 
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8. Ketuntasan Belajar 

Salah satu orientasi penilaian kelas adalah ketuntasan belajar. Ketuntasan 

belajar merupakan pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran 

atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih 

lanjut.79 Konsep ketuntasan belajar didasarkan pada konsep pembelajaran 

tuntas. Pembelajaran tuntas merupakan istilah yang diterjemahkan dari 

istilah“mastery learning”. Nasution. S, menyebutkan bahwa mastery learning 

atau belajar tuntas, artinya penguasaan penuh. Penguasaan penuh ini dapat 

dicapai apabila siswa mampu menguasai materi tertentu secara menyeluruh 

yang dibuktikan dengan hasil belajar yang baik pada materi tersebut.80 

Menurut H. Erman seorang siswa (individual) disebut telah tuntas dalam 

belajar, bila siswa telah mencapai daya serap 75% dan ketuntasan belajar 

klasikal adalah 80%, yang artinya ketuntasan belajar suatu kelas belum 

mencapai 80% perlu diadakan diagnostik dan remidial sebelum materi 

dilanjutkan. Daya serap merupakan persentase skor tingkat penguasaan untuk 

setiap siswa dalam suatu tes.81  

Dalam pola ini, seorang peserta didik yang mempelajari unit satuan 

pembelajaran tertentu dapat berpindah ke unit satuan pembelajaran berikutnya 

                                                   
79 Ibid., hal. 9 
80 Haryono, Ketuntasan Belajar, dalam 

http://ktiptk.blogspirit.com/archive/2009/01/24/ketuntasan-belajar.html, diakses16 Pebruari 2012 
81 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 9 
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jika peserta didik yang bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 

75% dari kompetensi dasar yang ditetapkan.82  

Ketuntasan belajar sebenarnya menganut pendekatan individual, dalam 

arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik 

(klasikal), tetapi pembelajarannya juga mengakui dan melayani perbedaan 

perorangan peserta didik, dengan belajar kelompok peserta didik akan saling 

membantu untuk menuntaskan materi belajar peserta didik yang lain, sehingga  

penerapan pembelajarannya memungkinkan berkembangnya potensi masing-

masing peserta didik secara optimal, dan memudahkan peserta didik belajar 

dan mencapai kompetensi berikutnya atau peserta didik dapat mencapai 

ketuntasan belajar.83  

Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua 

peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang 

maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari.84 Ini sesuai dengan 

pernyataan Carol, bahwa setiap peserta didik akan mampu menguasai bahan 

kalau diberikan waktu atau kesempatan yang cukup untuk mempelajarinya, 

sesuai dengan kapasitas masing-masing peserta didik. Carol tidak menyangkal 

bahwa ada faktor dominan lain yang berpengaruh terhadap taraf penguasaan 

belajar itu, yaitu antara kualitas pengajaran (the quality of instruction) dengan 

taraf kemampuan peserta didik untuk memahami pelajaran itu (the student’s 

                                                   
82 Lif Khoirul Ahmadi, et. al., Strategi Pembelajaran..., hal. 103 
83 Ibid., 
84 Ibid., hal. 104 
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ability to understand the instruction). Selain itu faktor motivasi juga amat 

berpengaruh.85 

 
C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model dimaknakan sebagai suatu obyek atau konsep yang digunakan 

untuk mempresentasikan suatu hal. Sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk 

sebuah bentuk yang lebih komprehensip.86 Sedangkan model pembelajaran 

merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, ketrampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model 

pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.87 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran, atau prinsip pembelajaran. Model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, atau 

prosedur. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola 

yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi peserta didik, 

                                                   
85 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar..., hal. 21-22 
86 Lif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri, PAIKEM GEMBROT: Mengembangkan 

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, Gembira dan Berbobot, (Jakarta: 
PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), hal. 7 

87 Agus Suprijono,PAIKEM Teori dan..., hal. 29-30 
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dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau 

setting lainnya.88  

Merujuk pada hal ini perkembangan model pembelajaran terus 

mengalami perubuhan dari model tradisional menuju model yang lebih 

modern, dan sejalan dengan pendekatan konstruktivis yang menyatakan 

bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.89 Dalam pembelajaran,  

salah satu model pempelajaran yang menggunakan pendekatatan konstruktivis 

dan kini mendapat respon adalah model pembelajaran kooperatif. Ada 

beberapa defnisi tentang pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh 

para ahli pendidikan. Cohen mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai 

berikut: 

Cooperative learning will be defined as student working together in a 

group small enough that everyone participate on a collective task that 

has been clearly assingn. Moreover, students are expected to carry out 

their task without direct and immediate supervision of the teacher 

Definisi yang dikemukakan oleh Cohen tersebut di sarnping memiliki 

pengertian luas yang meliputi belajar kooperatif (cooperative learning), dan 

kerja kelornpok (group work), juga menunjukkan ciri sosiologis yaitu 

                                                   
88 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran..., hal. 25 
89 Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual: Contextual Teaching And Learning Di 

Kelas, (Jakarta: Cerdas Pustaka Publiser, 2008), hal. 40 
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penekanannya pada aspek tugas-tugas kolektif yang harus dikerjakan bersama 

dalam kelompok dan pendelegasian wewenang dari guru kepada siswa. Guru 

berperan sebagai fasilitator dalam membirnbing siswa menyelesaikan materi 

atau tugas.90 

Slavin mendefinisikan belajar kooperatif sebagai berikut “Cooperative 

learning methods share the idea that students work together to learn and are 

responsible for their teammates learning or well as their own “. Definisi ini 

mengandung pengertian bahwa dalam belajar kooperatif siswa belajar 

bersama, saling menyumbang pemikiran dan bertanggungjawab terhadap 

pencapaian hasil belajar secara individu maupun kelompok.91  

Dengan kata lain pembelajaran kooperatif yaitu bentuk pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan melalui kelompok kecil peserta didik untuk 

bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan 

belajar. Dalam belajar kooperatif, siswa tidak hanya mampu dalam 

memperoleh materi tapi juga mampu memberi dampak afektif seperti gotong 

royong, kepedulian sesama teman, dan lapang dada. Hal ini karena, di dalam 

pembelajaran kooperatif melatih para siswa untuk mendengarkan pendapat 

orang lain. Tugas kelompok akan dapat memacu siswa untuk bekerja secara 

bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam mengintegrasikan 

pengetahuan-pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

                                                   
90 Nur Asma, Model Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta: DEPDIKNAS, 2006),  hal. 11 
91 Ibid., 
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Pembelajaran kooperatif dalam matematika dapat membantu para siswa 

meningkatkan sikap positif siswa dalam matematika. Para siswa secara 

individu membangun kepercayaan diri sendiri terhadap kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah-masalah matematika, sehingga akan mengurangi 

bahkan menghilangkan rasa cemas terhadap matematika (math anxiety).92 

Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah hasil belajar akademik peserta 

didik meningkat dan peserta didik dapat menerima berbagai keragaman dari 

temannya, serta pengembangan ketrampilan sosial.93 

2. Ciri-Ciri, Unsur Penting, Prinsip Utama, dan Fase Pembelajaran 

Kooperatif 

Menurut Nur, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif sebagai berikut:94 

a. Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar   

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.  

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-

beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika mungkin 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta 

memperhatikan kesetaraan jender.   

c. Penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 

individu. 

                                                   
92Erman Suherman, et. al., Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung: 

JICA, 2003), hal. 259 
93 Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran..., hal. 4 
94 Ibid., 
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Pembelajaran kooperatif dapat dilaksanakan dengan optimal jika semua 

unsur-unsur penting saling terkait. Menurut Johnson & Johnson dan Sutton 

terdapat lima unsur penting dalam pembelajaran kooperatif yaitu:95 

a. Saling ketergantungan yang bersifat positif antara peserta didik. Guru 

menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan 

perhatiannya secara penuh pada belajar dan waktu curah anak pada 

pelajaran menjadi (time on task) tinggi.96 Yang mendorong semangat 

peserta didik sehingga memungkinkan sesama peserta didik saling 

memberikan motivasi dan mereka merasa saling membutuhkan, bahwa 

dirinya merupakan bagian dari kelompok yang juga mempunyai andil 

terhadap suksesnya kelompok, dan demi meraih hasil belajar yang optimal. 

b. Interaksi antara peserta didik yang semakin meningkat. Dalam 

pembelajaran kooperatif menuntut para peserta didik dalam kelompok 

dapat saling berinteraksi sehingga dapat melakukan dialog, tidak hanya 

dengan guru tetapi juga dengan sesama peserta didik. 

c. Tanggungjawab individual. Tanggungjawab individual dalam belajar 

kelompok dapat berupa tanggungjawab peserta didik dalam hal: (a) 

membantu peserta didik yang membutuhkan bantuan, dan (b) peserta didik 

tidak dapat hanya sekedar “membonceng” pada hasil kerja teman 

sekelompoknya. 

                                                   
95 Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif..., hal. 60-61 
96 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAKEM: Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hal. 61 
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d. Keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Selain mempelajari materi 

yang diberikan seorang peserta didik harus belajar bagaimana peserta didik 

bersikap dalam anggota kelompok dan menyampaikan ide dalam 

kelompok. Yang akan memberikan ketrampilan khusus dan ketrampilan 

sosial seperti tenggang rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide 

dan bukan mengkritik teman, mempertahankan pikiran yang logis dan tidak 

mendominasi orang lain. 

e. Proses kelompok. Proses kelompok terjadi jika anggota kelompok 

mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan 

membuat hubungan kerja yang baik. 

Selain ciri-ciri dan unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, model 

pembelajaran ini juga mengandung prinsip-prinsip yang membedakan dengan 

model pembelajaran lain. Prinsip utama dari pembelajaran kooperatif menurut 

Slavin, adalah sebagai berikut:97 

a. Penghargaan kelompok. Diberikan kepada kelompok yang mampu 

mencapai kriteria keberhasilan yang diterapkan. 

b. Tanggung jawab individual. Sukses yang diraih kelompok tergantung pada 

belajar individual semua kelompok yang lain dan memastikan bahwa setiap 

anggota kelompoknya telah siap menghadapi evaluasi tanpa bantuan dari 

anggota yang lain. 

                                                   
97 Trianto, Mendesain  Pembelajaran Inovatif..., hal. 61-62 
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c. Kesempatan sama untuk meraih sukses. Maksudnya bahwa kerjasama yang 

telah dilakukan sesama anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah 

yang diberikan dan saling membantu dalam belajar akan memberikan 

kesempatan yang sama kepada siswa untuk meraih keberhasian baik 

kelompok maupun individu. Terdapat enam langkah utama atau fase di 

dalam pembelajaran kooperatif, yang dijabarkan dalam tabel berikut:98 

Tabel 2.1 : Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif  

Fase Indikator Aktivitas Guru 

1 
Menyampaikan 
tujuan dan 
memotivasi siswa 

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

2 Menyajikan 
informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 
bacaan 

3 

Mengorganisasikan 
siswa ke dalam 
kelompok-kelompok 
belajar 

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

4 
Membimbing 
kelompok bekerja 
dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 
pada saat mengerjakan tugas 

5 Evaluasi 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

6 Memberikan 
penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai upaya 
atau hasil belajar siswa baik individu maupun 
kelompok. 

Sumber: Ibrahim, dkk. (2000: 10) 

Jadi pembelajaran kooperatif dalam matematika akan membantu para 

siswa meningkatkan sikap positif peserta didik dalam matematika. Para 

peserta didik membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk 

                                                   
98 Ibid., hal. 66-67 
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menyelesaikan masalah-masalah matematika, sehingga dapat mengurangi rasa 

cemas pada diri peserta didik. 

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team-Assisted Individualization) 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) yang heterogen dengan 

latar belakang cara berfikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap 

siswa lain yang membutuhkan bantuan. Dalam model ini, diterapkan 

bimbingan antar teman yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap 

siswa yang lemah. Disamping itu dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

kelompok kecil. Siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya, sedangkan siswa yang lemah dapat terbantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi.99  

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin dengan 

beberapa alasan: (a) Model ini mengombinasikan keunggulaan kooperatif dan 

program pengajaran individual, (b) Model ini memberikan tekanan pada efek 

sosial dari belajar kooperatif, dan (c) TAI disusun untuk memecahkan 

masalah dalam progran pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar 

secara individual. 

Tujuan TAI menurut Robert Cohn adalah: (a) untuk mendukung aktifitas 

matematika pada level yang konkret, (b) untuk mendorong pemahaman siswa 
                                                   

99 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI, dalam http://ktiptk.blogspirit.com/ Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team Assisted Individualization) « HIJAU DAUN.htm, 
diakses 20 Pebruari 2012  
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terhadap teori matematis, dan (c) untuk melibatkan siswa dalam pendidikan 

yang saling menguntungkan.100 

TAI mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan 

pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya 

lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah, ciri khas pada tipe TAI ini 

adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah 

dipersiapkan oleh guru.101 

Setiap anggota kelompok akan diberi soal-soal bertahap yang harus 

mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu, setelah itu mereka mengecek hasil 

kerjanya sendiri terlebih dahulu, setelah itu mereka mengecek hasil kerjanya 

dengan anggota lain. Jika soal tahap tadi telah diselesaikan dengan benar, 

maka siswa dapat menyelesaikan soal lainnya ditahap selanjutnya. Tetapi jika 

siswa mengalami kekeliruan, maka dia harus menyelesaikan soal lainnya 

ditahap tersebut. Soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran.  

Kemudian hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk 

didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota 

kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung 

jawab bersama. Para peserta didik dapat melakukan pengecekan satu sama 

lain, sekalipun bila siswa yang mengecek kemampuannya ada di bawah 

                                                   
100 Acep Yoni, Menyusun Penelitian..., hal. 162 
101 Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran..., hal. 8-9 
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peserta didik yang dicek dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur 

pengecekan akan cukup sederhana dan tidak mengganggu si pengecek.102 

Tahapan-tahapan TAI antara lain:103 

1. Pembentuan kelompok dan tes penempatan. Tes penempatan merupakan 

ciri terpenting yang membedakan TAI dengan model dengan model 

pembelajaran lain. Pada tahap ini siswa mengerjakan suatu tes untuk 

mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Tes tersebut 

dikerjakan oleh siswa secara individu. Dari hasil tes penempatan yang 

diperoleh siswa akan dapat diketahui tingkat kemampuan yang dimiliki 

siswa. Dengan demikian kelompok-kelompok kemampuan heterogen juga 

dapat dibentuk sessuai dengan kemampuan siswa tersebut. Untuk 

pembentukan dapat juga ditentukan dengan mengacu pada sumber ilmu 

yang lain, seperti: hasil ulangan harian terakhir, nilai ujian Nasional, tes 

masuk ke suatu sekolah dan sebagainya. 

2. Presentasi peneliti. Tujuannya untuk memberikan apresepsi mengenai 

materi yang akan dipelajari. 

3. Belajar secara individu. Siswa mengerjakan tugas-tugas unit matematika 

secara individu. 

4. Belajar berkelompok. Siswa melakukan pengecekan jawaban dengan 

anggota lain dalam kelompoknya dengan cara bertukar lembar jawaban. 

                                                   
102 Robert E. Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset, dan Praktik, (Bandung: Nusa 

Media, 2008), hal.194-195 
103 Ace Yoni, Menyusun Penelitian…, hal. 162-163 
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Siswa saling mengoreksi dan membantu teman dalam kelompoknya yang 

mengalami kesulitan. 

5. Tes. Pada akhir pembelajaran, siswa mengerjakan tes/soal secara individu. 

Soal tersebut mencakup topik yang dipelajari/didiskusikan. Tes ini dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman individu. Skor akan 

disumbangkan ke dalam skor kelompok.  

6. Perhitungan nilai kelompok dan pemberian penghargaan bagi kelompok. 

Di akhir setiap siklus, guru menghitung nilai kelompok. Skor ini berdasar 

pada nilai tes yang dikerjakan oleh anggota setiap kelompok. Kriteria untuk 

membedakan hasil kerja kelompok: 

a) Kriteria tinggi untuk kelompok yang menjadi super team 

b) Kriteria sedang untuk kelompok yang menjadi great team 

c) Kriteria rendah untuk kelompok yang menjadi good team. 

Menurut Slavin, guru memberikan penghargaan pada kelompok 

berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dari nilai dasar (awal) ke 

nilai kuis/tes setelah siswa bekerja dalam kelompok.104 Pemberian skor 

berguna untuk memotivasi siswa agar bekerja keras untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai sebelumnya. 

Skor kelompok diperoleh dengan menghitung rata-rata skor peningkatan 

individu. Sedanglan skor peningkatan individu diperoleh dengan menghitung 

selisih antara skor tes dasar dan skor tes terbaru/terkini. 
                                                   

104 Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran..., hal. 10 
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Hasil peningkatan nilai individu digunakan untuk menentukan nilai 

kelompok. Nilai kelompok merupakan rat-rata nilai peningkatan individu 

semua anggota. Nilai kelompok ini akan menentukan penghargaan yang 

diraih. 

Pemberian penghargaan dilakukan disetiap akhir siklus berdasarkan skor 

peningkatan yang diperoleh setiap anggota kelompok selama satu siklus. 

Pemberian penghargaan dilakukan dengan cara mengumumkan nama-nama 

kelompok yang memiliki skor tertinggi agar siswa tertarik dan termotivasi 

serta meningkatkan prestasi individu dan kelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI memiliki beberapa keunggulan, 

menurut Slavin menyatakan bahwa kelebihannya adalah sebagai berikut:105 

a. Dapat meminimalisir keterkaitan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan 

rutin. 

b. Guru setidaknya akan menghabiskan separuh dari waktunya untuk 

mengajar kelompok-kelompok kecil. 

c. Operasional program tersebut akan sedemikian sederhana sehingga para 

siswa dikelas tiga ke atas dapat melakukannya. 

d. Para siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang 

diberikan dengan cepat dan akurat, dan tidak akan bisa berbuat curang atau 

menemukan jalan pintas. 

                                                   
105 Robert E. Slavin, Cooperative Learning..., hal. 190 
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e. Tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan supaya para siswa jarang 

menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah dikuasai atau 

menghadapi masalah serius yang membutuhkan bantuan guru. 

f. Para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun 

bila siswa yang mengecek kemampuannya ada dibawah siswa yang dicek 

dalam rangkaian pengajaran, dan prosedur pengecekan akan cukup 

sederhana dan tidak mengganggu si pengecek. 

g. Programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa, tidak mahal, 

fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. 

h. Dengan membuat para siswa bekerja dalam kelompok–kelompok 

kooperatif, dengan status sejajar, program ini akan membangun kondisi 

untuk terbentuknya sikap-sikap positif terhadap siswa-siswa mainstream 

yang cacat secara akademik dan diantara para siswa dari latar belakang ras 

atau etnik berbeda. 

Selain memiliki kelebihan, pembelajaran kooperatif tipe TAI juga 

memiliki kekurangan diantaranya adalah : 106 

a. Dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran. 

b. Jumlah  siswa  yang  terlalu  besar  dalam kelas maka guru akan mengalami 

kesulitan dalam memberikan bimbingan pada siswa. 

                                                   
106 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI, dalam  

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/index/assoc/f8de.isss.dir/doc.pdf, diakses 20 Februari 2012 
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4. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team-

Assisted Individualization) 

Respon menurut bahasa diartikan sebagai reaksi, jawaban, reaksi balik. 

Sedangkan respon menurut istilah merupakan suatu tanggapan dari sebuah 

topik bahasan yang dilakukan oleh seorang siswa atau lebih. 107 

Dalam penelitian ini yang dimaksud respon siswa adalah tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan memperhatikan 

gaya belajar siswa. Respon siswa merupakan gambaran reaksi yang muncul 

dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru merupakan salah satu 

unsur yang mempengaruhi respon yang muncul dari siswa. Respon yang 

positif dapat muncul jika guru dapat menarik perhatian siswa dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang bagus, menarik serta memberdayakan 

siswa. Berbagai cara dapat dilakukan, misal dengan membeikan kuis reward, 

permainan, atau penyajian konsep yang menarik dan berbeda dari biasanya. 

Respon siswa yang positif dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang 

efektif dan kondusif. Dalam proses pembelajaran ada berbagai faktor yang 

mempengaruhi terjadinya respon siswa, antara lain: guru, materi, metode 

pembelajaran, waktu, tempat, dan fasilitas. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

 
                                                   

107 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2253012-respon-siswa/ 
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A 

D. Kubus dan Balok108 

Kubus dan balok termasuk salah satu bentuk bangun ruang, yaitu benda-

benda yang mempunyai panjang, lebar, dan kedalaman. Kubus dan balok juga 

merupakan bangun ruang yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya kardus mi instant, lemari pakaian, kotak pasta gigi, tempat alat 

tulis, lemari es, dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari kubus dan balok adalah 

bidang, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. 

1. Pengertian  serta Bagian-Bagian Kubus dan Balok 

a. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang 

sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Kubus memiliki 6 sisi, 8 titik 

sudut, 12 rusuk. Contoh benda yang berbentuk kubus misalnya dadu. 

Sebuah kubus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 

i. Sisi/Bidang 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari 

gambar terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang 

semuanya berbentuk persegi, yaitu ABCD (sisi bawah), 

EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), CDHG (sisi belakang), 

BCGF (sisi samping kanan), dan ADHE (sisi samping kiri). 

 

 
                                                   

108 Heru Nugrojo dan Lisda Meisaroh, Matematika SMP dan MTs..., hal. 173 
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ii.  Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang 

kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. 

Kubus ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, 

CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 

iii. Titik Sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. 

Dari gambar, terlihat kubus ABCD. EFGH memiliki 8 buah 

titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selain 

ketiga unsur di atas, kubus juga memiliki diagonal. Diagonal 

pada kubus ada tiga, yaitu diagonal bidang, diagonal ruang, 

dan bidang diagonal.  

iv. Diagonal Bidang 

Pada Gambar kubus ABCD.EFGH tersebut terdapat 

garis AF yang menghubungkan dua titik sudut yang saling 

berhadapan dalam satu sisi/bidang. Ruas garis tersebut 

dinamakan sebagai diagonal bidang.  

v.  Diagonal Ruang 

Pada gambar kubus  ABCD.EFGH  di atas, terdapat ruas 

garis CE yang menghubungkan dua titik sudut yang saling 

berhadapan dalam satu ruang. Ruas garis tersebut disebut 

diagonal ruang.  
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vi.   Bidang Diagonal 

Pada gambarKubus ABCD.EFGH tersebut, terlihat dua 

buah diagonal bidang pada kubus ABCD. EFGH yaitu AC 

dan EG. Ternyata, diagonal bidang AC dan EG beserta dua 

rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG membentuk 

suatu bidang di dalam ruang kubus bidang ACGE pada 

kubus ABCD. Bidang ACGE disebut sebagai bidang 

diagonal.  

b. Balok 

Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang memiliki bentuk 

seperti balok. Misalnya, kotak korek api, kardus air mineral, kardus mie 

instan, batu bata, dan lain-lain. Sebuah balok memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut. 

i. Sisi/Bidang 

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. 

Dari gambar terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 6 

buah sisi berbentuk persegipanjang. Keenam sisi tersebut 

adalah ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi 

depan), DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan 

ADHE (sisi samping kanan). Sebuah balok memiliki tiga 

pasang sisi yang berhadapan yang sama bentuk dan 
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ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah ABFE dengan 

DCGH,  ABCD dengan EFGH, dan BCGF dengan ADHE. 

i. Rusuk 

Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH 

memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk balok ABCD.EFGH adalah 

AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. 

ii. Titik Sudut 

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.  

iii. Diagonal Bidang 

Ruas garis AF yang melintang antara dua titik sudut yang 

saling berhadapan pada satu bidang, yaitu titik sudut A dan 

titik sudut F, dinamakan diagonal bidang balok ABCD.EFGH 

iv. Diagonal Ruang 

Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C 

dan E pada balok ABCD.EFGH seperti pada gambar 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.  

 



57 
 

v. Bidang Diagonal 

Dari gambar 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 bidang diagonal balok ABCD.EFGH.  

2. Jaring-Jaring Kubus dan Balok  

Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut 

ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun 

kubus.109 

Contoh jaring-jaring Kubus: 

 

 

Jaring-jaring balok adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut 

ruas-ruas garis pada dua persegi panjang yang berdekatan akan membentuk 

bangun balok.110 

Contoh jaring-jaring Balok: 

 

 

Sebuah kubus atau balok memiliki lebih dari satu jaring-jaring yang berbeda. 

                                                   
109 Dewi Nuharini, Tri Wahyuni, Matematika Konsep Dan Aplikasinya Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 211 
110 Ibid., hal. 212 
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3. Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Luas permukaan suatu bangun ruang dapat dicari dengan cara 

menjumlahkan luas dari bidang-bidang yang menyusun bangun ruang 

tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan banyaknya bidang dan 

bentuk masing-masing bidang pada suatu bangun ruang.  

a) Luas Permukaan Kubus  

Untuk mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan 

menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring 

kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen. Maka, luas 

permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus 

L = 6 × (s × s)  

    = 6 × s2 

    = 6 s2 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut. 

Contoh: 

Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah 23 cm. Hitunglah luas permukaan 

kubus tersebut ! 

Penyelesaian: 

s = 23 cm 

Luas permukaan kubus   = 6s2 

     = 6 × 232 

Luas permukaan kubus = 6s2 

Ket: L = luas permukaan   

               kubus 

         s = panjang rusuk      

               kubus 

 



59 
 

 = 6 × 529 cm2 

 = 3.174 cm2 

Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 3.174 cm2 

b) Luas Permukaan Balok  

Jika kita mempunyai balok seperti gambar berikut, maka:  

Luas permukaan  = luas bidang ABCD + luas bidang EFGH + luas  

bidang ABFE + luas bidang DCGH + luas bidang BCGF 

+ luas bidang ADHE 

= (p×l) + (p×l) + (p×t) + (p×t) +  (l×t) + (l×t) 

= 2 (p × l) + 2 (p × t) + 2 (l × t) 

= 2 [(p × l) + (p × t) + (l × t)] (sifat distributif)  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika sebuah balok mempunyai ukuran 

rusuk panjang p, lebar l, dan tinggi t, maka berlaku rumus: 

 

 
Contoh: 

Sebuah balok berukuran panjang 23 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 8 cm. 

Hitunglah luas permukaan balok tersebut! 

Penyelesaian: 

p = 23 cm, l = 19 cm, t = 8 cm 

Luas permukaan balok 

L  = 2 [(p × l) + (p × t) + (l × t)] 

Luas permukaan = 2 [(p × l) + (p × t) + (l × t)] 
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= 2 [(23 × 19) + (23 × 8) + (19 × 8)] cm2 

= 2 [437 + 184 + 152] cm2 = 2 [773] cm2 = 1.546 cm2 

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah 1.546 cm2 

4. Volume kubus dan Balok 

Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. 

Untuk menghitung volume balok, kita harus membandingkannya dengan 

satuan pokok volume bangun ruang. 

a) Volume Kubus 

Kubus merupakan balok khusus yang ukuran panjang, lebar, dan 

tingginya sama, maka volume kubus yang panjang rusuknya s adalah: 

 

Contoh: 

Panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kubus itu. 

Penyelesaian: Panjang rusuk kubus = 5 cm. 

         Volume kubus = s x s x s 

                                                                        = 5 x 5 x 5 

                                                                        = 125 cm3 
Jadi, volume kubus itu adalah 125 cm3  

b) Volume Balok 

Jika balok dengan ukuran rusuk panjang = p, lebar = l, 

dan tinggi = t, seperti terlihat pada gambar di sampng, 

maka volume balok tersebut adalah: 

Volume Kubus = p × l × t = s × s × s = s3 
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Contoh: 

Hitunglah volume balok yang berukuran panjang 29 cm, lebar 12 cm, dan 

tinggi 8 cm! 

Penyelesaian: 

 

 

Jadi, volume balok tersebut adalah 2.784 cm 3  

c) Perubahan Volume Kubus dan Balok Jika Rusuknya Berubah 

Jika panjang rusuk maupun balok kita ubah, maka vulomenya pun 

akan ikut berubah. Untuk mengetahui besarnya perubahan volume kubus 

dan balok dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara volume 

sebelum perubahan dengan volume setelah perubahan. 

Contoh: 

Panjang rusuk sebuah kubus adalah 6 cm. Jika panjang rusuknya 

diperpanjang menjadi 9 cm, tentukan perubahan volume kubus tersebut! 

Penyelesaian: 

V1 = s3 

     = 63 = 216 cm3 

V2 =  s3 = 93  = 729 cm3 

Volume = p × l × t 

= 29 cm × 12 cm × 8 cm 

= 2.784 cm 3  

Volume Balok = panjang × lebar × tinggi = p × l × t 

Besar perubahan volume = V2 – V1 

     = 729 cm3 – 216 cm3  

     = 513 cm3 

Jadi, perubahan volume kubus adalah 513 cm3 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.111 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

tindakan berasal dari istilah bahasa action research. Penelitian tindakan adalah 

cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi 

sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka dan dapat membuat 

pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain.112 Secara harfiah, penelitian 

tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, 

yang berarti action research (penelitian dengan tindakan) yang dilakukan di 

kelas.113 Action research pada hakikatnya merupakan rangkaian “riset-tindakan-

riset-tindakan-…”, yang dilakukan secara siklik dalam rangka memecahkan 

masalah   sampai   masalah   tersebut  terpecahkan.114 Esensi  penelitian  tindakan  

terletak    pada    adanya    tindakan   dalam   situasi   alami   untuk   memecahkan 

                                                   
111 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 39 
112 Sukardi, Metodologi Penelitian  Pendidikan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007 ), hal. 

210 
113Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas,  ( Jogjakarta: Diva Press, 2010 ), hal. 17 
114 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 199 
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persoalan-persoalan praktis.115 

Dari namanya sudah menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu 

sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Ada tiga kata yang 

membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian yang dapat 

diterangkan, yaitu : 

1. Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu obyek dengan menggunakan 

cara dan aturan atau metodologi tertentu untuk menemukan data akurat 

tentang hal-hal yang dapat meningkatkan mutu objek yang diamati.116 Secara 

umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis 

data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan–tujuan 

tertentu. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, 

mengembangkan dan menguji teori.117  

2. Tindakan 

Tindakan menunjuk sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan 

untuk siswa.118 Secara umum, pada siklus PTK, setiap kali putaran (siklus) 

terdiri atas: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengobservasian 

                                                   
115 Asep Yoni, Menyusun  Penelitian..., hal. 6 
116 Suyadi, Panduan Penelitian...,hal 18 
117 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Rosdakarya, 2009), hal 5 
118 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 

3 
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(observing), dan perefleksian (reflecting); hasil perekfleksian ini, kemudian 

dipergunakan untuk memperbaiki perencanaan (revise plan) berikutnya.119 

3. Kelas 

Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian yang lebih spesifik. Seperti sudah lama dikenal dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran, yang dimaksud dengan istilah kelas adalah 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula.120 

Dari menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu (1) penelitian, 

(2) tindakan, dan (3) kelas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas 

adalah bagaimana sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktek 

pembelajaran dan belajar dari pengalaman mereka sendiri, dapat mencobakan 

suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat 

pengaruh nyata dari upaya itu (Rochiati Wiraatmaja, 2006 : 13).121 

Secara umum, terdapat empat langkah dalam menyusun PTK, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

1) Tahap I : Perencanaan (Planning) 

Dalam perencanaan PTK, terdapat  tiga  kegiatan  dasar, yaitu identifikasi 

masalah,  analisis   penyebab   masalah  dan  merumuskannya,  dan  ide  untuk 

                                                   
119 Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: Surya Pening Gemilang, 2008),  

hal. 28 
120 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan..., hal. 3 
121 Asep Yoni, Menyusun  Penelitian..., hal. 165 
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memecahan masalah.122 Pada masing-masing kegiatan, terdapat sub-sub 

kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menunjang sempurnanya tahap 

perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan adalah 

menyusun rancangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan temuan masalah 

dan gagasan awal. Rancangan  yang akan dilaksanakan mengacu pada model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, tes berupa tes individu, 

tes akhir siklus, lembar observasi, dan angket respon siswa. 

2) Tahap II : Pelaksanaan (Acting) 

Tahap kedua dari PTK adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah 

menerapkan apa yang telah direncanakan pada tahap satu, yaitu bertindak di 

kelas. Hendaknya perlu diingat bahwa pada tahap ini, tindakan harus sesuai 

dengan rencana, tetapi harus terkesan alamiah dan tidak direkayasa.123 Pada 

tahap ini, peneliti melaksanakan desain model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI seperti yang telah direncanakan. Dalam usaha ke arah perbaikan, suatu 

perencanaan bersifat fleksibel dan siap dilakukan perubahan sesuai dengan 

apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan di lapangan. 

3) Tahap III : Observasi (Observing) 

Tahap  ketiga  dalam  PTK  adalah  pengamatan (Observing), pengamatan 

hasil  atau  dampak  dari  tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap 

                                                   
122 Suyadi, Panduan Penelitian..., hal. 51-56 
123 Ibid., hal. 62 
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siswa.124 Observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan 

telah mencapai sasaran. Pada langkah ini, peneliti harus menguraikan  jenis 

data yang dikumpulkan, cara mengumpulkan, dan alat atau instrumen 

pengumpulan data (angket, wawancara, observasi, dan lain-lain).125 Observasi 

dilakukan selama pengamatan tindakan sebagai upaya mengetahui jalannya 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi, peneliti dibantu oleh satu orang 

pengamat lain yang ikut mengamati jalannya pembelajaran berdasarkan 

pedoman observasi yang telah disiapkan oleh peniliti. 

4) Tahap IV : Refleksi (Reflecting) 

Tahap keempat atau terakhir dalam PTK adalah refleksi (reflecting). 

Refleksi adalah upaya maksimal dan kritis untuk mengevaluasi tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator terkait dengan penelitian tindakan 

kelas.126 Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa 

yang telah dilakukan. Peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan 

hasil atau dampak tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarkan hasil refleksi, 

peneliti dapat melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal.127 Refleksi 

juga sering disebut dengan istilah “memantul”. Dalam hal ini peneliti seolah 

memantulkan pengamatannya ke cermin, sehingga tampak jelas 

                                                   
124 Mahmud, Metodologi Penelitian..., hal. 220 
125 Suyadi, Panduan Penelitian..., hal. 63 
126 Sutirjo, Menulis PTK Senikmat Minum Teh, (Malang : UM  Press, 2009), hal. 171 
127 Mahmud, Metodologi Penelitian..., hal. 220 
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penglihatannya, baik kelemahan dan kekurangannya.128 Refleksi atau evaluasi 

diri baru bisa dilakukan ketika pelaksanaan tindakan telah selesai 

dilakukan.129 Pada tahap ini peneliti mendiskusikan dengan guru dan 

pengamat/kolaborator mengenai hasil pengamatan yang dilakukan, 

kekurangan maupun ketercapaian pembelajaran untuk menyimpulkan data 

atau informasi yang berhasil dikumpulkan sebagai pertimbangan perencanaan 

pembelajaran siklus selanjutnya. 

 
B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan merupakan unsur penting 

dalam penelitian tindakan kelas, dimana hasil pengamatan peneliti yang 

dilakukan secara cermat, mendalam, dan rinci dalam upaya mengumpulkan data 

yang sangat lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang menunjukkan 

kualitas sesuatu dan hasilnya hanya berlaku bagi wilayah yang diteliti itu saja.130 

Sehingga, peran manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan. 

Bahkan, dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci (the 

key instrument).131 

Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-

simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan 

                                                   
128 Suyadi, Panduan Penelitian..., hal. 64 
129 Ibid., hal. 65 
130 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Yrama Widya, 2006 ), hal. 15 
131 M. Asrori Ardiansyah, Kehadiran Peneliti dalam Penelitian Kualitatif, dalam 

http://www.asrori.com/2011/04/kehadiran-peneliti-dalam-penelitian.html , diakses 20 Februari 
2012 
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peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan dan 

penghayatan tersebut peneliti memberikan keputusan dalam menafsirkan makna 

yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti harus 

menjadi instrumen kunci penelitian. Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan 

keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna 

dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat 

nonhuman (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat 

mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila 

informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui 

pengecekan anggota (member checks).132 

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan 

perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil 

penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan 

situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian 

sebelum, selama, maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama 

dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin 

kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat 

diperoleh  dengan  mudah  dan  lengkap. Peneliti  harus menghindari kesan-kesan  

yang   merugikan   informan.  Kehadiran   dan   keterlibatan   peneliti  dilapangan 

                                                   
132 Ibid., 
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diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.133 

 
C. Data dan Sumber Data 

1. Data adalah sebuah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan 

dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Data 

haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam arti bahwa data harus 

mengungkapkan kaitan antara informasi dan bentuk simbolik asli pada satu 

sisi.134 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hasil Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah alat untuk memotret seberapa jauh efek tindakan 

telah mencapai sasaran.135 Hasil observasi diperoleh dari pengamatan 

teman sejawat terhadap aktifitas peneliti dan siswa dengan menggunakan 

lembar pengamatan yang disediakan peneliti. Observasi dilakukan teman 

sejawat untuk mengamati sejauh mana model pembelajaran kooperatif tipe 

TAI diterapkan selama penelitian, apakah sudah sesuai rencana atau belum 

dan untuk menentukan taraf keberhasilan aktifitas penelitian.  

b. Hasil tes siswa 

Tes adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus 

ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang di tes.136 

Hasil tes siswa didapatkan dari siswa ketika menyelesaikan soal yang 

                                                   
133 Ibid., 
134 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian..., hal. 25 
135 Suyadi, Panduan Penelitian..., hal. 63 
136 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi pembelajaran..., hal. 67 
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diberikan oleh peneliti. Dari hasil tes diperoleh data yang berupa nilai hasil 

belajar siswa terhadap sub pokok bahasan volume kubus dan balok dengan 

TAI, sehingga dari nilai tersebut dapat dilihat ketuntasan  belajarnya. 

c. Hasil wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.137 Hasil wawancara 

didapatkan ketika proses wawancara antara peneliti dan siswa yang 

dijadikan subyek penelitian sehubungan dengan proses pembelajaran dan 

pemahaman terhadap materi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal-

hal yang kurang bisa diamati pada saat observasi. Pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan disusun dengan pedoman tertentu mengacu pada aspek 

atau hal yang akan diteliti yang dalam hal ini adalah untuk mengetahui 

pengetahuan siswa beserta hasil dan ketuntasan belajarnya, serta interaksi 

antar guru dan siswa selama pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. 

d. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan memuat segala perbuatan penelitian maupun siswa 

selama proses berlangsung pemberian tindakan. Hasil catatan lapangan 

memuat temuan-temuan selama proses pemberian tindakan berlangsung 

dan digunakan untuk melengkapi data. 

 
                                                   

137 S. Nasution, Metode Research, (Bandung: Jermmars, 1982), hal. 131 
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e. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui itu.138 Jawaban biasanya dilakukan 

secara tertulis. Dalam hal ini angket berfungsi untuk menunjukkan 

seberapa besar respon siswa terhadap pembelajaran TAI. 

2. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.139 

Sumber data dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

a) Siswa kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 tahun pelajaran 2011/2012 

untuk mendapatkan data tentang ketuntasan belajar peserta didik dalam 

proses belajar mengajar. 

b) Guru matematika kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 untuk melihat tingkat 

keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam 

proses belajar dan mengajar. 

c) Teman sejawat, dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat 

penerapan penelitian tindakan kelas secara komprehensif baik dari sisi 

siswa atau guru. 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis 

yaitu data primer dan data sekunder. 

                                                   
138 Asep Yoni, Menyusun  Penelitian ..., hal. 172 
139 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan..., hal. 129 
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a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data 

primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. 140 Dalam penelitian ini 

yang termasuk data primer adalah hasil observasi, hasil tes siswa, hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan angket.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini 

bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian 

terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data ini biasanya 

digunakan untuk melengkapi data primer.141 Dalam penelitian ini yang 

termasuk data sekunder adalah buku-buku yang digunakan bahan 

kepustakaan, laporan atau jurnal ilmiah dari internet. 

 
D. Prosedur Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengamatan dan pencatatan sistematis 

dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk 

menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (keajaiban atau 

peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 
                                                   

140 Mahmud, Metodologi Penelitian..., hal. 146 
141 Ibid., hal. 146 
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telah dirumuskan.142 Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang  

lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh degan metode lain. 

Observasi  juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang 

masalah yang kita selidiki.  Observasi digunakan untuk menjajaginya.143 

b. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa terhadap 

materi yang dipelajari, dalam hal ini tes yang digunakan berupa kuis individu. 

Terdapat dua tes yang diberikan kepada siswa, yaitu: 

1) Tes penempatan, merupakan ciri terpenting yang membedakan TAI dengan 

model pembelajaran lain. Pada tahap ini siswa mengerjakan suatu tes utuk 

mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Tes tersebut 

dikerjakan secara individual. Dari hasil tes penempatan akan diketahui 

tingkat kemampuan siswa sebagai salah satu dasar pembentukan kelompok 

berkemampuan heterogen. 

2) Tes yang diberikan pada akhir siklus, skor tes yang diperoleh akan 

ditambahkan sebagai skor kelompok. Tes ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada peningkatan ketuntasan belajar matematika siswa pada setiap 

siklus setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan uji validitas soal-

soal tes, karena soal-soal yang diambil bersumber pada: 

                                                   
142 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan..., hal 168 
143 S. Nasution, Metode Research..., hal.  122 
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1) Bank soal matematika kelas VIII 

2) Buku soal-soal latihan materi pelajaran matematika kelas VIII yang 

sesuai dengan standar isi kurikulum KTSP 

c. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal. 

Wawancara merupakan percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.144 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapat keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada 

peneliti.145 Pedoman wawancara berisi kisi-kisi pertanyaan yang akan 

diajukan pada subyek penelitian yaitu siswa. 

d. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data dalam penelitian. Dalam penelitian ini hasil catatan lapangan 

memuat temuan-temuan selama proses pemberian tindakan yang berlangsung 

di kelas. 

e. Angket Respon Siswa.  

Kuasioner (questionnaire) disebut juga angket. Metode kuesioner adalah 

suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah 

                                                   
144 Ibid., hal. 131 
145 Mardalis, Metode  Penelitian , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 64 
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atau bidang yang akan diteliti.146 Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui itu.147 Dalam 

penelitian ini angket digunakan untuk menunjukkan seberapa besar respon 

siswa terhadap pembelajaran TAI. 

 
E. Teknis Analisis Data 

Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau 

menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil 

dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang 

satu dengan faktor-faktor yang lain.148 Pemaparan dan analisis data penelitian 

tindakan kelas mengikuti aturan-aturan dalam proses pemaparan dan analisis data 

secara kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih bersifat natural, deskriptif, induktif, 

dan menemukan makna dari suatu fenomena.149  

Sifat natural diartikan bahwa penelitian kualitatif mempunyai latar yang 

alami sebagai sumber data langsung. Peneliti masuk secara langsung ke dalam 

latar penelitian (kelas). Pentingnya masuk ke dalam latar alamiah tersebut karena 

peneliti sangat memerhatikan konteks. Berbagai fenomena pembelajaran di kelas 

dapat dipahami dengan baik jika diamati di latar tempat terjadinya. Sifat 

                                                   
146 Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2003), hal. 76 
147 Asep Yoni, Menyusun  Penelitian ..., hal. 172 
148 Anas Sudiyono, Pengantar Evaluasi..., hal. 51 
149 Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan..., hal. 107 
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diskriptif dalam penelitian kualitatif berarti merujuk kepada (1) data yang 

dikumpulkan cenderung berbentuk kata-kata atau gambar, dan (2) laporan hasil 

penelitiannya berupa kutipan-kutipan dari data sebagai ilustrasi untuk 

memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif cenderung induktif. Peneliti tidak mencari data untuk 

membuktikan atau menolak hipotesis yang dibuat sebelumnya, melainkan 

membuat abstraksi ketika fakta-fakta khusus telah terkumpul dan dikelompokkan 

bersama-sama. Analisis induktif berarti bentuk-bentuk, tema-tema, kategori-

kategori suatu analisis berangkat dari data. Penganalisis mencari variasi alami 

dari data yang ada. Sedangkan penemuan makna ditemukan dari fenomena yang 

tampak dalam proses dan hasil pembelajaran.150  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber: yaitu pengamatan, wawancara, catatan lapangan, transkrip 

wawancara, dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto. Data-data tersebut 

dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Langkah berikutnya setelah data dipelajari dan di 

telaah adalah mereduksi data. 

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada proses 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan 

lapangan.151 Dengan mereduksi data tentang proses pembelajaran akan dapat 

ditarik kesimpulan apakah guru mengelola pembelajaran secara kondusif 

                                                   
150 Ibid., hal. 108 
151 Ibid., hal. 109 
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sehingga proses belajar mengajar berlangsung efektif dan menyenangkan, 

sehingga peserta didik bisa mencapai ketuntasan belajar. 

Proses analisis data dilakukan secara bertahap dan senantiasa terbuka untuk 

penyempurnaan berdasarkan data baru. Proses analisis data dilakukan secara 

terus menerus (cyclical) sejak peneliti memasuki lapangan sampai kegiatan 

penelitian berakhir. Peneliti terus bergerak diantara empat sumbu, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan/verifikasi. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penganbilan tindakan. Penyajian 

data ditampilkan dalam bentuk teks naratif.152 

Penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi 

dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik pada 

akhir  siklus satu ke kesimpulan terevisi pada akhir siklus dua dan seterusnya dan 

kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. Kesimpulan yang pertama sampai yang 

terakhir saling terkait dan kesimpulan pertama sebagai pijakan.153 Kesimpulan-

kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-

makna yang muncul diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

sehingga kredibel/valid.154 

 

 

                                                   
152 Ibid., hal. 110-111 
153Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 101 
154 Ibid., hal. 111 
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Ada tiga analisis data yang dilakukan, yaitu: 

1) Analisis Data Observasi 

Data dari Indikator keberhasilan tindakan selain dilihat dari kinerja 

(aktifitas guru dan siswa), hasil observasi dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari hasil skor pada lembar observasi siswa yang digunakan. Prosentase 

perolehan skor pada lembar observasi diakumulasi untuk menentukan 

seberapa besar peningkatan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan 

keberhasilan penelitian untuk setiap siklus. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan tindakan, didasarkan pada Tabel Tingkat Penguasaan menurut 

Ngalim Purwanto sebagai berikut155:  

TABEL 3.1 : Tingkat Penguasaan (Taraf Keberhasilan Tindakan) 

Tingkat Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 
80% - 100% 
76% - 85% 
60% - 75% 
55% - 59% 

<54% 

A 
B 
C 
D 
TL 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
 

Sedangkan untuk menentukan prosentase keberhasilan tindakan, 

didasarkan pada skor yang diperoleh dari data hasil observasi. Cara 

perhitungannya melalui rumus penilaian dibawah ini : 

 
NP = R/SM x 100% 

Keterangan : 

NP : Nilai Persen yang dicari atau diharapkan 

R : Skor mentah yang diperoleh siswa 
                                                   

155 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung : PT. 
Remaja Rosdakarya, 2008), hal.103 
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SM  : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100% : Bilangan tetap 

 

2) Analisis Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa terdiri dari 20 butir pertanyaan dengan rincian 17 

butir pertanyaan positif (+) dan 3 butir pertanyaan negative (-). Penskoran 

angket untuk butir (+) adalah skor 4 untuk jawaban selalu, 3 untuk jawaban 

sering, 2 untuk jawaban jarang, dan 1 untuk jawaban tidak pernah. Untuk butir 

(-) adalah skor 1 untuk jawaban selalu, 2 untuk jawaban sering, 3 untuk 

jawaban jarang, dan 4 untuk jawaban tidak pernah. Data hasil angket dibuat 

kualifikasi dengan kriteria sebagai berikut: 

TABEL 3.2 : Kriteria Respon Siswa156 
PROSENTASE KRITERIA 

75% -100% Sangat Tinggi 
50% - 74,9 % Tinggi 

25% - 49,99 % Sedang 
0% - 24,99 % Rendah 

 
Cara menghitung prosentase respon adalah sebagai berikut:157 

Prosentase = 
    

     
 x 100% 

3) Analisis Hasil Belajar Siswa Digunakan Sebagai Acuan Ketuntasan Belajar 

dan Penghargaan Kelompok. 

a. Hasil lembar kerja siswa yang telah dilaksanakan pada setiap pertemuan 

ditambahkan pada skor kelompok. Jika nilai yang diperoleh tinggi, maka 

                                                   
156 Ibid., hal. 176 
157 Ibid., 
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nilai yang ditambahkan juga tinggi dan nilai yang diperoleh rendah, maka 

nilai yang ditambahkan juga rendah.  

Mengenai kriteria ketuntasan Belajar, seorang siswa (individual) 

dinyatakan telah tuntas dalam belajar, bila siswa telah mencapai daya serap 

75% seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 75 % menguasai 

bahan ajar atau kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa adalah 75 

dan ketuntasan belajar klasikal adalah 80%, yang artinya ketuntasan belajar 

suatu kelas belum mencapai 80% perlu diadakan diagnostik dan remidial 

sebelum materi dilanjutkan.158  

Cara menghitung prosentase ketuntasan belajar adalah sebagai berikut: 

Prosentase = 
     

   
 x 100% 

b. Hasil tes belajar siswa pada akhir siklus juga dihitung nilai rata-ratanya. 

Hasil tes pada akhir silus I dibandingkan dengan akhir siklus II. Jika 

mengalami kenaikan maka diasumsikan model pembelajaran yang 

digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TAI dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa. 

Langkah-langkah menganalisis adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan nilai peningkatan individu 

Cara menentukan peningkatan nilai individu dilakukan dengan 

membandingkan nilai tes terbaru dengan nilai atau skor dasar. 

                                                   
158 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi  dan..., hal. 9 
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Kriterianya adalah: 159 

TABEL 3.3 : Perhitungan Skor Peningkatan Individu 
Kriteria Skor Peningkatan 

Nilai kuis/tes terkini turun lebih dari 10 poin di bawah nilai 
awal 5 poin 

Nilai kuis/tes terkini turun 1 sampai dengan 10 poin di 
bawah nilai awal 10 poin 

Nilai kuis/tes terkini sama dengan nilai awal  sampai dengan 
10 di atas  nilai awal 

20 poin 

Nilai kuis/tes terkini lebih dari 10 di atas nilai awal 30 poin 
 

2) Hasil peningkatan nilai individu 

Hasil peningkatan nilai individu digunakan untuk menentukan nilai 

kelompok. Nilai kelompok merupakan rata-rata nilai peningkatan individu 

semua anggota. Nilai kelompok ini akan menentukan penghargaan yang 

diraih. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

TABEL 3.4 : Kriteria Penghargaan Kelompok160 
SKOR KELOMPOK KRITERIA PENGHARGAAN 

25 Super Team (Tim Super) 

20 Great Team (Tim Hebat) 

15 Good Team (Tim Baik) 

 
 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, 

perlu dilakukan aktivitas validasi atau pengecekan keabsahan data. Pengecekan 

keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (credibility) dengan 

                                                   
159 Paket Pembinaan Penataran, Model Pembelajaran..., hal. 11 
160 Nur Asma, Model Pembelajaran..., hal. 90 
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teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat.161 Yang 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan  

pada   sesuatu   di  luar   data   untuk   keperluan   mengecek   atau   sebagai 

pembanding terhadap data yang telah ada.162 Triangulasi merupakan upaya 

untuk melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan 

dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan teknik.163 Ada empat 

macam triangulasi yaitu triangulasi data atau triangulasi sumber data, 

triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.164 Dalam 

penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi data atau 

triangulasi sumber data dan triangulasi metode: 

a) Triangulasi Data atau Triangulasi Sumber Data, dimaksudkan dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data. Yaitu 

membandingkan data yang diperoleh dengan hasil konfirmasi kepada guru 

matematika sebagai sumber lain tentang kemampuan akademik yang 

dimiliki oleh subjek penelitian (siswa itu sendiri) pada pokok bahasan lain, 

serta dari hasil observasi teman sejawat. 

                                                   
161 Erna Febru A.S, Teknik Analisis Data Dalam Penelitian, dalam 
 http://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-analisis-data-dalam-penelitian/ , 

diakses 9April 2012 
162 Ibid., 
163 Sa’dun Akbar, Penelitian Tindakan..., hal. 111 
164 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian..., hal. 25 
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b) Triangulasi Metode, dilakukan dengan menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Yaitu (1) untuk mengetahui 

ketuntasan belajar siswa peneliti membandingkan hasil tes dengan hasil 

observasi dan hasil wawancara, (2) untuk mengetahui respon siswa 

terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TAI peneliti membandingkan 

hasil angket dengan hasil wawancara dan catatan lapangan. 

2. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan  pengamatan  dilakukan dengan teknik melakukan pengamatan 

yang diteliti, rinci, dan terus menerus selama proses pembelajaran 

berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap 

subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari kepalsuan dalam memberikan 

keterangan dari obyek atau hal-hal yang tidak diinginkan.165 

3. Pengecekan teman sejawat  

Pengecekan teman sejawat dilakukan dalam bentuk diskusi mengenai 

proses dan hasil penelitian dengan harapan untuk memperoleh masukan baik 

dari segi metodelogi maupun pelaksanaan tindakan.166 

 
G. Tahap-Tahap Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Nilai tes penempatan 

adalah nilai awal. Sedangkan observasi awal dilakukan untuk dapat mengetahui 
                                                   

165 Erna Febru A.S, Teknik Analisis..., 
166 Ibid., 



84 
 

tindakan yang tepat untuk diberikan dalam rangka menigkatkan ketuntasan 

belajar matematika.  

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 tahapan yaitu: (a) tahap 

pendahuluan, (b) tahap perencanaan, (c) tahap pelaksanaan, (d) tahap observasi, 

dan (e) tahap refleksi. Refleksi sebagai pertimbangan perencanaan siklus 

selanjutnya, yang setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a) Tahap Pendahuluan  

Pada tahap pendahuluan ini peneliti melakukan aktivitas antara lain : 

1. Mengajukan pemberitahuan izin penelitian kepada kepala MTsN 

Tulungagung 2 dan melakukan perbincangan dengan WAKA kurikulum 

dengan penelitian yang akan dilakukan di sekolah tersebut. 

2. Berkomunikasi dengan guru yang mengampu mata pelajaran matematika 

kelas VIII-D, bertanya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan dan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu menerapkan model pembelejaran 

kooperatif tipe TAI. Berkomunikasi juga terkait kontrak waktu atau jam 

penelitian, materi, serta sumber materi yang akan digunakan. 

3. Meminjam Program semester dan mengkomunikasikan, mensinkronisasikan 

RPP dan LKS yang dibuat peneliti kepada guru matematika VIII-D. 

4. Observasi kelas dan pemberian tes penempatan.  
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b) Tahap Perencanaan  

Kegiataan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan adalah menyusun 

rancangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan temuan masalah dan gagasan 

awal. Rancangan yang akan dilakukan mengacu pada model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan rencana 

pembelajaran, tes berupa tes individu, tes akhir siklus, lembar observasi dan 

angket respon siswa. 

c) Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan desain pembelajaran kooperatif tipe 

TAI seperti yang telah direncanakan dan melakukan tes penempatan. Dalam 

usaha ke arah perbaikan, suatu perencanaan bersifat fleksibel dan siap 

dilakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

di lapangan. 

d) Tahap Observasi 

Observasi dilakukan selama pengamatan tindakan sebagai upaya 

mengetahui jalannya pembelajaran. Dalam melakukan observasi, peneliti 

dibantu oleh seorang pengamat lain yang ikut mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang telah disiapkan oleh 

peneliti. 

e) Tahap Refleksi 

Pada tahap ini peneliti mendiskusikan dengan teman sejawat dan guru kelas 

mengenai hasil pengamatan yang dilakukan, kekurangan maupun ketercapaian 
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pembelajaran untuk menyimpulkan data atau informasi yang berhasil 

dikumpulkan sebagai pertimbangan perencanaan pembelajaran siklus 

selanjutnya. 

Secara lebih rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dirancang siklus 

demi siklus dengan penjabaran sebagai berikut: 

 Siklus I  

a. Perencanaan. Pada tahap perencanaan ini aktivitas yang dilakukan peneliti 

terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 

1) Menyusun RPP, lembar kegiatan siswa, dan soal tes akhir siklus. 

2) Membuat lembar observasi dan angket respon siswa. 

b. Pelaksanaan Tindakan. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

mengajar sesuai dengan RPP yang di buat. Dalam hal ini digunakan model  

pembelajaran kooperatif tipe TAI. Dalam penelitian ini berkelompok yang 

dibentuk beranggotakan  siswa yang heterogen dalam jenis kelamin dan 

heterogen dalam kemampuan yang ditentukan dari skor dasar siswa. Dan 

peneliti mengamati jalannya pembelajaran. 

c. Observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh seorang 

observer/teman sejawat dengan menggunakan pedoman observasi. Observasi 

dilakukan untuk mengamati peningkatan ketuntasn belajar siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Selain itu juga dilakukan wawancara tentang 

proses pembelajaran. 
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d. Refleksi. Data yang diperoleh pada saat observasi dianalisis untuk melihat 

peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kemudian dilaksanakan diskusi antara peneliti, teman sejawat, dan guru. 

Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan pembelajaran 

dan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul 

agar dapat dibuat rencana perbaikan pada siklus II. 

 Siklus II 

a. Perencanaan. Persiapan yang dilakukan pada siklus II ini memperhatikan 

refleksi dari siklus I. Perencanaan pada siklus II meliputi: 

1) Membuat RPP yang disesuaikan dengan hasil refleksi siklus I. 

2) Membuat lembar kegiatan siswa, soal tes akhir siklus, lembar observasi, 

dan pedoman wawancara.. 

b. Pelaksanaan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II pada intinya sama seperti 

siklus I, yaitu guru memberikan materi pelajaran sesuai RPP yang telah 

dibuat. Pada saat pembelajaran berkelompok, kelompok siswa masih sama 

seperti pada siklus I. 

c. Observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh seorang observer 

dengan menggunakan pedoman observasi. Lembar observasi yang 

digunakan sama dengan lembar observasi  siklus I. Selain itu juga dilakukan 

wawancara dan memberikan angket respon siswa. 

d. Refleksi. Refleksi pada siklus II digunakan untuk membandingkan hasil dari 

siklus I dengan siklus II, apakah ada peningkatan ketuntasan belajar siswa 
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atau tidak. Jika telah berhasil maka siklus tindakan berhenti. Namun bila 

yang terjadi sebaliknya, maka peneliti harus mengulang siklus tindakan 

dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada tindakan berikutnya sampai 

berhasil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Berikut ini adalah gambaran tahapan-tahapan pelaksanaan PTK setiap siklusnya: 

Gambaran Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas167 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

167 Suyadi, Panduan Penelitian..., hal. 50 

Perencanaan  

Refleksi  Pelaksanaan  SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan  

Refleksi  Pelaksanaan  SIKLUS II 

Pengamatan 

? 
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BAB IV 

PAPARAN HASIL PENELITIAN 
 

A.  Paparan Data 

Dalam penelitian ini diamati tentang penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team-Assisted Individualization) pada pembelajaran 

matematika sub pokok bahasan volume kubus dan balok pada kelas VIII-D 

MTsN Tulungagung 2. Dari penelitian ini dapat dideskripsikan secara rinci 

kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Paparan Data Pratindakan 

Setelah mengadakan seminar proposal pada tanggal 30 Maret 2012 yang 

diikuti oleh 16 mahasiswa dari program studi tadris matematika serta seorang 

dosen pembimbing, maka peneliti segera mengajukan surat izin penelitian ke 

BAK dengan persetujuan pembimbing. Pada hari Senin tanggal 9 April 2012, 

peneliti mengadakan pertemuan dengan Kepala MTsN Tulungagung 2. Pada 

pertemuan tersebut peneliti menyampaikan rencana untuk melaksanakan 

penelitian di sekolah tersebut sekaligus menyerahkan surat permohonan izin 

mengadakan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir program sarjana di 

STAIN Tulungagung. Kepala Madrasah menyatakan tidak keberatan dan 

menyambut dengan baik keinginan peneliti untuk melaksanakan penelitian serta 

berharap agar penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan sumbangan besar 

bagi praktik pembelajaran di sekolah tersebut. Untuk langkah selanjutnya Kepala 

Madrasah menyarankan agar menemui Wakil Urusan Kurikulum, kemudian oleh 

89 
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beliaunya diantarkan ke guru matematika kelas VIII untuk membicarakan 

langkah selanjutnya. 

Setelah peneliti mengadakan pertemuan dengan guru matematika kelas 

VIII, peneliti menyampaikan rencana penelitian yang telah mendapat izin dari 

Kepala Madrasah. Beliau memberikan gambaran singkat tentang keadaan peserta 

didik di sekolah tersebut, dan mengatakan bahwa di sekolah tersebut masih 

jarang diadakan penelitian tindakan kelas khususnya di bidang matematika 

dengan judul yang serupa, dan beliau meminta agar pelaksanakan penelitian 

dilaksanakan setelah Ujian Nasional agar penelitian bisa berjalan efektif. 

Selanjutnya guru tersebut menyarankan bahwa penelitian sebaiknya 

dilaksanakan di kelas VIII-D dengan alasan bahwa di kelas tersebut hanya 

sebagian kecil peserta didik yang mampu menguasai bahan ajar dan belajar 

secara tuntas. Setelah itu peneliti berdiskusi lebih lanjut mengenai penentuan 

jadwal penelitian, pemilihan materi, dan kondisi peserta didik di kelas tersebut. 

Selanjutnya beliau memberikan contoh perangkat pembelajaran yang digunakan, 

seperti RPP, silabus, prota dan promes. Berdasarkan diskusi tersebut diperoleh 

data jumlah peserta didik kelas VIII-D sebanyak 32 peserta didik yang terdiri 

dari 17 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Dari pertemuan 

dengan guru matematika kelas VIII-D, peneliti mendapat informasi bahwa materi 

Kubus dan Balok masih belum dikuasai dengan maksimal oleh siswa. Akhirnya 

setelah Ujian Nasional tepatnya pada tanggal 30 April 2012 peneliti 

mengkonfirmasi ulang terkait penelitian yang akan dilakukan, dan diperoleh 
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kesepakatan penelitian dapat dimulai pada minggu ini sesuai dengan jadwal 

pelajaran matematika kelas VIII-D. 

Setelah itu, peneliti memberi gambaran singkat terkait pelaksanaan 

penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti menyampaikan bahwa yang 

bertindak sebagai pelaksana tindakan adalah peneliti, dan teman sejawat sebagai 

pengamat (Observer). Kehadiran pengamat di sini bertugas untuk mengamati 

semua aktifitas peneliti dan peserta didik dalam kelas. Mengamati jalannya 

pembelajaran apakah sudah sesuai rencana atau belum. Untuk mempermudah 

pengamatan tersebut pengamat diberi lembar observasi yang telah dibuat oleh 

peneliti.  

Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan, maka peneliti menyusun 

prosedur kerja dalam penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri 

dari 4 tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan 

refleksi.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri dari dua pertemuan. Siklus I dilaksanakan pada hari Selasa jam ke 3-4 dan 

hari Rabu jam ke 1-2 (4×40 menit/2 kali pertemuan), tanggal 8 dan 9 Mei 2012. 

Materi yang dibahas adalah menentukan rumus dan menghitung volume Kubus 

dan Balok. Sedangkan siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu jam ke 1-2 dan hari 

Selasa jam ke 3-4 (4×40 menit/2 kali pertemuan), tanggal 12 dan 15 Mei 2012. 
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Materi yang dibahas adalah perubahan volume Kubus dan Balok jika rusuknya 

berubah. 

Hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 merupakan pelaksanaan tes penempatan 

(placement test). Dalam tes penempatan ini peneliti memberikan soal sejumlah 8 

soal uraian. Hasil tes penempatan inilah yang menjadi pedoman peneliti dalam 

membentuk kelompok. Waktu pengerjaan tes penempatan dilaksanakan selama 

60 menit. Adapun soal tes penempatan beserta kunci jawabannya dapat dilihat 

dalam lampiran 6 dan 7.  

Sebelum pelaksanaan tes penempatan itu (20 menit pertama), peneliti 

sudah memberikan penjelasan kepada peserta didik bahwa kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan adalah kegiatan pembelajaran dengan kelompok, yaitu 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team-Assisted 

Individualization). Dengan tahapan; tes penempatan dan pembentukan kelompok, 

belajar secara individu, belajar secara kelompok, tes, perhitungan nilai kelompok, 

dan pemberian penghargaan pada kelompok. 

Pembagian kelompok akan dibentuk dengan menggunakan skor tes 

penempatan. Tes penempatan tersebut dikerjakan secara individu oleh siswa. 

Siswa yang mempunyai skor tinggi akan dikelompokkan dengan siswa yang 

memiliki skor sedang dan rendah, sehingga setiap kelompok akan terdiri dari 

siswa yang berkemampuan heterogen. 

Peneliti juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran akan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS tersebut dikerjakan secara 



93 
 

individu, kemudian jawaban yang telah diperoleh didiskusikan dengan anggota 

kelompok. Hasil diskusi kelompok ini ditulis dalam buku catatan masing-masing 

anggota kelompok dengan tidak mengubah jawaban pada LKS yang telah 

dikerjakan secara individu. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mengerti 

dan membedakan antara pekerjaan pribadinya dengan hasil diskusi. 

Kelompok yang sudah selesai akan diberikan kesempatan untuk 

menuliskan jawaban di papan tulis dan mempresentasikan jawaban di depan 

kelas, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Setelah itu siswa bersama 

peneliti menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran pada pertemuan tersebut. 

Kelompok yang mempunyai skor peningkatan tinggi akan diberikan 

penghargaan.  

Dalam belajar kelompok, setiap siswa harus berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran agar mengikuti pembelajaran dengan baik. Peneliti menjelaskan 

bahwa dengan belajar kelompok akan melatih kemampuan berkomunikasi, 

menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dengan orang lain, sehingga nantinya 

sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Paparan Data Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan terbagi dalam empat tahap yaitu tahap perencanaan, 

tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi yang membentuk suatu 

siklus, mengenai pembahasan lebih rinci pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini dengan model pembelajaran tipe TAI yang dilaksanakan dalam dua siklus, 

dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut: 
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 Kegiatan Pada Siklus I  

a. Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan tindakan, peneliti menyusun rancangan tindakan 

yang akan diberikan sebagai berikut: 

1) Membuat Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) tentang meteri yang 

akan diajarkan sesuai dengan model pembelajaran tipe TAI yang berguna 

untuk meningkatkan ketuntasan  belajar siswa. Pada hari Rabu tanggal 2 

Mei 2012 peneliti membuat RPP. Di dalam RPP ini berisi skenario 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat aktifitas guru dan siswa. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran ini digunakan untuk satu kali pertemuan. 

Adapun rincian dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat 

dilihat pada lampiran 2.1.  

2) Menyusun kelompok berdasarkan pada hasil tes penempatan. Data hasil tes 

penempatan beserta daftar ketuntasan belajar siswa dan data pembagian 

kelompok yang berhasil dibentuk dapat dilihat dalam tabel 4.5, tabel 4.6, 

dan tabel 4.7 pada lembar lampiran 9.1 dan 9.2. 

3) Menyusun dan menyiapkan lembar observasi. Berdasarkan penelitian yang 

akan dilakukan maka disusun dua lembar observasi yaitu: 

 Lembar observasi yang digunakan untuk mengobservasi kegiatan guru atau 

peneliti pada waktu mengajar, sebagai observernya adalah Naimatur 

Rosidah (teman sejawat). Untuk rincian dari lembar observasi dapat dilihat 

pada lampiran 3.1. 
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 Lembar observasi yang digunakan untuk mengobservasi kegiatan  siswa 

pada proses belajar mengajar, sebagai observernya adalah Umi Salamah 

(teman sejawat). Untuk rincian dari lembar observasi dapat dilihat pada 

lampiran 4.1. 

4) Mempersiapkan sarana dan media pembelajaran yaitu: buku paket, alat 

peraga dan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS beserta kunci jawabannya 

dapat dilihat pada lampiran 10.1 dan 11.1.  

5) Mempersiapkan soal tes untuk siswa yaitu tes akhir siklus I. Adapun soal 

tes akhir siklus I beserta kunci jawabannya dapat dilihat pada lampiran 13.1 

dan 14.1.  

6) Menyusun angket respon siswa. Adapun rincian dari angket respon siswa 

dapat dilihat pada lampiran 20.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dibantu oleh teman sejawat yang 

pada saat tindakan berlangsung berposisi sebagai observer dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Observer mengamati aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung tanpa 

mengganggu kegiatan siswa, mencatat data-data atau temuan-temuan yang 

ada, memberikan catatan-catatan mengenai apa saja yang terjadi dalam 

penelitian tersebut.  

Tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI, yaitu sebagai berikut: 
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1) Presentasi guru 

2) Belajar secara individu 

3) Belajar kelompok 

4) Pelaksanan tes berupa LKS dan tes akhir siklus 

5) Perhitungan nilai kelompok dan pemberian penghargaan bagi kelompok 

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti telah mengajukan rencana 

pelaksanaan pembelajaran beserta prosedur pelaksanaan TAI kepada guru 

yang mengampu pelajaran matematika kelas VIII-D, yang dilaksanakan dalam 

waktu 160 menit atau 2 kali pertemuan (1 pertemuan = 80 menit) tiap siklus. 

Diskripsi pelaksaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI yang diawali dengan presentasi peneliti sebagai berikut: 

Pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 06.45 WIB di MTsN 

Tulungagung 2 di kelas VIII-D, peneliti untuk pertama kalinya melaksanakan 

pembelajaran. Setelah 15 menit membaca Al-Quran tepat pukul 07.00 KBM 

dimulai. Pertama yang akan dilaksanakan adalah pengumuman kelompok 

sesuai hasil tes penempatan kemarin, ada enam kelompok yang berhasil 

dibentuk, dengan rincian empat kelompok terdiri dari lima orang anggota dan 

dua kelompok terdiri dari enam anggota. Pada saat pembentukan kelompok 

diumumkan, siswa cenderung keberatan dengan hasil pembagian kelompok 

tersebut. Mereka menginginkan berkelompok dengan siswa yang pintar-pintar 

saja atau dengan teman yang mereka anggap ada kesesuaian dan kenyamanan.  



97 
 

Menyikapi keadan tersebut, peneliti menjelaskan bahwa kelompok yang 

sudah dibentuk tidak dapat diganti lagi. Kelompok yang ada, sudah 

dipertimbangkan kemaslahatannya sehingga akan seimbang dan dapat 

berkompetisi dengan sehat. 

 Presentasi Peneliti 

Sebelum siswa belajar secara individu, peneliti memberikan apersepsi 

materi yang akan dipelajari. Pada pertemuan pertama pada sub pokok bahasan 

volume kubus dan balok, peneliti memberikan motivasi bahwa jika siswa 

menguasai materi ini, maka tidak akan mengalami kesulitan karena sangat 

besar manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari dan materi ini sangat penting 

untuk menyongsong volume bangun ruang sisi lengkung di kelas IX karena 

materi ini dasar utama untuk menguasai volume bangun ruang yang lain. 

Pada pertemuan pertama peneliti mendemonstrasikan cara menemukan 

rumus volume kubus dan balok. Dalam mendemonstrasikan materi ini, 

peneliti menggunakan alat peraga matematika berupa model kubus satuan 

yang terbentuk dari kertas buffalo serta model kubus dan balok dari fiber 

(dapat dilihat pada lampiran 2.1.1 dan 2.1.2 dalam RPP). Pada saat 

penyampaian materi, peneliti menyajikan dengan cara setahap demi setahap. 

Karena pembelajaran kooperatif tipe TAI ini belum pernah diketahui oleh 

siswa, sehingga siswa begitu antusias untuk mendengarkan penjelasan dari 

peneliti serta mencatat hal-hal yang penting bagi mereka. 
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Ketika peneliti menjelaskan materi, siswa sangat senang dan mereka 

cenderung diam karena asyik melihat alat peraga yang di bawa oleh peneliti. 

Sejenak peneliti bisa menarik perhatian siswanya. Namun beberapa menit 

kemudian  siswa sudah mulai ramai, ada yang bicara dengan teman sebangku, 

ada yang bertanya kepada peneliti mengenai guna alat peraga itu sendiri. 

Siswa ramai bukan karena dia jenuh, melainkan karena dia aktif dan ingin 

mengetahui apa yang akan dilakukan peneliti dengan alat tersebut. Bahkan ada 

pula yang sebagian anak maju ke meja peneliti untuk bertanya langsung dan 

penasaran untuk membuat mainan alat tersebut. 

Peneliti menjelaskan setahap demi setahap terkait proses penemuan 

volume kubus dan balok yang didahului dengan bertanya kepada siswa terkait 

bagian-bagian kubus dan balok serta rumus-rumus yang telah mereka kuasai 

guna mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa.  

P :  “Ayo sekarang kita masukkan kubus-kubus satuan dari kertas 

buffalo ini ke dalam model kubus dan balok dari fiber jangan lupa 

sambil dihitung jumlahnya ya...? kubus satuannya kita susun 

dengan warna sengkelang agar memudahkan untuk menghitung. 

Ada berapa kubus satuan yang ada di model kubus? Dan ada berapa 

kubus satuan yang ada di model balok?” 

US : “Saya  Bu, ada 27 kubus satuan yang ada di model kubus dan ada 

24 kubus satuan yang ada di model balok”. 
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P : “Benar  sekali. Ada 27 kubus satuan yang ada di model kubus, ini 

juga bisa dihitung dari luas alas dikali tingginya yaitu 3∙3∙3=27. 

karena kubus luas alasnya berbentuk persegi maka cara mencari 

luas alasnya adalah LA = 푠 ∙ s dan karena semua rusuk-rusuknya 

sama panjang maka tingginya juga sama dengan panjang sisi-sisi 

yang lain yaitu s jadi rumus volume kubus adalah 푉 = 푠 ∙ s ∙ s atau 

V= s3.” Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang volume 

baloknya? 

Wewa : “Saya  Bu, ada 24 kubus satuan yang ada di model balok, ini juga 

bisa dihitung dari luas alas dikali tingginya yaitu 2 ∙3∙4=24 dimana 

2 adalah panjang balok, 3 adalah lebar balok, dan 4 adalah tinggi 

balok. Karena balok luas alasnya berbentuk persegi panjang maka 

cara mencari luas alasnya adalah LA = 푝 ∙ l  dan setelah dikalikan 

tingginya maka rumus volume balok adalah 푉 = 푝 ∙ l ∙ t .” 

P : “Bagus  sekali. Apakah semua sudah faham atau ada yang kurang 

jelas?” 

PD : Faham Bu... (jawab peserta didik dengan serempak). 

Setelah penjelasan tadi selesai, peneliti memberikan beberapa contoh 

soal untuk penerapan rumus tersebut dan guna memberikan gambaran tentang 

variasi soal pada volume kubus dan balok. 
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P : “Coba saya punya pertanyaan untuk kalian. Ada suatu balok dengan 

panjang = 4 cm, lebar = 9 cm, dan tinggi = 6 cm mempunyai volum 

yang sama dengan suatu kubus. Berapakah panjang rusuk kubus 

tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut.” 

BETL : “Saya Bu. Diketahui volum balok sama dengan kubus. Berarti 

langkah yang pertama dilakukan adalah mencari terlebih dahulu 

volum dari balok. Kemudian volum balok tersebut diakar pangkat 

tiga. Karena untuk mencari panjang rusuk kubus yang diketahui 

volumnya adalah mengakar pangkat tiga volum tersebut.” 

P : “Berapakah hasilnya? Ayo semua menghitung.” 

BETL :  “Volum dari balok adalah 216 cm3. Sehingga panjang rusuk dari 

kubus adalah akar pangkat tiga dari 216 cm3 sama dengan 6 cm.” 

P :  “Jawaban yang tepat. Bagi yang kurang jelas silahkan ditanyakan.” 

Pertemuan kedua dimulai dengan mengadakan review terhadap materi 

yang telah diberikan selama kurang lebih 10 menit. Materi inti pada 

pertemuan kedua ini  adalah berupa pelaksanaan tes akhir siklus I dengan 

waktu pengerjaan 50 menit, sedangkan 20 menit terakhir digunakan untuk 

pembahasan soal dan penilaian, dengan maksud agar siswa dapat langsung 

mengerti dimana letak kasalahannya dalam pengerjaan tesnya. 

 Belajar Secara Individu 

Setelah peneliti membagikan LKS 1, kemudian siswa diminta untuk 

mengerjakan LKS tersebut secara individu. Peneliti berkeliling untuk 
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memantau siswa. Ada siswa yang berusaha sendiri, namun ada juga siswa 

yang tidak patuh dan malah berdiskusi dengan teman satu mejanya atau teman 

satu kelompoknya. Dalam pembelajaran TAI terdapat tahapan dimana setiap 

siswa mengerjakan secara individu terlebih dahulu. Melalui tahapan ini siswa 

berusaha memahami materi yang sedang dipelajari, mencoba mengerjakan 

sendiri permasalahan dalam LKS sesuai kemampuan yang didapat dari 

pengantar materi yang diberikan peneliti di awal pembelajaran. Dalam 

pertemuan pertama, setelah mendapatkan LKS 1 yang dibagikan peneliti, 

siswa masih belum bersegera mengerjakannya. Ada siswa yang terlihat 

bingung ketika menghadapi soal, ada siswa yang terlihat tegang karena seperti 

ulangan yang harus diawasi dengan ketat oleh petugas. Pada pertemuan 

pertama ini, berdasarkan pengamatan peneliti, ada lima orang siswa yang 

masih bertanya pada guru dan sekitar 4-5 pasang siswa yang saling berdiskusi.  

Pada pertemuan kedua, peneliti menjelaskan teknis pelaksanaan tes 

akhir siklus 1. Karena telah dikabarkan pada pertemuan pertama, siswa sudah 

terlihat siap dengan alat tulis mereka. Setelah semua soal dibagikan, siswa 

langsung mengerjakan soal-soal dalam tes akhir siklus 1 dalam durasi waktu 

50 menit.  

 Belajar Secara Berkelompok 

Tahapan selanjutnya dalam TAI adalah belajar secara kelompok. Setelah 

siswa mengerjakan soal-soal LKS 1 secara individu, maka siswa segara 

menempatkan diri pada posisi berkelompok. Selanjutnya mereka saling 
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berdiskusi hasil jawaban LKS yang sebelumnya telah mereka kerjakan secara 

individu dengan teman satu kelompok mereka. Kemudian mereka saling 

mengecek jawaban hasil pekerjaan temannya tersebut dan berdiskusi untuk 

jawaban yang benar. Dalam berdiskusi siswa dituntut untuk berpartisipasi 

mengeluarkan ide-ide yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan. 

Hasil diskusi ditulis dalam buku catatan masing-masing siswa dan hasil 

pekerjaan LKS tidak boleh diubah, untuk penilaian asli apa adanya. 

Pada awal pertemuan ini, tampak siswa masih banyak yang bingung 

harus melakukan apa dalam kelompok mereka. Kemudian peneliti 

menjelaskan kepada siswa bahwa tujuan dibentuk kelompok ini agar siswa 

dapat saling bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi 

saat ini dan mendapatkan jawaban yang benar. Dalam berdiskusi masih ada 

siswa yang hanya diam menunggu jawaban yang benar dari temannya tanpa 

mereka mau berusaha, ada juga siswa yang asyik berbicara dengan teman dari 

kelompok lain. Namun peneliti tetap mengingatkan agar mereka tetap 

berkonsentrasi dalam kelompoknya dan ikut berpartisipasi secara aktif. 

Pada pertemuan kedua tidak ada diskusi kelompok karena pada 

pertemuan ini dikhususkan untuk pelaksanaan tes akhir siklus I. Perolehan 

Hasil LKS tiap kelompok beserta rata-rata tiap siklus dapat dilihat pada 

lampiran 12. 
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 Pelaksanaan Tes Akhir Siklus 

Tes akhir siklus diberikan pada akhir pembelajaran setiap siklus. Pada 

siklus I ini tes akhir siklus diberikan pada tanggal 9 Mei 2012. Tes akhir 

siklus ini diberikan dengan tujuan agar pada saat pembelajaran berlangsung 

siswa benar-benar berusaha memahami materi yang diberikan sehingga dapat 

mengerjakan soal tes akhir dengan baik. Karena tes akhir ini untuk mengukur 

kemampuan dan pemahaman siswa setelah diberikan pembelajaran sehingga 

dapat diketahui tingkat ketuntasan belajarnya, maka tes akhir ini dilaksanakan 

secara individu. 

Pada pelaksanaan tes akhir siklus I ini, siswa terlihat tegang karena 

menghadapi tes individu. Beberapa siswa meminta tesnya ditunda karena 

belum siap, ada pula siswa yang ingin mengerjakan tes akhir dengan cara 

berkelompok seperti pelaksanaan pembelajaran TAI sebelumnya. Peneliti  

memberikan penjelasan bahwa tujuan akhir tes ini adalah untuk mengukur 

ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran selesai diberikan, sehingga 

dapat diketahui siapa siswa yang sungguh-sungguh memperhatikan materi 

atau tidak. 

Data nilai beserta ketuntasan belajar dan nilai rata-rata kelompok yang 

diperoleh siswa dalam mengerjakan tes akhir siklus I dapat dilihat pada 

lampiran 17.1 dan 19.1. Nilai pengerjaan tes akhir siklus I ini akan 

diakumulasikan dengan nilai yang didapat dalam kelompok. Setelah nilai tes 
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akhir siklus I dan nilai kelompok dirara-rata maka hasilnya akan digunakan 

sebagai acuan dalam pemberian penghargaan. 

 Perhitungan Nilai Kelompok dan Penghargaan Kelompok 

Pemberian penghargaan kelompok dilakukan dalam akhir siklus. 

Penghargaan kelompok diberikan pada kelompok yang memiliki rata-rata 

kelompok sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (tabel 3.4). Bagi 

kelompok yang nilai rata-rata peningkatannya paling tinggi akan mendapat 

hadiah berupa seperangkat alat tulis, namun dalam siklus ini kelompok yang 

paling unggul cukup diumumkan saja dan hadiahnya akan diberikan pada 

akhir siklus II. Untuk hasil perhitungan nilai capaian kelompok dapat dilihat 

dalam tabel 4.18 pada lampiran 19.1. Setelah mendapat nilai capaian 

kelompok kemudian akan dibandingkan dengan  nilai hasil tes penempatan 

yaitu sebagai skor awal. Poin peningkatan kelompok berdasarkan rata-rata 

poin peningkatan individu anggota kelompok tersebut. Untuk menentukan 

kriteria penghargaan, dapat menggunakan cara seperti pada tabel berikut: 

TABEL 4.20:  Kriteria Penghargaan Siklus I 
Nama 

Kelompok 
Skor 
Dasar 

Nilai Capaian 
Kelompok 

Poin 
Peningkatan 

Kriteria 
Kelompok 

Kelompok 1 72 83,5 27   Super Team* 
Kelompok 2 75,2 80,6 22 Great Team 
Kelompok 3 74,4 83,7* 20 Great Team 
Kelompok 4 72,6 80,42 23 Great Team 
Kelompok 5 75,4 81,9 22 Great Team 
Kelompok 6 75,4 80,9 15 Good Team 

* Kelompok yang poin peningkatannya paling tinggi 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok 3 menjadi kelompok 

yang terbaik sebab hasil nilai capaian kelompok paling umggul, namun 

kelompoknya diklasifikasikan dalam kriteria Great Team. Sedangkan 

kelompok 1 walau bukan merupakan nilai paling unggul dalam nilai capaian 

kelompok, tetapi masuk dalam kriteria Super Team. Hal ini menunjukkan 

bahwa: 

a) Nilai peningkatan kelompok 3 lebih rendah dari pada kelompok 1, walau 

nilai capaian kelompoknya paling unggul. 

b) Nilai peningkatan individu kelompok 1 lebih tinggi dari kelompok 3, 

artinya pada kelompok 1 terdapat lebih banyak siswa yang mengalami 

peningkatan nilai individu dari pada kelompok 3. 

c) Peningkatan hasil dan ketuntasan belajar kelompok 1 lebih baik dari pada 

kelompok yang lain melalui model pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

d) Keberhasilan suatu kelompok tidak hanya dinilai pada perolehan nilai 

capaian kelompok tetapi dipengaruhi juga oleh nilai peningkatan individu. 

c. Observasi 

Dengan mengacu pada pedoman observasi, pengamat (observer) 

mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas, setiap aspek di catat pada 

lembar observasi yang telah tersedia pada setiap kali pertemuan. Jika ada hal-

hal penting yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, maka hal tersebut 

dimasukkan sebagai hasil catatan lapangan. Hasil pengamatan terhadap 

aktifitas peneliti pada siklus I dapat dilihat pada lampiran 3.1. Berdasarkan 
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hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa peneliti telah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan rencana dan hanya beberapa poin yang belum 

dilakukan. 

 Secara umum, kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Nilai yang diperoleh dari pengamat adalah 58, sedangkan skor 

maksimal adalah 65,  jadi nilai akhir di dapat adalah 89,2 %. 

Sesuai taraf keberhasilan yang ditetapkan, yaitu :  

Taraf  Keberhasilan Tindakan 

a. 86%-100 %  :  Sangat baik 

b. 76 %-85 %  :  Baik 

c. 60% -75 %  :  Cukup 

d. 55 % -59 %  :  Kurang 

e. ≤ 54%  :  Kurang Sekali 

Maka taraf keberhasilan aktifitas peneliti berada pada kategori sangat baik.  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktifitas 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 4.1. 

Nilai yang diperoleh dari pengamat adalah 54, sedangkan skor maksimal 

adalah 65,  jadi nilai akhir di dapat adalah 83,1%. Jadi sesuai dengan taraf 

keberhasilan yang ditetapkan, maka taraf keberhasilan aktifitas peserta didik 

berada pada kategori baik.  

d. Refleksi 

Data yang diperoleh dalam siklus I ini berupa lembar observasi, hasil 

belajar, catatan lapangan, dan angket respon siswa. Untuk hasil angket dapat 
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dilihat pada lampiran 20. Data-data hasil penelitian yang diperoleh tersebut 

kemudian direfleksi oleh peneliti. Tujuan refleksi ini adalah melakukan 

evaluasi hasil tindakan penelitian yang telah dilakukan pada siklus I untuk 

acuan perbaikan dalam penyusunan rencana tindakan pada siklus selanjutnya. 

Evaluasi yang dilakukan peneliti di akhir siklus ini didasarkan pada hasil 

diskusi peneliti bersama guru dan teman sejawat mengenai hambatan-

hambatan dan masalah yang muncul setelah pelaksanaan tindakan. Setelah 

memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

kemudian mencari solusi masalah yang berhasil diidentifikasi. 

Masalah Yang Teridentifikasi dan   
Terangkum Dalam CatatanLapangan 

Rencana Perbaikan Dalam 
Pembelajaran Siklus Selanjutnya 

1. Beberapa siswa terlihat masih ada 
yang kurang cocok dengan teman 
dalam satu kelompoknya, sehingga 
lebih senang mencari pasangan bicara 
dari teman dalam kelompok lain yang 
dianggap mempunyai kesesuaian, 
misal dalam ide dan sikap. 

2. Beberapa siswa lebih senang langsung 
bertanya pada peneliti dari pada 
berdiskusi dengan teman dalam satu 
kelompoknya. 

3. Ketika pengerjaan LKS atau tes akhir 
siklus, masih ada siswa yang berusaha 
untuk mencari jawaban dari teman-
nya. 
 
 
 

4. Beberapa siswa terlihat kurang siap 
dan tegang menghadapi pelaksanaan 
pengerjaan LKS dan tes akhir siklus  
yang bersifat individual. 

1. Mengarahkan siswa berkumpul dan 
duduk bersama kelompoknya, dan 
tetap memberikan penjelasan tentang 
manfaat pembelajaran yang didapat 
dengan berkelompok atau kooperatif. 
 
 

2. Tidak terlalu membantu siswa dalam 
pemecahan masalah, sehingga siswa 
lebih banyak berdiskusi dengan 
teman satu kelompoknya. 

3. Menegaskan bahwa pengerjaan LKS 
dan tes akhir siklus secara individu 
dengan maksud untuk mengukur 
peningkatan individu dan juga untuk 
memberikan kesempatan pada siswa 
berkontribusi terhadap kemajuan 
kelompoknya. 

4. Mengarahkan siswa untuk lebih 
berkonsentrasi dan menyimak semua 
arahan dari peneliti agar proses 
pembelajaran berjalan efektif dan 
siswa dapat menguasai materi 
dengan lebih baik dan ketuntasan 
belajarnya meningkat. 
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Dari uraian pengamatan dan masalah yang timbul pada siklus I, maka 

secara umum pada siklus I belum menunjukkan adanya peningkatan 

partisipasi aktif bagi peserta didik, dan ketuntasan belajar individunya ada 

yang belum mencapai 75%, dan ketuntasan belajar klasikal belum mencapai 

80% walau materi itu sudah diajarkan sebelumnya oleh guru matematika kelas 

VIII-D. Oleh sebab itu, perlu dilanjutkan pada siklus selanjutnya sebagai 

tindakan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada siklus I, agar 

ketuntasan belajar matematika bisa lebih ditingkatkan sesuai dengan harapan. 

 Kegiatan Pada Siklus II  

a. Perencanaan Tindakan 

Dalam tahap perencanaan tindakan Siklus II ini, peneliti menyusun 

rancangan tindakan yang akan diberikan sebagai berikut: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang materi 

“perubahan volume kubus dan balok jika rusuknya berubah” dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TAI. Adapun rincian dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat pada lampiran 2.2. 

2) Menyusun dan mempersiapkan lembar observasi (lampiran 3.2 & 4.2), 

angket respon siswa (lampiran 20, formatnya sama dengan siklus I), dan 

pedoman wawancara (lampiran 21).  

3) Mempersiapkan Lembar  Kerja Siswa (LKS) dan buku paket. Lembar 

Kerja Siswa (LKS) beserta kunci jawabannya dapat dilihat pada lampiran 

10.2 dan 11.2.  
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4) Mempersiapkan soal tes untuk tes akhir siklus. Tes akhir siklus beserta 

kunci jawabannya dapat dilihat pada lampiran 13.2 dan 14.2.  

5) Mempersiapkan hadiah sebagai bentuk penghargaan untuk diberikan pada 

kelompok yang memenuhi kriteria pada siklus I dan siklus II. 

Perencanaan tindakan yang disusun pada siklus II ini mengacu pada 

perbaikan-perbaikan masalah pada refleksi siklus I. Dengan melakukan 

beberapa perubahan yang didasarkan pada masalah dan hambatan yang timbul 

pada siklus I, diharapkan perbaikan tindakan yang diberikan pada 

pembelajaran siklus II ini akan lebih berjalan optimal sehingga akan tampak 

terjadi peningkatan. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan pada siklus II peneliti masih bersama teman 

sejawat sebagai observer. Kegiatan wawancara dan pengisian angket 

dilakukan setelah siswa selesai mengerjakan tes akhir siklus II. Tahap-tahap 

pembelajaran pada siklus II ini masih sama dengan tahapan pada siklus I, 

kelompok-kelompok siswa pun masih sama seperti pada siklus I. Deskripsi 

dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TAI, sebagai berikut: 

 Presentasi Peneliti 

Sebelum siswa belajar secara individu sama seperti pada siklus I, 

peneliti melakukan kegiatan presentasi dengan tujuan memberikan apresepsi 

mengenai materi yang akan dipelajari. Pada apresepsi di siklus II ini, peneliti 
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hanya sedikit mengulang pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada siklus I, 

sehingga siswa lebih jelas lagi dalam mempelajari materi menghitung volume 

kubus dan balok yang sudah diberikan, kemudian dilanjutkan menyampaikan 

materi tentang perubahan volume kubus dan balok jika rusuknya berubah. 

Disini peneliti menjelaskannya setahap demi setahap agar siswa bisa 

memahami dengan maksimal.  

P : “Coba saya punya pertanyaan untuk kalian. Ada sebuah kubus yang 

mempunyai rusuk 5 cm, siapa yang tahu berapa volumenya?” 

US : “Saya Bu, V = s3 = (5 cm)3 = 125 cm3.” 

P : “Tepat sekali, kalau rusuknya saya perpanjang menjadi 2 kali lipat, 

cara menghitung volume 2 ini kita kalikan dengan rusuk-rusuk yang 

dimiliki kubus. V = 2 ∙ 2 ∙ 2 (푠 ∙ 푠 ∙ 푠) 

= 2  (s)3 = 23 (5 cm)3  

= 8 (125 cm3) = 1000 cm3 

Perpanjangan rusuk kubus tadi adalah 2, jika panjang perpanjangan 

rusuk ini kita simbulkan dengan k, maka volume kubus kedua 

adalah k3 kali volume kubus pertama. Ini bisa difahami?” 

PD : “Bisa Bu....(jawab peserta didik dengan serempak).” 

P : “Jadi untuk mencari volume perubahannya dengan cara  volume 

kubus kedua kita kurangi dengan volume kubus pertama. Besar 

perubahan volume kubus = 푉 − 푉 = 1000 cm3−125 cm3= 875 cm3. 

Sekarang kalau ini terjadi pada balok, misalnya coba hitunglah 

volume perubahan balok yang berukuran 15 cm x 12 cm x 8 cm 
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yang diperbesar menjadi 2 kali lipatnya, siapa yang mau mencoba 

mengerjakan ke depan? (sambil menunjuk salah satu siswa yang 

mengangkat tangan tercepat), ya silahkan UF.” 

UF : “Volume perubahan= 2 ∙ 2 ∙ 2 (15 푐푚 ∙ 12 푐푚 ∙ 8 푐푚) 

               = 2 (1.440 푐푚 ) 

       = 8 ∙ 1.440 푐푚 = 11.520 푐푚  

P : “Benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan, jika panjang balok kedua a 

kali panjang balok pertama, lebar balok kedua b kali lebar balok 

pertama, tinggi balok kedua c kali tinggi balok pertama, maka 

volume balok kedua adalah abc kali volume balok pertama. Dan 

untuk mencari volume perubahannya dengan cara  volume balok 

kedua kita kurangi dengan volume balok pertama. Ini bisa 

difahami? Coba berapa hasilnya?” 

PD : “Bisa Bu....saya....saya....(jawab peserta didik dengan serempak).” 

Wewa : Besar perubahan volume balok = 푉 − 푉  

 = 11.520 푐푚 − 1.440 푐푚  

                                   = 10.080푐푚  

P : “Bagus  sekali. Apakah semua sudah faham atau ada yang kurang 

jelas?” 

PD : Faham Bu... (jawab peserta didik dengan serempak). 

Setelah penjelasan tadi selesai, peneliti memberikan beberapa contoh soal 

untuk penerapan rumus tersebut dan guna memberikan gambaran tentang 

variasi soal pada perubahan volume kubus dan balok jika rusuknya berubah. 
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Dan untuk meningkatkan pemahaman dan ketuntasan belajar siswa, peneliti 

memberikan pekerjaan rumah yang ada pada LKS yang dimiliki siswa.  

Pertemuan kedua dimulai dengan pembahasan kesulitan yang dialami 

siswa pada pekerjaan rumahnya selama kurang lebih 10 menit. Materi inti 

pada pertemuan kedua ini  adalah berupa pelaksanaan tes akhir siklus II 

dengan waktu pengerjaan 50 menit, sedangkan 20 menit terakhir digunakan 

untuk pembahasan soal dan penilaian, dengan maksud agar siswa dapat 

langsung mengerti dimana letak kasalahannya dalam pengerjaan tesnya, serta 

dalam pemberian penghargaan kelompok yang mendapat poin perbaikan 

tertinggi. 

 Belajar Secara Individu 

Sama seperti pada siklus I, setelah selesai presentasi kelas, selanjutnya 

peneliti membagi LKS kepada siswa dan segera meminta siswa untuk 

mengerjakan LKS secara individu di mejanya sendiri. Peneliti berkeliling 

untuk mengawasi siswa dan memberikan pengarahan apabila ada siswa yang 

bertanya. Pada pertemuan pertama siklus II ini, tidak banyak siswa yang 

bertanya, siswa mengerjakan soal secara individu dengan kemampuan mereka 

sendiri. Pada pengerjaan soal-soal kali ini siswa terlihat jauh lebih siap dan 

tidak mengalami kesulitan, apabila ada siswa yang bertanya pada temannya, 

maka peneliti sudah hafal dengan siswa yang sering melakukannya. Peneliti 

hanya memberikan nasihat dan mengingatkan kembali tentang fungsi 

mengerjakan LKS dan belajar secara mandiri ini. 
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Pada pertemuan kedua, peneliti menjelaskan teknis pelaksanaan tes 

akhir siklus II. Karena telah dikabarkan pada pertemuan pertama, siswa sudah 

terlihat siap dengan alat tulis mereka. Setelah semua soal dibagikan, siswa 

langsung mengerjakan soal-soal dalam tes akhir siklus II dalam durasi waktu 

50 menit. Siswa terlihat sangat bersemangat dan berantusias mengerjakan 

soal-soal ini karena mereka ingin berlomba-lomba mendapatkan hadiah yang 

sudah terpajang di meja peneliti. 

 Belajar Secara Berkelompok 

Setelah melakukan tahapan secara individu, para siswa telah terbiasa 

dengan tahap ini, sehingga setelah duduk berkumpul bersama kelompoknya, 

mereka segera melihat dan mengecek jawaban teman satu kelompoknya dan 

mencocokkan dengan hasil jawaban serta mengoreksi apabila ada yang 

dianggap berbeda dengan langkah atau hasil pengerjaannya. 

Pelaksanaan belajar secara berkelompok pada siklus II ini, terlihat lebih 

hidup, hampir semua siswa ikut terlibat dalam diskusi dan masih kira-kira 

empat oranag yang masih membuat masalah dalam kelompoknya, misal 

berbicara dengan teman lain diluar tema yang sedang diberikan. Pada siklus II 

ini, hasil nilai rata-rata pengerjaan kelompok pada tiap pertemuan cenderung 

meningkat, hasil rata-rata tiap pertemuan juga tergolong tinggi. 

Pada pertemuan kedua tidak ada diskusi kelompok karena pada 

pertemuan ini dikhususkan untuk pelaksanaan tes akhir siklus II. Perolehan 
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Hasil LKS tiap kelompok beserta rata-rata tiap siklus dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

 Pelaksanaan Tes Akhir Siklus 

Seperti pada siklus I, tindakan yang diberikan pada siklus selanjutnya 

adalah tes akhir siklus. Tes akhir siklus ini diberikan dengan tujuan untuk 

mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam menghadapi masalah 

setelah diberikan materi pelajaran, serta peningkatan ketuntasan belajarnya. 

Tes akhir siklus II ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012. Nilai tes ini 

akan dikalkulasikan dengan nilai pengerjaan LKS untuk menentukan 

penghargaan kelompok. Saat pengerjaan tes akhir ini siswa bekerja secara 

individu dan mereka terlihat sudah tidak lagi bekerja sama dengan teman satu 

meja maupun teman satu kelompoknya. Siswa terlihat lebih siap karena telah 

memiliki persiapan dan motivasi untuk mendapatkan nilai yang baik untuk 

berlomba-lomba mendapatkan hadiah. Data nilai beserta ketuntasan belajar 

dan nilai rata-rata kelompok yang diperoleh siswa dalam mengerjakan tes 

akhir siklus II dapat dilihat pada lampiran 17.2 dan 19.2.  

 Perhitungan Nilai Kelompok dan Penghargaan Kelompok 

Hasil dari seluruh nilai yang didapat dari tiap tugas yang diselesaikan 

oleh siswa kemudian direkap oleh peneliti. Setelah melakukan perhitungan, 

maka hasil nilai capaian per kelompok yang telah didapat pada siklus II ini 

diklasifikasikan dalam kriteria yang ada. Hasil nilai capaian kelompok didapat 

dengan menjumlahkan rata-rata nilai hasil pengerjaan LKS dan tes akhir 
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siklus pada tiap kelompok yang kemudian dibagi dua. Untuk hasil perhitungan 

nilai capaian kelompok dapat dilihat dalam tabel 4.22 pada lampiran 19.2. 

Setelah mendapat nilai capaian kelompok siklus II kemudian 

dibandingkan dengan capaian kelompok pada siklus I, untuk menetukan 

kriteria penghargaan kelompok menggunakan cara seperti  pada tabel berikut: 

TABEL 4.24:  Kriteria Penghargaan Siklus II 
Nama 

Kelompok 
Nilai Capaian Kelompok Poin 

Peningkatan 
Kriteria 

Kelompok Siklus I Siklus II 
Kelompok 1 83,5 85,34 17 Good Team 
Kelompok 2 80,6 89,1 20 Great Team 
Kelompok 3 83,7 86,7 18 Good Team 
Kelompok 4 80,42 85,57 22   Great Team* 
Kelompok 5 81,9 89,2* 22   Great Team* 
Kelompok 6 80,9 81,5 19 Good Team 

* Kelompok yang poin peningkatannya paling tinggi 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi kelompok terbaik 

berubah yang dulu pada siklus I adalah kelompok 3 sekarang pada siklus II 

adalah kelompok 5 sebab hasil nilai capaian kelompoknya paling unggul 

namun kelompoknya diklasifikasikan dalam kriteria kelompok Great Team. 

Sedangkan kelompok 4 walaupun bukan merupakan nilai paling unggul 

dalam capaian  kelompok, tetapi masuk kriteria Great Team. Ini karena poin 

peningkatan kelompok 4 dan 5 sama yaitu 22 poin. Hal ini menunjukkan 

bahwa, nilai peningkatan individu kelompok 4 dan 5 lebih besar dari 

kelompok yang lain, artinya pada kelompok 4 dan 5 terdapat lebih banyak 

siswa yang mengalami peningkatan nilai individu dari kelompok lainnya. 
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Peningkatan hasil dan ketuntasan belajar kelompok 4 dan 5 lebih baik dari 

pada kelompok lainnya melalui madel pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

c. Observasi 

Dengan mengacu pada pedoman observasi, pengamat (observer) 

mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas seperti pada siklus I, setiap 

aspek di catat pada lembar observasi yang telah tersedia pada setiap kali 

pertemuan. Jika ada hal-hal penting yang terjadi dalam kegiatan pembelajara, 

maka hal tersebut dimasukkan sebagai hasil catatan lapangan. Hasil 

pengamatan terhadap aktifitas peneliti dapat dilihat pada lampiran 3.2.  

 Secara umum, kegiatan peneliti sudah sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Nilai yang diperoleh dari pengamat adalah 57, sedangkan skor 

maksimal adalah 60,  jadi nilai akhir yang didapat adalah 95%.  

Sesuai taraf keberhasilan yang ditetapkan, yaitu :  

Taraf  Keberhasilan Tindakan 

a. 86%-100 %  :  Sangat baik 

b. 76 %-85 %  :  Baik 

c. 60% -75 %  :  Cukup 

d. 55 % -59 %  :  Kurang 

e. ≤ 54%  :  Kurang Sekali 

Maka taraf keberhasilan aktifitas peneliti berada pada kategori sangat baik.  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat terhadap aktifitas 

peserta didik selama kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 4.2. 

Nilai yang diperoleh dari pengamat adalah 56 sedangkan skor maksimal 
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adalah 60, sehingga nilai yang diperoleh adalah 93,3%. Sesuai dengan 

keberhasilan yang ditetapkan, maka taraf keberhasilan aktifitas peserta didik 

berada pada kategori sangat baik.  

d. Refleksi 

Data yang diperoleh dalam siklus II ini berupa lembar observasi, hasil 

belajar, catatan lapangan, angket respon siswa dan hasil wawancara. Berikut 

penjabaran catatan lapangan, angket respon siswa dan hasil wawancara: 

 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dibuat oleh peneliti sehubungan dengan hal-hal 

penting yang terjadi selama pembelajaran berlangsung tetapi tidak terdapat 

dalam indikator maupun deskriptor pada pedoman observasi. Beberapa hal 

yang dicatat peneliti dan  pengamat adalah sebagai berikut : 

a) Suasana kelas ramai saat siswa melakukan  kerja kelompok, karena mereka 

saling berkompetisi aktif untuk meningkatkan nilai capaian kelompoknya 

dan skor peningkatan untuk mendapatkan reward. 

b) Peserta didik sangat senang bekerja dalam kelompok dan dengan alat 

peraga karena tidak membosankan dan lebih menarik. 

c) Beberapa peserta didik masih ragu untuk mengajukan pertanyaan dan 

masih malu-malu saat menyajikan hasil diskusi kelompok 

d) Peserta didik terlihat lebih senang dan bersemangat dalam belajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI dibuktikan pula dengan 

peningkatan ketuntasan belajar individu dan ketuntasan klasikal mereka. 



118 
 

 Hasil Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan pada akhir siklus I dan siklus II. 

Prosentase respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TAI masuk 

dalam kategori tinggi. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap subjek yang berjumlah tiga siswa untuk 

mengetahui respon terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah mereka 

ikuti, dan pemahaman terhadap materi. Wawancara dilakukan peneliti 

terhadap subjek wawancara setelah pelaksanaan penelitian. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 21, berikut hasil wawancara dengan peserta didik: 

a) Pembelajaran yang telah dilaksanakan lebih menarik, karena jika ada 

kesulitan dapat ditanyakan pada kelompok atau ditanyakan pada peneliti. 

b) Mereka lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa malu kalau 

saat diskusi kelompok mereka tidak bisa membantu kelompoknya 

menyelesaikan masalah dan menuntaskan tugas, dan perjuangan mereka 

terbayar dan berbuah manis dengan peningkatan nilai dan hadiah. 

c) Waktu yang diberikan untuk diskusi kelompok dan mengerjakan LKS 

sudah cukup, karena siswa ternyata dapat menyelesaikannya, meskipun 

tetap ada keluhan kekurangan waktu. 

d) Penghargaan kelompok dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam 

belajar. 
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Data-data hasil penelitian yang diperoleh tersebut kemudian direfleksi 

oleh peneliti. Sama seperti pada siklus I, refleksi dilakukan setelah selesai 

pembelajaran TAI untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran TAI siklus II ini. Kemudian hasil refleksi yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1) Beberapa peserta didik masih kurang dalam keaktifan dan kemandirian 

menyelesaikan tugas yang diberikan dan tergantung pada hasil contekan 

dari temannya. 

2) Waktu yang diberikan sebenarnya cukup, namun siswa masih belum 

mampu memperkirakan alokasi waktu yang tersedia dengan ketepatan dan 

kecepatan dalam melakukan analisis dan perhitungan, sehingga waktu yang 

disediakan seolah menjadi kurang memadai. 

3) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh pihak sekolah (menyesuaikan 

target kurikulum dan alokasi waktu serta kegitan rutin sekolah) membuat 

peneliti kurang maksimal dalam mengembangkan kreatifitas dan ide-ide 

dalam penelitian ini. 

Melihat data hasil observasi dan ketuntasan belajar peserta didik, maka 

hasil penelitian pada siklus II ini mengalami banyak peningkatan apabila 

dibandingkan dengan siklus I. Terbukti dari ketuntasan belajar siswa dan 

ketuntasan klasikal yang juga mengalami peningkatan, dari 78,13% pada 

siklus I meningkat menjadi 90,63%. Maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa tidak diperlukan pengulangan siklus karena ketuntasan klasikalnya 
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sudah mencapai atau lebih dari 80 %.168 Jadi siswa telah menguasai sekurang-

kurangnya 75% dari KD yang ditetapkan dan siswa dapat mempelajari unit 

satuan pembelajaran berikutnya.169 Artinya pemberian tindakan sudah selesai, 

dan tahap penelitian berikutnya adalah penulisan laporan. 

 
B. Temuan Penelitian 

Beberapa temuan diperoleh pada pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Ketuntasan belajar siswa meningkat setelah menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Setelah diadakan wawancara terhadap hasil kerja 

kelompok, subyek wawancara dapat menjelasakan dengan baik. Dan siswa 

merasa senang dalam belajar menggunakan alat peraga. 

2. Siswa sangat aktif bekerja sama dalam kelompok. Menurut siswa dengan 

belajar kelompok mereka dapat saling bertanya jika megalami kesulitan. 

Pendapat yang berbeda dalam kesimpulan yang dibuat, mendorong siswa 

untuk melakukan diskusi. Namun hasil diskusi kelompok yang dibawa ke 

diskusi kelas belum maksimal karena terbatasnya waktu, sehingga upaya 

bertukar argumentasi menjadi sangat terbatas. 

3. Pemberian perhatian kepada siswa yang memerlukan bimbingan lebih 

mendalam dirasakan cukup sulit, karena peneliti dibatasi oleh waktu dan 

target ketercapaian materi, sehingga keaktifan siswa belum terlihat secara 

maksimal. 
                                                   

168 Irma Pujiati, Peningkatan Motivasi..., hal. 9 
169 Lif Khoirul Ahmadi, et. al., Strategi Pembelajaran..., hal. 103 
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C. Pembahasan  

Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dilaksanakan di kelas VIII-D 

yang berjumlah 32 siswa. Tahapan pada penelitian ini meliputi enam tahap, 

yaitu: tes penempatan dan pembentukan kelompok, presentasi peneliti, belajar 

secara individu, belajar kelompok, tes, perhitungan nilai kelompok dan 

penghargaan bagi kelompok. Sebelum proses pembelajaran peserta didik dibagi 

menjadi enam kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang 

peserta didik. Kelompok tersebut bersifat permanen, artinya selama proses 

pembelajaran berlangsung peserta didik berada pada kelompok yang tetap. 

Pembagian kelompok berdasarkan hasil tes penempatan yang dikerjakan 

peserta didik secara individu. Hal ini dilmaksudkan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian diharapkan 

dalam satu kelompok, terdapat peserta didik dengan kemampuan heterogen. 

Dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat saling membantu antar 

anggota kelompok, berdiskusi dan saling berargumentasi, saling berbagi 

kemampuan yang dimiliki, serta saling mengisi kekurangan masing-masing 

anggota kelompok dalam memahami materi yang diberikan. Dalam kelompok, 

siswa akan menjadi individu yang aktif, bukan individu yang pasif, dan di dalam 

belajar kelompok siswa tidak hanya dituntut secara individual berupaya untuk 

mecapai sukses atau berusaha lebih unggul dari reka mereka, melainkan dituntut 

dapat bekerjasama untuk mencapai hasil bersama, aspek sosial sangat menonjol 

dan siswa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya. 
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Sebelum siswa belajar secara individual, peneliti memberikan apersepsi 

materi yang akan mereka pelajari. Hal ini karena, bagaimanapun peneliti tetap 

mempunyai peran meskipun tidak terlalu dominan dalam pembelajaran 

kooperatif ini. Dan dalam penelitian ini peneliti berposisi sekaligus sebagai guru 

yang memberikan materi. 

Pada saat pembelajaran secara individu siswa menerima Lembar Kerja 

Siswa (LKS). Siswa memahami kegiatan yang ada pada LKS dan berusaha 

menyelesaikannya. Peneliti membagi LKS setelah siswa tenang dan siap 

mengerjakan LKS. Kemudian LKS dibagikan dan siswa mengerjakan LKS 

setelah mendengarkan instruksi peneliti untuk dikerjakan secara individu. Pada 

siklus I masih terlihat siswa yang bekerja sama dengan teman satu mejanya. 

Setelah mengerjakan LKS kemudian siswa berkelompok dengan anggota 

kelompok yang sudah terbentuk. 

Pada saat belajar kelompok, setiap anggota kelompok saling menukar LKS 

dan mengecek hasil pekerjaan temannya lalu mendiskusikan dengan anggota 

kelompok yang lain. Dan menginstuksikan untuk menulis hasil diskusi pada buku 

catatan masing-masing tanpa menganti jawaban secara individu yang ada pada 

LKS dengan maksud agar mereka tahu perbedaan hasil pekerjaan mereka. 

Selama belajar kelompok, peneliti dan observer berkeliling kelas memantau 

jalannya diskusi dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Peneliti 

memberi motivasi agar siswa aktif diskusi karena hasil pemikiran beberapa siswa 

lebih baik dari pada pemikiran satu siswa saja. 
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Setelah diskusi selesai, kelompok yang selesai terlebih dahulu diminta 

menuliskan jawaban di papan tulis dan mempresentasikannya di depan kelas. 

Karena keterbatasan waktu, ada beberapa kelompok yang tidak menuliskan 

jawabannya di papan tulis dan mempresentasikannya. Hal ini yang membuat 

beberapa siswa terlihat kecewa tidak mendapat giliran mempresentasikan 

jawaban kelompok mereka. Pada saat pembelajaran berlangsung, peneliti selalu 

mengajukan beberapa  pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari 

agar dapat meningkatkan keaktifan siswa dan suasana kelas lebih hidup.  

Pada akhir pertemuan peneliti dan siswa menyimpulkan bersama-sama 

pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peneliti menginformasikan 

tentang sedikit rencana materi yang akan disampaikan pada pertemuan 

berikutnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan catatan lapangan yang dilakukan oleh 

peneliti dan observer, aktifitas siswa, hasil belajar dan ketuntasan belajar 

klasikalnya mengalami peningkatan dengan diterapkannya pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. Berikut penjabarannya: 

1. Sesuai taraf keberhasilannya aktifitas siswa meningkat, pada siklus I dari 

83,1% dengan kategori baik menjadi 93,3% dengan kategori sangat baik. 

2. Hasil rata-rata nilai tes siswa mengalami peningkatan, pada saat tes 

penempetan adalah 74,06, tes akhir siklus I adalah 78,03, dan tes akhir siklus 

II adalah 81,5. Serta pada LKS I adalah 85,6 dan pada LKS 2 menjadi 91,9. 
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3.  Hasil ketuntasan belajar klasikal mengalami peningkatan, pada saat tes 

penempetan adalah 68,75%, tes akhir siklus I adalah 78,13%, dan tes akhir 

siklus II adalah 90,63%. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa, prosentase respon siswa terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe TAI masuk dalam kategori tinggi. Dan didukung 

dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga orang siswa 

berkemampuan heterogen pada akhir siklus II, bahwa siswa merasa senang 

dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI. Alasan yang dikemukakan siswa 

adalah siswa dapat memahami pelajaran dengan lebih mudah karena dapat 

menanyakan pada teman dalam satu kelompoknya jika mengalami kesulitan. Dan 

mereka pun juga sangat senang pada nilainya yang mengalami peningkatan, ini 

semua berkat mereka lebih merasa termotivasi untuk rajin belajar karena mereka 

malu dan takut mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan teman satu 

kelompoknya pada dirinya. 

Dan perjuangan mereka berbuah manis dengan hadiah yang diberikan 

sebagai penghargaan kelompok. Walau ada beberapa siswa yang merasa kecewa 

karena tidak mendapat hadiah, namun sebentar saja sudah teratasi dengan 

motivasi dan penguatan teman satu kelompoknya, bahwa mereka sangat senang 

dengan peningkatan ketuntasan belajar yang mereka capai, serta sambung rasa 

dan keakraban, juga kepercayaan yang mereka dapat berkat pembelajaran 

kooperatif tipe TAI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas VIII-D MTsN 

Tulungagung 2 terhadap sub pokok bahasan volume kubus dan balok dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization), dan 

dari analisis serta paparan data-data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran kooperatif tipe TAI diawali dengan (1) tes penempatan yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dasar yang dimiliki peserta 

didik dan digunakan sebagai acuan pembentukan kelompok berkemempuan 

heterogen. Setelah itu (2) presentasi dari peneliti, kemudian (3) belajar 

individu yaitu pembelajaran dilanjutkan dengan mempelajari materi dan 

tugas-tugas secara individu, dan dilanjutkan dengan (4) belajar kelompok. 

Setiap siswa saling menukar jawaban dan mengoreksi jawaban anggota lain, 

dan menuliskan hasilnya pada buku catatan masing-masing tanpa menganti 

hasil pekerjaan individu, kemudian memprentasikan jawabannya di depan 

kelas. (5) Tes, tes dilaksanakan secara individu. (6) Perhitungan nilai 

kelompok dan pemberian penghargaan bagi kelompok. Pada akhir pertemuan 

nilai siswa yang diperoleh, ditambahkan ke dalam skor kelompok. Kelompok 

yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan akan diberikan penghargaan. 

Dengan maksud agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. 
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2. Pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan mengunakan model 

kooperatif tipe TAI dengan tahapan di atas dapat meningkatkan ketuntasan 

belajar dan ketuntasan klasikal peserta didik. Hai itu dapat ditunjukkan dari 

rata-rata skor yang diperoleh siswa yaitu: 

a. Sesuai taraf keberhasilannya aktifitas siswa meningkat, pada siklus I dari 

83,1% dengan kategori baik menjadi 93,3% dengan kategori sangat baik. 

b. Hasil rata-rata nilai tes siswa mengalami peningkatan, pada saat tes 

penempetan adalah 74,06, tes akhir siklus I adalah 78,03, dan tes akhir 

siklus II adalah 81,5. Serta pada LKS I adalah 85,6 dan pada LKS 2 

menjadi 91,9. 

c.  Hasil ketuntasan klasikal dari nilai tes siswa mengalami peningkatan, pada 

saat tes penempetan adalah 68,75%, tes akhir siklus I adalah 78,13%, dan 

tes akhir siklus II adalah 90,63%. 

3. Berdasarkan hasil angket respon siswa, prosentase respon siswa terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe TAI masuk dalam kategori tinggi. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan ketika 

nanti menjadi pengajar. Peneliti dapat menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe TAI sebagai variasi dalam pembelajaran. Peneliti perlu terus 
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mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI karena dapat 

memberikan sumbangan terhadap perkembangan pembelajaran bidang 

matematika. 

2. Bagi siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini perlu diterapkan, 

karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan membiasakan siswa 

untuk belajar mandiri, tidak bergantung kepada guru, juga melatih siswa 

dalam memecahkan masalah matematika, memahami, mengerti materi pokok 

bahasan, dan meningkatkan ketuntasan belajar, serta meningkatkan aspek 

sosial peserta didik sekaligus melatih tanggung jawab terhadap keberhasilan 

kelompoknya. 

3. Bagi sekolah atau lembaga. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

masukan dalam upaya meningkatkan pendidikan di bidang matematika 

sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil belajar yang akhirnya dapat 

menaikkan mutu sekolah. Dan model pembelajaran kooperatif tipe TAI juga 

dapat digunakan variasi dalam pembelajaran, dan diterapkan untuk 

pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan ketuntasan belajar dan 

ketuntasan klasikal yang disesuaikan dengan materi yang dipelajari, serta 

meningkatkan motivasi belajar dan perolehan hasil belajar bidang studi 

matematika. 

4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan 

atau referensi yang cukup berarti. 
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Lampiran 1 

PAPARAN DATA MTsN TULUNGAGUNG 2 

 
 Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTsN Tulungagung 2 

Tempat penelitian ini adalah MTsN Tulungagung 2, yaitu suatu lembaga 

pendidikan sekolah yang bercirikan islam yang berada di Kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung. Lembaga ini didirikan oleh masyarakat setempat 

pada tahun 1967, dan tokoh yang memprakarsai adalah Danramil Ngunut, 

Letnan Raswad. Untuk mengawali kerjanya, maka dibentuklah kelompok 

yang terdiri: Letnan Raswad, Syarifudin, Muji Santoso, Suparlan, Junaidi BA, 

Kandan, dan Atim.  

Pada awal berdirinya lembaga pendidikan tersebut diberi nama 

“Pendidikan Guru Agama Lengkap” atau PGAL dan dikepalai oleh Bapak 

Muji Santoso. Pada waktu itu PGAL masih menggunakan gedung SMP 

Negeri 1 Ngunut selama 7 tahun. Pada tahun 1974 PGAL Ngunut pindah 

tempat menggunakan gedung Madrasah Ibtidaiyah Kaliwungu dan dikepalai 

oleh Djunaidi BA. Pada tahun itu juga nama PGAL dirubah menjadi PGA 4 

tahun. 

Selanjutnya pada tahun 1974 PGA 4 tahun pindah gedung lagi 

menggunakan gedung Madrasah Diniyah milik NU Ranting Pulosari. 

Bertepatan tahun itu juga ada peraturan baru bahwa PGA 4 tahun Tsanawiyah 
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Walisongo Ngunut dengan kepala sekolah tetap dijabat oleh Junaidi BA. Baru 

pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1982 dijabat oleh Rokhimi Alm. 

Pada tahun 1980 MTsN Walisongo berubah status menjadi negeri dengan 

terlebih dahulu menjadi Fillial MTsN Aryojeding Rejotangan. Pada tanggal 15 

November 1989 status Fillial dirubah menjadi Negeri, dengan nama MTsN 

Pulosari Ngunut. Karena semakin berkembang dari tahun ke tahun, MTsN 

Pulosari sekarang dalam proses berganti nama menjadi MTsN Tulungagung 

2.170 

2. Letak Geografis MTs Negeri Tulungagung 2 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara umum tentang keadaan 

geografis MTsN Tulungagung 2 yang merupakan tempat penelitian. MTsN 

Tulungagung 2 merupakan Madrasah Tsanawiyah Negeri yang mempunyai 

letak strategis, karena hanya berjarak kurang lebih 80 meter dari jalan raya 

Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Hal ini 

memudahkan masyarakat khususnya seluruh siswa untuk menjangkaunya, 

terlebih lagi lokasi MTsN Tulungagung 2 dekat dengan jalur antar kota Blitar 

Tulungagung. Sekolah ini berada 11 km ke arah timur dari kota Tulngagung 

dengan batas lokasi: (a) Sebelah selatan berbatasan rumah penduduk, (b) 

Sebelah utara berbatasan rumah penduduk, (c) Sebelah timur berbatasan jalan 

desa Pulosari, (d) Sebelah barat berbatasan tanah kosong. 

                                                   
170 Nuraidi, S.Pd.I (Kepala Tata Usaha), 7 Mei 2012 
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Madrasah tersebut menempati tanah seluas 3008 m2 yang telah 

bersertifikat. Meskipun dilihat dari tanah yang dimiliki MTsN Tulungagung 2 

tidak begitu luas, namun hal ini tidak menjadikan MTsN Tulungagung 2 

tertinggal dari MTs-MTs Negeri yang lain. Karena masih banyak faktor yang 

mempengaruhi maju tidaknya sebuah sekolah, diantaranya sarana dan 

prasarana, keadaan guru, stuktur organisasi dan lain-lain. 

3. Visi dan Misi serta Tujuan MTs Negeri Tulungagung 2 

a. Visi: “Mewujudkan generasi islam yang cerdas, terampil, dan berakhlak 

mulia." 

b. Misi 

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien dapat 

berkembang secara optimal. 

2. Membantu dan mendorong setiap siswa untuk mengenali kemampuan 

diri sendiri. 

3. Menerapkan disiplin tinggi dalam segala bidang. 

4. Menumbuhkan kebiasaan yang islami. 

c. Tujuan 

1. Meningkatkan hasil prestasi belajar bagi siswa. 

2. Terampil mengerjakan sesuatu yang baik dan bermanfaat berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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3. Meningkatkan tata krama yang baik , tingkah laku dan tutur kata sesuai 

dengan ajaran Islam dalam hubungannya dengan Kholiq dan sesama 

manusia 

4. Peningkatan keimanan yang lebih sempurna untuk mencapai sifat taqwa 

yang lebih tinggi dan sempurna yang artinya mencapai insan kamil. 

4. Sarana dan Prasarana MTs Negeri Tulungagung 2 

Sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak sekali diperlukan karena 

merupakan penunjang yang sangat penting dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang ada di MTsN Tulungagung 2 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

Selain bangunan-bangunan yang disebutkan di atas, masih ada bentuk 

sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung berlangsungnya proses 

belajar. Adapun keadaan sarana dan prasarana tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Sarana pembelajaran yang sudah ada dapat digunakan sacara maksimal. 

b. Meja, kursi, papan tulis dan peralatan lain jumlahnya cukup memadai. 

c. Gedung perpustakaan sudah memadai, hanya tinggal mengoptimalkan 

penggunaannya dan melengkapi sarananya. 

d. Buku-buku paket dari pemerintah baik dari Dinas Pendidikan maupun dari 

Departemen Agama sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa 

meskipun jumlahnya belum memadai. 
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e. Laboratorium komputer sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa 

meskipun jumlahnya masih terbatas. 

f. Musholla sudah dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal. 

g. Fasilitas olahraga, seperti lapangan basket masih dalam proses. 

 

 Sarana dan Prasarana  
TABEL 4.1: Sarana dan Prasarana MTsN Tulungagung 2 

Tahun Pelajaran 2011/2012 
No. Jenis Bangunan Jumlah Keterangan 
1. Ruang Kelas 17 Ruang Baik 
2. Ruang Kepala Madrasah 1 Ruang Baik 
3. Ruang Guru 1 Ruang Baik 
4. Ruang Tata Usaha 1 Ruang Baik 
5. Perpustakaan 1 Ruang Baik 
6. Ruang BK 1 Ruang Baik 
7. Ruang UKS 1 Ruang Baik 
8. Lab. Komputer 1 Ruang Baik 
9. Kamar Mandi Guru 1 Ruang Baik 
10. Kamar Mandi Siswa 4 Ruang Baik 
11. Mushola 1 Baik 

Sumber: Kantor MTsN Tulungagung 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 Keadaan Guru dan Siswa 
TABEL 4.2: Daftar Guru dan Pegawai MTsN Tulungagung 2 

Tahun Pelajaran 2011/2012 
No. Nama Keterangan 
1 Drs. Bambang Widarsono, M.K.Pd Kepala Madrasah (GT) 
2 Nuraidi, S.Pd.I Kepala Tata Usaha (PT) 
3 Dra. Lilik Rodiyah Guru/Wakil Kepala Madrasah(GT) 
4 Juwito, S.Pd Guru/Wakil  Urusan Kurikulum(GT) 

5 Sukahar, S.Pd, M.M Guru/Wakil Kepala Urusan Sarana 
Prasarana (GT) 

6 Drs. Abdullah Guru/Wakil Urusan Humas (GT) 

7 Mahfud Efendi, M.Pd   Guru/Wakil Kepala Urusan 
Kesiswaan (GT) 

8 Dra. Sri Wahyu Hidajati  Guru/Bendahara (GT) 
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9 Drs. Lasimin Guru/Kepala Labolatorium (GT) 
10 Dra. Dewi Ngaisah Guru/Pembina Osis (GT) 
11 Ani Shofiyati, S.Pd Guru/Wali (GT) 
12 Ida Wijayanti, S.Pd Guru/Wali (GT) 
13 Dra Siti Rokhana Guru/Wali (GT) 
14 Jarwo, S.Pd Guru (GT) 
15 Siti Mudawamah, S.Pd Guru/Wali (GT) 
16 Sri Yuni Antasari, S.Pd Guru (GT) 
17 Mawaddatun Ni’mah, S.Pd.I  Guru/Wali (GT) 
18 Ending Susilowati, S.Pd Guru/Wali (GT) 
19 Dra. Kartini Guru/Wali (GT) 
20 Endrawati, S.Pd Guru (GT) 
21 Ahmad Masduki, S.S, S.Pd Guru (GT) 
22 Kusnul Khotimah, S.Ag Guru (GT) 
23 Munti’in, S.Ag Guru/Wali (GT) 
24 Imam Buchori Alwi, S.Ag Guru (GT) 
25 Ahmad Jamzuri, S.Ag Guru (GT) 
26 Umi Fadillah, S.Ag Guru (GT) 
27 Lila Zulaika Staf Tata Usaha (PT PNS) 
28 Aris Masrurin, S.Pd Guru/Wali (GT) 
29 Puput Dwi Maryani, A.Md Staf Tata Usaha (PT PNS) 
30 Elmi Puspita Staf Tata Usaha (PT PNS) 
31 Moch. Farid Rifa’i Staf Tata Usaha (PT PNS) 
32 Drs. Mustofa Guru (GT non PNS) 

33 Sulaiman  Guru/Pembina Pramuka (GT non 
PNS) 

34 Ulul Hikmah, S.TP Guru (GT non PNS) 
35 Siswahyudianto, S. Pd. I Guru (GT non PNS) 
36 Sri Astutik, S. Pd Guru (GT non PNS) 
37 Endang Rahmawati, SE  Guru (GT non PNS) 
38 Ahmad Habibi Dahlan Guru (GT non PNS) 
39 Nanang Malik Staf Tata Usaha (PT non PNS) 
40 Fadiyanny M. R, S. Pd.I  Staf Tata Usaha (PT non PNS) 
41 Aris Hermawan, S.T Staf Tata Usaha (PT non PNS) 
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42 Mandasari Murdiyan, S. Pd Staf Tata Usaha (PT non PNS) 
43 Mujianto  Penjaga (PT non PNS) 
44 Sugeng  Penjaga (PT non PNS) 
45 Syaifudin Zuhri Guru (GT non PNS) 
46 Ahmad Zaini Pelatih  Drum Band  
47 Muhammad Lukman Hasan Pelatih Drum Band  
48 Reni Kurniawati, S. Pd. I  Guru ( GT non PNS) 

Sumber: MTsN Tulungagung 2 Tahun Pelajaran 2011/ 2012 

 
 Keadaan Guru dan Pegawai 

TABEL 4.3: Keadaan Guru dan Pegawai Terinci 
No. Status Jumlah 

1. Guru Tetap 27 Orang 
2. Guru Tidak Tetap 9 Orang 
3. Pegawai Tetap 5 Orang 
4. Pegawai Tidak Tetap 7 Orang 

  Sumber: Kantor MTsN Tulungagung 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 

 Keadaan Peserta Didik 
TABEL 4.4: Keadaan Peserta Didik MTsN Tulungagung 2 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 
1. VII 127 
2. VIII 172 
3. IX 117 

Jumlah 416 
Sumber: Kantor MTsN Tulungagung 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 

Dari tabel di atas, jumlah peserta didik MTsN Tulungagung 2 tergolong 

cukup banyak. Total keseluruhan peserta didik sekolah ini adalah 416 peserta 

didik. Terdiri dari 127 kelas VII yang terbagi menjadi 4 kelas, 172 peserta 

didik kelas VIII yang terbagi menjadi 5 kelas dan 117 peserta didik kelas IX 

yang terbagi menjadi 3 kelas.   
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 Struktur Organisasi MTsN Tulungagung 2 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MTsN Tulungagung 2 
      
  

  

         

             

 

       

              

 

 

Keterangan: 
  : Garis komando 
  : Garis koordinasi 
 
 
 

Sumber: Kantor MTsN Tulungagung 2 Tahun Ajaran 2011/2012 

Dari struktur organisasi di atas, didapat keterangan sebagai berikut: 

Kepala Madrasah :  Drs. Bambang Widarsono, M.K.Pd 

Wakil Kepala Madrasah  :  Dra. Lilik Rodiyah 

Wakil kepala urusan kurikulum    :  Juwito, S.Pd 

Wakil Kepala Urusan Kesiswaan  :  Mahfud Efendi, M.Pd 

Wakil Kepala Urusan Sar-Pras :  Sukahar, S.Pd, M.M 

Wakil Kepala Urusan Humas  :  Drs. Abdullah 

Kepala  
Drs. Bambang 

Widarsono 

Koor. Kep. Sek 
(KKS) Kepala Tata Usaha 

Nuraidi, S.Pd.I 
 
 

Wakil Kepala 
Dra. Lilik 
Rodiyah 

Waka Kurikulum 
Juwito, S.Pd.I 

Waka Kesiswaan 
Mahfud Efendi, 

M.Pd 

Waka Sarpra 
Sukahar,  

S. Pd., M.M. 

Waka Humas 
Drs. Abdullah 

Dewan 
Guru 

Siswa 

Komite Sekolah 
 



140 
 

Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

A. Identitas Mata Pelajaran 

Satuan Pendidikan           :  MTsN Tulungagung 2 

Mata Pelejaran                 :   Matematika 

Kelas / Semester              :   VIII/2  

Alokasi Waktu  : 4 Jam Pelajaran (2x pertemuan) 

B.   Standar Kompetensi 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya 

C.   Kompetensi Dasar            

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

D.   Indikator Pencapaian Kompetensi 

5.3.3 Menemukan rumus volume kubus dan balok 

5.3.4 Menghitung volume kubus dan balok 

E.   Tujuan Pembelajaran 

 Diberikan model kubus dan balok siswa dapat menemukan rumus volume 

kedua bangun tersebut 

 Diberikan permasalahan volume kubus dan balok siswa dapat menghitung 

volume kedua bangun tersebut 

 Siswa dapat menerapkan rumus volume kubus dan balok serta kaitannya 

dengan dunia nyata  

F.   Materi Ajar 

 Volume Kubus dan Balok: 

Volume adalah bilangan yang menyatakan ukuran suatu bangun ruang. 

    Volume Kubus = s ∙ s ∙ s =  푠  
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     Volume Balok  = panjang×lebar×tinggi = p×l×t 

 
 Perubahan Volume Kubus dan Balok jika Rusuknya Berubah: 

 Jika panjang rusuk sebuah kubus kedua adalah k kali rusuk kubus pertama, 

maka   volume kubus kedua adalah k3 kali volume kubus pertama. 

 Jika panjang balok kedua a kali panjang balok pertama, lebar balok kedua 

b kali lebar balok pertama, dan tinggi balok kedua c kali tinggi balok 

pertama, maka volume balok kedua adalah abc kali volume balok pertama. 

 Perubahan volume kubus dan balok dapat dilakukan dengan cara 

menghitung selisih antara volume sebelum perubahan dengan volume 

setelah perubahan. 

G.  Metode Pembelajaran 

1. Model :   Kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) 

2. Strategi :   Student Aktif  Learning 

3. Pendekatan :   Kontekstual (CTL, Contextual Teaching and Learning) 

4. Metode :   Ceramah, Demontrasi, Tanya jawab, Diskusi, Penugasan, 

dan   Presentasi 

H.  Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 

No. Tahap  Kegiatan  
(Skenario Pembelajaran) Metode Alokasi 

waktu 
Nilai Budaya & 

Karakter Bangsa 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
awal 

 
10 menit 

1. Membuka KBM dengan 
salam dan mengkondisikan 
peserta didik  pada situasi 
belajar kemudian berdoa. 

2. Mengabsen siswa. 
3. Mengingatkan kembali materi 

prasyarat dan materi yang 
relevan. 

4. Memotivasi siswa dengan 
cara menjelaskan keterkaitan 
materi, pemanfaatan dan arti 

Ceramah 
 

 
 

Tanya jawab 
Ceramah dan 
Tanya jawab 

 
Ceramah dan 
Tanya jawab 

2’ 
 

 
 

2’ 
4’ 

 
 

2’ 
 

Religius 
 
 
 

Disiplin 
Kreatif 

 
 

Kreatif 
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penting materi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Kegiatan 
inti 

 
60 menit 

1. Membagi siswa menjadi 6 
kelompok beranggotakan 5-6 
siswa yang berkemampuan 
heterogen berdasarkan hasil 
tes penempatan.  

2. Menyampaikan: 
 Tujuan pembelajaran 
 Materi mengunakan media. 

Media sebagaimana 
terlampir. 

 Contoh Soal. 
3. Membimbing peserta didik 

dalam belajar dan 
memecahkan masalah 
 Meminta peserta didik untuk 

megerjakan soal yang ada di 
LKS secara individu. 

 Meminta setiap kelompok 
untuk mengecek dan 
mendiskusikan hasil 
pekerjaan temannya, hasil 
diskusi dicatat di buku tulis 
masing-masing tanpa 
mengganti hasil LKS secara 
individu. 

 Mengamati dan 
membimbing kerja setiap 
kelompok dan memberikan 
bantuan seperlunya  kepada 
siswa yang mengalami 
kesulitan  

4. Meminta peserta didik yang 
selesai terlebih dahulu untuk 
mempresentasikan hasil 
kerjanya, memfasilitasi siswa, 
dan merangkum, serta 
memberikan penilaian. 

5. Memberikan penegasan 

Ceramah dan 
Pembagian 
kelompok 
 
 
Ceramah, 
demonstrasi,
dan Tanya 
jawab 
 
 
Penugasan 
dan diskusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasi 
dan Tanya 
jawab 
 
 
 
Ceramah dan 

3’  
 
 
 

 
20’  

 
 
 
 

 
17’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15’  
 
 
 

 
 

5’   

Bersahabat/ 
komunikatif 
 
 
 
Kreatif dan 
gemar membaca 
 
 
 
 
Kreatif 
 
 
Mandiri dan 
jujur 
 
Tanggung  
jawab sosial 
 
 
 
 
 
 
Toleransi dan 
peduli 
 
 
 
 
Kerja keras  
 
 
 
 
 
Rasa ingin tahu 
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terhadap hasil presentasi 
kelompok dan membuka 
pertanyaan bagi yang kurang 
faham 

Tanya jawab 
 

 

 
 

 
 
 

3. Kegiatan  
Akhir 

 
 

10 menit 
 

1. Bersama peserta didik 
membuat kesimpulan materi 
yang telah disampaikan (feed 
back). 

2. Mengevaluasi proses 
pembelajaran hari ini. 

3. Menginformasikan akan 
diadakannya tes akhir siklus I 
dan materi yang akan 
dipelajari pada siklus 
berikutnya.  

4. Menutup KBM dengan salam 
dan Berdoa. 

Ceramah dan 
Tanya jawab 

 
 

Ceramah 
 

Ceramah 
 
 
 

 
Ceramah 
 

3’  
 
 

 
2’  
 

3’  
 
 

 
 

2’  

Kreatif 
 
 
 

Menghargai 
prestasi 

Gemar membaca 
 
 
 
 

Religius 

 

Pertemuan 2 

No. Tahap  Kegiatan guru Metode Alokasi 
waktu 

Nilai Budaya & 
Karakter Bangsa 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan 
awal 

 
10 menit 

1. Membuka KBM dengan 
salam dan mengkondisikan 
peserta didik  pada situasi 
belajar kemudian berdoa. 

2. Mengabsen siswa  
3. Mengingatkan kembali materi 

yang sudah disampaikan 
kemarin  

4. Memotivasi siswa untuk tetap 
rajin belajar dan menjelaskan 
betapa penting materi dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Ceramah 
 
 

 
Tanya jawab 

Ceramah  
 
 

Ceramah 

2’    
 
 

 
2’   
4’ 
 
 

2’   
 

 Religius 
 
 
 

Disiplin 
Kreatif 

 
 

Kreatif 

2. Kegiatan 
inti 

 
  60 menit 

1. Menyampaikan: 
 Tujuan pembelajaran 
 Materi  
 Contoh Soal. 
2. Membimbing peserta didik 
  dalam belajar dan 

Ceramah 
dan Tanya 
jawab 
 
Penugasan 
dan diskusi.  

20’ 
 

 
 

20’  
 

 Kreatif dan 
gemar membaca 
 
 
Kreatif 
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memecahkan masalah 
 Meminta peserta didik untuk 

megerjakan soal yang ada di 
LKS secara individu. 

 Meminta setiap kelompok 
untuk mendiskusikan hasil 
kerjanya kemudian 
mencatatnya di buku tulis 
masing-masing tanpa 
menganti jawaban pada LKS. 

 Mengamati dan mengarahkan 
setiap kelompok untuk 
bekerja pada teamnya masing-
masing dan memberikan 
bantuan seperlunya  kepada 
siswa yang mengalami 
kesulitan  

3.  Meminta peserta didik yang 
selesai lebih awal untuk 
mempresentasikan hasil 
kerjanya, memfasilitasi siswa, 
dan merangkum, serta 
memberikan penilaian. 

4.  Memberikan penegasan 
terhadap hasil presentasi 
kelompok dan membuka 
pertanyaan bagi yang kurang 
faham 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentasi 
dan Tanya 
jawab 
 
 
 
Ceramah dan 
Tanya jawab 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15’  

 
 
 
 

 
5’   

 

 
Mandiri dan 
jujur 
 
Tanggung  
jawab sosial 
 
 
 
 
Toleransi dan 
peduli 
 
 
 
 
 
Kerja keras  
 
 
 
 
 
Rasa ingin tahu 
 
 
 
 

3. Kegiatan  
Akhir 

 
10 menit 

 

1. Bersama peserta didik 
membuat kesimpulan materi 
yang telah disampaikan (feed 
back). 

2. Mengevaluasi proses 
pembelajaran hari ini. 

3. Memberikan pekerjaan rumah 
dan menginformasikan akan 
diadakan tes akhir siklus II. 

4. Menutup KBM dengan salam 
dan Berdoa. 

Ceramah dan 
Tanya jawab 

 
 

Ceramah 
 

Ceramah 
 

 
Ceramah 

 

3’  
 
 

 
2’  
 

3’  
 

 
2’  

Kreatif 
 
 
 

Menghargai 
prestasi 

Gemar membaca 
 

 
Religius 
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I.  Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar :  LKS peserta didik dan buku-buku yang relevan 

 Heru Nugroho dan Lisda Meisaroh. 2009. Matematika 

SMP dan MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat  Perbukuan  

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Media : Model kubus dan balok (lampiran 2.1 dan 2.2) 

J.  Penilaian  

 Prosedur :  Penilaian Proses dan Penilaian Akhir 

 Jenis Penilaian :   Penilaian Proses dipilih  Unjuk Kerja 

     Penilaian Akhir   dipilih  Tes Tertulis 

 Bentuk Instrumen :   Unjuk Kerja dipilih  Lembar Kerja Siswa (lampiran 

10.1 dan 10.2) 

  Tes Tertulis  dipilih  Soal Uraian 

 Tindak Lanjut :  Pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan 

KKM individual dan klasikal. Apabila KKM klasikal 

belum tercapai maka bagi peserta didik yang sudah 

mencapai KKM individual akan diberikan pengayaan 

dan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM 

individual akan diberikan remidi.  

 

 

 
                                                                                Pulosari, 8 Mei 2012 

Guru Kelas VIII-D MTsN    Peneliti Kelas VIII-D MTsN 
Tulungagung 2     Tulungagung 2  

 

 

ANI SHOFIYATI S.Pd                            UMI HANIK MUCHOLIFAH 
NIP. 19680706 199303 2 002   NIM. 321 4083 118    

 



146 
 

Lampiran 2.1 

Alat Peraga Volume Kubus 
I. Bentuk, ukuran, dan manfaat alat peraga 

1. Bentuk dan ukuran  
Model kubus satuan 5 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 27 buah dari kertas buffalo, dan 
dua model kubus dengan rusuk berturut-turut 10 cm dan 15 cm dari fiber.         

 
                                                                                 
                                                   

 
 

2. Manfaat 
Peserta didik dapat menemukan rumus volume kubus bahwa : 
Volume kubus = rusuk x rusuk x rusuk = rusuk pangkat tiga 

II. Pembuatan alat peraga 
A. Bahan 

1. Fiber/mika 
2. Karton atau kertas buffalo dengan dua warna 
3. Isolasi transparan secukupnya 
4. Lem kertas secukupnya 
5. Amplas secukupnya 

B. Alat 
1. Pensil  
2. Spidol warna hitam 
3. Penggaris (diutamakan penggaris besi) 
4. Gunting/cutter/pisau 
5. setrika 

C. Langkah-langkah pembuatan 
1. Kubus Satuan 

a) Buat pola jaring-jaring kubus sebanyak 27 buah pada kertas buffalo 
b) Potong pola-pola tersebut dengan menggunakan gunting 
c) Bentuk menjadi kubus dengan lem kertas 

2. Kubus  
a) Buat enam buah model persegi berukuran 10 cm x 10 cm , enam buah model 

persegi berukuran 15 cm x 15 cm dari fiber. 
b) Potong persegi tersebut dengan menggunakan gunting/cutter. Ratakan 

potongan persegi tadi dengan amplas, dan setrika dengan bertutupkan kertas 
BC. 

c) Bentuk menjadi dua buah kubus dengan bantuan isolasi transparan, biarkan 
bagian atasnya bisa dibuka dan ditutup (ditempel satu sisi saja). 



147 
 

Lampiran 2.2 

Alat Peraga Volume Balok 
I. Bentuk, ukuran, dan manfaat alat peraga 

1. Bentuk dan ukuran  
Model kubus satuan 5 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 24 buah dari kertas buffalo, dan 
model balok berukuran 10 cm x 15 cm x 20 cm (1 buah) dari fiber.         

       
 

 
 

2. Manfaat 
Peserta didik dapat menemukan rumus volume balok bahwa : 
Volume balok = panjang x lebar x tinggi = luas alas x tinggi 

II. Pembuatan alat peraga 
B. Bahan 

1. Fiber/mika 
2. Karton atau kertas buffalo dengan dua warna 
3. Isolasi transparan secukupnya 
4. Lem kertas secukupnya 
5. Amplas secukupnya 

C. Alat 
1. Pensil  
2. Spidol warna hitam 
3. Penggaris (diutamakan penggaris besi) 
4. Gunting/cutter/pisau 
5. setrika 

D. Langkah-langkah pembuatan 
1. Kubus Satuan 

a) Buat pola jaring-jaring kubus sebanyak 24 buah pada kertas buffalo 
b) Potong pola-pola tersebut dengan menggunakan gunting 
c) Bentuk menjadi kubus dengan lem kertas 

2. Balok  
a) Buat dua buah model persegi panjang berukuran 10 cm x 15 cm, dua buah 

model persegi panjang berukuran 15 cm x 20 cm, dan  dua buah model persegi 
panjang berukuran 10 cm x 20 cm dari fiber. 

b) Potong persegi panjang tersebut dengan menggunakan gunting/cutter. Ratakan 
potongan persegi tadi dengan amplas, dan setrika dengan bertutupkan kertas 
BC. 

c) Bentuk menjadi sebuah balok dengan bantuan isolasi transparan, biarkan 
bagian atasnya bisa dibuka dan ditutup (ditempel satu sisi saja). 
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Lampiran 2.3 

 

PENJELASAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN 

 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  VIII/2 

Standar Kompetensi :  5.    Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :  5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas 

Kisi-Kisi Penilaian : 

Indikator Tujuan 
Pembelajaran 

Penilaian 

Prosedur Jenis 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Kunci 
Jawaban 

1.  Menemu-
kan rumus 
volume 
kubus dan 
balok 

1.  Diberikan 
model kubus 
dan balok siswa 
dapat 
menemukan 
rumus volume 
kedua bangun 
tersebut 

 Proses 
 
 

 
 
 
 Akhir 

 Unjuk 
Kerja 

 
 Sikap 
 
 
Tes Tertulis 

Pedoman  
Pengamatan 
Kinerja 
Pedoman        
Pengamatan 
Sikap 
 Soal Uraian 1 
 Soal Uraian 2 

Rubrik 1 
 
 
Rubrik 1 
 
 
Kunci 1 
Kunci 2 

2.  Menghitung 
volume 
kubus dan 
balok 

1.  Diberikan 
permasalahan 
volume kubus 
dan balok siswa 
dapat 
menghitung 
volume kedua 
bangun tersebut 

2. Siswa dapat 
menerapkan 
rumus volume 
kubus dan 
balok serta 
kaitannya 
dengan dunia 
nyata  

 Proses 
 
 
 
 
 
 
 
 Akhir 

 Unjuk 
Kerja 
 
 

 Sikap 
 
 
 
Tes Tertulis 

Pedoman  
Pengamatan 
Kinerja 
 
Pedoman        
Pengamatan 
Sikap 
 
 Soal Uraian 3 
 Soal Uraian 4 
 Soal Uraian 5 
 

Rubrik 1 
 
 
 
Rubrik 1 
 
 
 
Kunci 3 
Kunci 4 
Kunci 5 
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Bentuk Instrumen :  

a.  Format Penilaian Kinerja dan Sikap Siswa dalam Kerja Kelompok 

1)  Aspek yang dinilai 

- Keaktifan 

- Keberanian 

- Kerjasama 

- Pengumpulan Tugas 

- Ketepatan Jawaban 

2) Rubrik Penilaian 

 
Skor 

Aspek Yang Dinilai 

Keaktifan  Keberanian Kerjasama Pengumpulan 
Tugas 

Ketepatan 
Jawaban 

1 Siswa 
pasif 

Berani 
setelah 
dipaksa 

Tidak ikut 
serta 

Tidak 
mengumpulkan 
tugas 

Susunan 
tidak tepat 

2 
Siswa 
aktif jika 
disuruh 

Berani 
setelah 
diperintah 

Ikut serta 
tanpa 
memberikan 
pendapat 

Mengumpulkan 
tugas melampaui 
jadwal 

Susunan 
belum tepat 

3 
Siswa 
aktif tanpa 
disuruh 

Berani  
tanpa 
diminta 

Ikut serta 
dengan 
memberikan 
pendapat 

Mengumpulkan 
tugas tepat waktu 

Susunan 
benar dan 
tepat 

3) Format Penilaian 

Format Penilaian Kinerja Dan Sikap Siswa Dalam Kerja Kelompok 

Kelas: __________________ 

Kelompok Aspek Yang Dinilai Jumlah 
Skor Nilai 1 2 3 4 5 

Kelompok 1        
Kelompok 2        
Kelompok 3        
Kelompok 4        
Kelompok 5        
Kelompok 6        

 
            푵풊풍풂풊 = ∑풔풌풐풓

∑ 풔풌풐풓 풎풂풌풔풊풎풂풍
× ퟏퟎퟎ 



150 
 

Lampiran 2.4 

 

SOAL URAIAN 

1. Jika luas alas sebuah kubus 169 cm2, hitunglah volume kubus tersebut! 

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan tinggi balok 

tersebut!  

3. Sebuah bak kamar mandi berbentuk balok berukuran 2 m × 1,5 m × 1 m. Jika 

Susi memakai air yang ada di bak tersebut sebanyak 1.300 liter, hitunglah sisa air 

yang  ada di dalam bak tersebut! 

4. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jika panjang rusuknya di 

perpanjang menjadi 18 cm, maka volume kubus yang panjang rusuknya telah 

diperpanjang itu adalah …. 

5. Besar volume perubahan jika balok yang berukuran 15 cm × 12 cm × 8 cm 

diperbesar menjadi 2 kali lipatnya adalah…. 

 

KUNCI JAWABAN 

1. Luas alas = 푠         Volume = 푠   

    169 푐푚  = 푠         v = 푠    

              s = √16 푐푚                  v = (13 cm)3 

              s = 13 cm                 v = 2197  cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 2197  cm3 

2.  L = 484 cm2 , p = 10 cm, dan l = 9 cm 

Luas permukaan balok = 2 x ( p x l + p x t + l x t) 

   484 cm2= 2 x ( 10 x 9 + 10 x t + 9 x t) 

   484 cm2= 2 x( 90 + 10t + 9t) 

   484 cm2= 2(90+19t) 

484 cm2= 180 + 38t 
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          484 – 180 = 38t 

        304  = 38t 

              t =  

                                   t = 8 cm 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 8 cm 

3.  p = 2 m,   l = 1,5 m,  t = 1 m,  dipakai =  1300 liter 

V = p × l × t  = 2 m × 1,5 m × 1 m = 3 m3 = 3000 dm3 = 3000 liter 

Sisa air yang dipakai adalah 3000 liter – 1300 liter = 1700 liter 

Jadi, sisa air yang  ada di dalam bak tersebut adalah 1700 liter 

4.  V1       = s3  

     = (6 cm)3 

                       = 216 cm3 

V2           = s3 

              = (18 cm)3 = 1.728 cm3 

Besar perubahan volume = V2 – V1 

                                               = 1.728 cm3 – 216 cm3 

                                            = 1.512 cm3 

Jadi, besar perubahan volume tersebut adalah 1.512 cm3 

5.  V = abc . p . l . t 

    = 2. 2. 2. 15 cm . 12 cm. 8 cm = 11.520 cm3 

Jadi, besar perubahan volume tersebut adalah 11.520 cm3 
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Lampiran 3.1 
 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI SIKLUS I 
 

Materi : Sub Pokok Bahasan Volume Kubus dan Balok 
Hari, Tanggal : Selasa, 8 Mei 2012 
Pukul : 08.20-09.40 (2 jam pelajaran) 
 

Petujuk: 
A. Isilah kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran berikut: 

Pedoman penskoran setiap indikator 
Skor 5 :  jika semua deskriptor muncul 
Skor 4 :  jika tiga deskriptor muncul 
Skor 3 :  jika dua deskriptor muncul 
Skor 2 :  jika satu deskriptor muncul 
Skor 1 :  jika tidak ada deskriptor yang muncul 
 

B. Isilah kolom catatan dengan deskriptor-deskriptor yang muncul  

Tahap Indikator Deskriptor Penilaian Skor 

Awal  1. Membuka 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengucapkan salam 
b. Membimbing do’a 
c. Mengabsen peserta didik 
d. Menciptakan suasana belajar yang kondusif 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

2. Menentukan 
materi dan 
pentingnya 
materi 

a. Mempertegas materi yang akan dipelajari 
yaitu “volume kubus dan balok” 

b. Menjelaskan pentingnya materi dalam 
pembelajaran matematika 

c. Menjelaskan pentingnya materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

d. Meminta peserta didik bertanya bagi yang 
kurang jelas 

√ 
 

√ 
 

√ 

- 

4 

3. Mengingat-
kan kembali 
materi 
prasyarat 
dan materi 
yang relevan 

a. Menanyakan pengetahuan atau pengalaman 
peserta didik tentang materi tersebut 

b. Memancing peserta didik untuk mengingat 
kembali tentang bagian-bagian kubus dan 
balok, rumus permukaan kubus dan balok 

c. Mengaitkan materi prasyarat dengan materi 
yang akan dipelajari 

√ 
 

√ 
 
 

√ 
 

5 
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d. Memberi kesempatan siswa untuk 
mengemukakan pendapat 

√ 

4. Memberikan 
motivasi 
belajar 

a. Menjelaskan keterkaitan materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

b. Menjelaskan pentingnya materi ini untuk 
materi-materi selanjutnya 

c. Meminta peserta didik mengajukan 
pertanyaan 

d. Memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk menanggapi pendapat temannya 

√ 
 

√ 
 
- 
 
- 

3 

Inti 1. Membentuk 
kelompok 
kooperatif 
berdasarkan 
hasil tes 
penempatan 

a. Kelompok terdiri dari 5-6 orang 
b. Kelompok terdiri dari peserta didik 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah 
c. Kelompok terdiri dari laki-laki dan 

perempuan 
d. Meminta peserta didik berkumpul dalam 

kelompok masing-masing 

√ 
√ 
 

√ 
 

√ 
 

5 

2. Menjelaskan 
tugas 
kelompok 

a. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus aktif dan bekerja sama 

b. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus bekerja pada kelompoknya 
masing-masing karena pembagian kelompok 
sudah dipertimbangkan kemaslahatannya 

c. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus saling memotivasi dan 
menopang agar nilai capaian kelompoknya 
bagus 

d. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus memahami materi agar hasil 
belajar dan ketuntasan belajar klasikal 
meningkat 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

5 

3. Memberi 
dan 
menjelaskan 
materi 
(presentasi 
peneliti) 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Menyampaikan materi 
c. Mengaitkan fungsi alat peraga dengan 

materi 
d. Memberikan contoh soal 

√ 
√ 
√ 
 

√ 

5 

4. Belajar 
secara 
individu 

a. Membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Meminta siswa membaca dan memahaminya 
c. Meminta siswa mengerjakannya secara 

√ 
√ 
√ 

5 
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individu dan menuliskan jawaban langsung 
pada LKS tersebut 

d. Menegaskan bahwa jawaban LKS secara 
individu ini tidak boleh diganti saat dibawa 
ke forum kelompok nanti agar siswa tahu 
perbedaan hasil kerja individu dengan 
kelompok. 

 
 

√ 
 
 
 
 

5. Belajar 
secara 
kelompok 

a. Meminta siswa mengecek hasil pekerjaan 
teman satu kelompoknya 

b. Meminta siswa mendiskusikan jawaban 
yang paling tepat dalam kelompoknya 

c. Meminta siswa menuliskan hasilnya di buku 
catatan masing-masing tanpa menganti 
jawaban pada LKS yang dikerjakan secara 
individu 

d. Mengamati dan membimbing kerja 
kelompok serta memberikan bantuan 
seperlunya kepada siswa yang mengalami 
kesulitan 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 

5 

6. Presentasi 
kelompok 
(forum 
kelas) 

a. Meminta segera mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya ke depan untuk 
kelompok yang selasai terlebih dahulu. 

b. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi 

c. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk merespon tanggapan 

d. Mengontrol jalannya diskusi 

√ 
 
 

√ 
 
- 
 

√ 

4 

Akhir 1. Penyimpulan 
materi yang 
telah 
disampaikan 
(feedback)  

a. Memberikan penegasan terhadap hasil 
presentasi kelompok 

b. Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan bersama-sama peserta didik 

c. Memberikan penguatan 
d. Membuka pertanyaan bagi yang kurang 

faham 

√ 
 

√ 
 
- 
- 
 

3 

2. Mengevalua-
si proses 
pembelajar-
an dan 
informasi 
pada 

a. Melakukan tanya jawab kepada peserta didik 
secara lisan dan acak 

b. Menyampaikan kelebihan dan kekurangan 
pembelajaran kali ini 

c. Menginformasikan materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya 

√ 
 
- 
 

√ 
 

4 
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pertemuan 
berikutnya 

d. Menginformasikan akan diadakan tes akhir 
siklus I pada pertemuan berikutnya 

√ 
 

 3. Menutup 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengatur kelas dalam posisi semula 
b. Memotivasi peserta didik untuk rajin belajar 
c. Membimbing do’a 
d. Megucapkan salam 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

Jumlah Skor 58 
 

Prosentase Keberhasilan Tindakan: NP = 
퐑
퐒퐌

 x 100% 

 = 
ퟓퟖ
ퟔퟓ

 x 100% 

 = 89,2 % 

Taraf Keberhasilan Tindakan 

No. Tingkat 
Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

86% - 100% 
76% - 85% 
60% - 75% 
55% - 59% 

<54% 

A 
B 
C 
D 

TL 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
 
Jadi, taraf keberhasilan aktivitas peneliti berada pada kategori sangat baik. 
 

 
 
 
Tulungagung, 8 Mei 2012 

Observer 

 
 
 

NAIMATUR ROSIDAH 
      NIM. 3214083080 
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Lampiran 3.2 
 
 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI SIKLUS II 
 

Materi : Sub Pokok Bahasan Volume Kubus dan Balok 
Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2012 
Pukul : 06.45-08.20 (2 jam pelajaran) 
 

Petujuk: 
A. Isilah kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran berikut: 

Pedoman penskoran setiap indikator 
Skor 5 :  jika semua deskriptor muncul 
Skor 4 :  jika tiga deskriptor muncul 
Skor 3 :  jika dua deskriptor muncul 
Skor 2 :  jika satu deskriptor muncul 
Skor 1 :  jika tidak ada deskriptor yang muncul 
 

B. Isilah kolom catatan dengan deskriptor-deskriptor yang muncul  

Tahap Indikator Deskriptor Penilaian Skor 

Awal  1. Membuka 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengucapkan salam 
b. Membimbing do’a 
c. Mengabsen peserta didik 
d. Menciptakan suasana belajar yang kondusif 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

2. Menentukan 
materi dan 
pentingnya 
materi 

a. Mempertegas materi yang akan dipelajari 
yaitu perubahan volume kubus dan balok 
jika rusuknya berubah 

b. Menjelaskan pentingnya materi dalam 
pembelajaran matematika 

c. Menjelaskan pentingnya materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

d. Meminta peserta didik bertanya bagi yang 
kurang jelas 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 
- 

4 

3. Mengingat-
kan kembali 
materi 
prasyarat 
dan materi 

a. Menanyakan pengetahuan atau pengalaman 
peserta didik tentang materi tersebut 

b. Memancing peserta didik untuk mengingat 
kembali tentang materi volume kubus dan 
balok yang telah diajarkan kemarin 

√ 
 

√ 
 
 

5 
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yang relevan c. Mengaitkan materi prasyarat dengan materi 
yang akan dipelajari 

d. Memberi kesempatan sisiwa untuk 
mengemukakan pendapat 

√ 
 

√ 

4. Memberikan 
motivasi 
belajar 

a. Menjelaskan keterkaitan materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

b. Menjelaskan pentingnya materi ini untuk 
materi-materi selanjutnya 

c. Meminta peserta didik mengajukan 
pertanyaan 

d. Memberi kesempatan kepada peserta didik 
untuk menanggapi pendapat temannya 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
- 

4 

Inti 1. Menjelaskan 
tugas 
kelompok 

a. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus aktif dan bekerja sama 

b. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus duduk dan bekerja bersama 
pada kelompoknya masing-masing sesuai 
siklus I. 

c. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus saling memotivasi dan 
menopang agar nilai capaian kelompoknya 
meningkat 

d. Menjelaskan bahwa semua anggota 
kelompok harus memahami materi agar hasil 
belajar dan ketuntasan belajar klasikal 
meningkat 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 

5 

2. Memberi 
dan 
menjelaskan 
materi 
(presentasi 
peneliti) 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
b. Menyampaikan materi 
c. Memberikan contoh soal 
d. Memberikan kesempatan bertanya bagi yang 

kurang jelas 

√ 
√ 
√ 
√ 
 
 

5 

3. Belajar 
secara 
individu 

a. Membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Meminta siswa membaca dan memahaminya 
c. Meminta siswa mengerjakannya secara 

individu dan menuliskan jawaban langsung 
pada LKS tersebut 

d. Menegaskan bahwa jawaban LKS secara 
individu ini tidak boleh diganti saat dibawa 
ke forum kelompok nanti, agar siswa tahu 

√ 
√ 
√ 
 
 

√ 
 

5 
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perbedaan hasil kerja individu dengan 
kelompok. 

4. Belajar 
secara 
kelompok 

a. Meminta siswa mengecek hasil pekerjaan 
teman satu kelompoknya 

b. Meminta siswa mendiskusikan jawaban 
yang paling tepat dalam kelompoknya 

c. Meminta siswa menuliskan hasilnya dibuku 
catatan masing-masing tanpa menganti 
jawaban pada LKS yang dikerjakan secara 
individu 

d. Mengamati dan membimbing kerja 
kelompok serta memberikan bantuan 
seperlunya kepada siswa yang mengalami 
kesulitan 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 
 

√ 

5 

5. Presentasi 
kelompok 
(forum 
kelas) 

a. Meminta segera mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya ke depan untuk 
kelompok yang selasai terlebih dahulu. 

b. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk menanggapi 

c. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk merespon tanggapan 

d. Mengontrol jalannya diskusi 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 

5 

Akhir 1. Penyimpulan 
materi yang 
telah 
disampaikan 
(feedback)  

a.  Memberikan penegasan terhadap hasil 
presentasi kelompok 

b. Menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan bersama-sama peserta didik 

c. Memberikan penguatan 
d. Membuka pertanyaan bagi yang kurang 

faham 

√ 
 

√ 
 

√ 
- 

4 

2. Mengevalua-
si proses 
pembelajar-
an dan 
informasi 
pada 
pertemuan 
berikutnya 

a. Melakukan tanya jawab kepada peserta didik 
secara lisan dan acak 

b. Menyampaikan kelebihan dan kekurangan 
pembelajaran kali ini 

c. Memberikan pekerjaan rumah pada peserta 
didik yaitu mengerjakan soal LKS yang 
dimiliki peserta didik sendiri 

d. Menginformasikan akan diadakan tes akhir 
siklus II pada pertemuan berikutnya, serta 
pembagian hadiah bagi kelompok terbaik di 
siklus I dan siklus II 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

5 



159 
 

 3. Menutup 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengatur kelas dalam posisi semula 
b. Memotivasi peserta didik untuk rajin belajar 
c. Membimbing do’a 
d. Megucapkan salam 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

Jumlah Skor 57 

 

Prosentase Keberhasilan Tindakan: NP = 
퐑
퐒퐌

 x 100% 

 = 
ퟓퟕ
ퟔퟎ

 x 100% 

 = 95 % 

Taraf Keberhasilan Tindakan 
Tingkat 

Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 

86% - 100% 
76% - 85% 
60% - 75% 
55% - 59% 

<54% 

A 
B 
C 
D 

TL 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
Jadi, taraf keberhasilan aktivitas peneliti berada pada kategori sangat baik. 

 

 
 
 
Tulungagung, 12 Mei 2012 

Observer 

 
 
 

NAIMATUR ROSIDAH 
      NIM. 321408308 
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Lampiran 4.1 
 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS I 
 

Materi : Sub Pokok Bahasan Volume Kubus dan Balok 
Hari, Tanggal : Selasa, 8 Mei 2012 
Pukul : 08.20-09.40 (2 jam pelajaran) 

Petunjuk: 
A. Isilah kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran berikut: 

Pedoman penskoran setiap indikator 
Skor 5 :  jika semua deskriptor muncul 
Skor 4 :  jika tiga deskriptor muncul 
Skor 3 :  jika dua deskriptor muncul 
Skor 2 :  jika satu deskriptor muncul 
Skor 1 :  jika tidak ada deskriptor yang muncul 

B. Isilah kolom catatan dengan deskriptor-deskriptor yang muncul  

Tahap Indikator Deskriptor Penilaian Skor 

Awal  1. Awal  
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a.  Menjawab salam 
b.  Berdo’a bersama-sama 
c.  Menjawab absen 
d.  Mengikuti instruksi dari peneliti 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

2. Penentuan 
materi dan 
pentingnya 
materi 

a.  Mendengarkan materi yang akan dipelajari 
yaitu “volume kubus dan balok” 

b.  Mendengarkan pentingnya materi dalam 
pembelajaran matematika 

c.  Mendengarkan pentingnya materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

d.  Menyakan hal-hal yang kurang jelas 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
- 

4 

3. Mengingatke
mbali materi 
prasyarat 
dan materi 
yang relevan 

a. Menjawab pertanyaan mengenai 
pengetahuan atau pengalaman tentang 
materi tersebut dari peneliti 

b. Mengingat kembali tentang bagian-bagian 
kubus dan balok, rumus permukaan kubus 
dan balok 

c. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
d. Mengunakan kesempatan mengemukakan 

pendapat dengan baik 

√ 
 
 

√ 
 
 

√ 
- 

4 

4. Pemberian 
motivasi 
belajar 

a. Mendengarkan penjelasan keterkaitan materi 
dalam kehidupan sehari-hari 

b. Mendengarkan penjelasan pentingnya materi 
ini untuk materi-materi selanjutnya 

c. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang 

√ 
 

√ 
 
- 

3 
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belum dipahami 
d. Menanggapi pendapat temannya dengan 

baik 

 
- 

Inti 1. Pembentu-
kan 
kelompok 
kooperatif 
berdasarkan 
hasil tes 
penempatan 

a. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
b. Mengikuti instruksi dari peneliti 
c. Menyakan hal-hal yang kurang jelas 
d. Berkumpul sesuai kelompok masing-masing 

√ 
√ 
- 
√ 

4 

2. Penjelasan 
tugas 
kelompok 

a. Mengikuti instruksi dari peneliti bahwa 
semua anggota kelompok harus aktif dan 
bekerja sama 

b. Mengikuti instruksi dari peneliti bahwa 
semua anggota kelompok harus bekerja pada 
kelompoknya masing-masing karena 
pembagian kelompok sudah 
dipertimbangkan kemaslahatannya 

c. Saling memotivasi dan menopang agar nilai 
capaian kelompok bagus 

d. Berusaha memahami materi agar hasil 
belajar dan ketuntasan belajar klasikal 
meningkat 

- 
 
 

√ 
 
 
 
 
- 
 

√ 

3 

3. Penjelaskan 
materi 
(presentasi 
peneliti) 

a. Mendengarkan tujuan pembelajaran 
b. Mendengarkan penyampaian materi 
c. Mendengarkan penjelasan keterkaitan fungsi 

alat peraga dengan materi 
d. Mencatat dan memahami contoh soal 

√ 
√ 
√ 
 

√ 

5 

4. Belajar 
secara 
individu 

a. Menerima Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Membaca dan memahami LKS 
c. Mengerjakannya secara individu dan 

menuliskan jawaban langsung pada LKS 
tersebut 

d. Mengikuti instruksi peneliti bahwa jawaban 
LKS secara individu ini tidak boleh diganti 
saat dibawa ke forum kelompok nanti agar 
mereka tahu perbedaan hasil kerja individu 
dengan kelompok. 

√ 
√ 
√ 
 
 

√ 

5 

5. Belajar 
secara 
kelompok 

a. Mengecek hasil pekerjaan teman satu 
kelompoknya 

b. Mendiskusikan jawaban yang paling tepat 
dalam kelompoknya 

c. Menuliskan hasilnya dibuku catatan 
masing-masing tanpa menganti jawaban 
pada LKS yang dikerjakan secara individu 

d. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 
- 

4 
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6. Presentasi 
kelompok 
(forum 
kelas) 

a. Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya ke depan untuk kelompok 
yang selasai terlebih dahulu. 

b. Memberi kesempatan kepada kelompok 
lain untuk menanggapi 

c. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk merespon tanggapan 

d. Megikuti jalannya diskusi 

√ 
 
 

√ 
 
- 
 

√ 

4 

Akhir 1. Penyimpulan 
materi yang 
telah 
disampaikan 
(feedback)  

a. Mendengarkan penjelasan peneliti 
b. Menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan bersama-sama peneliti 
c. Mendengarkan penguatan dari peneliti 
d. Menanyakan hal-hal yang kurang faham 

√ 
√ 
 
- 
- 

3 

2. Evaluasi dan 
informasi 
pada 
pertemuan 
berikutnya 

a. Menjawab pertanyaan dari peneliti 
b. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
c. Mendengarkan iformasi tentang materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya 

d. Mendengarkan iformasi tentang akan 
diadakannya tes akhir siklus I pada 
pertemuan berikutnya 

√ 
√ 
√ 
 
 

√ 

5 

 3. Akhir 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengatur kelas dalam posisi semula 
b. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
c. Berdo’a bersama-sama 
d. Menjawab salam 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

Jumlah Skor 54 
Prosentase Keberhasilan Tindakan pada Pesera Didik: NP = 퐑

퐒퐌
 x 100% 

 = ퟓퟒ
ퟔퟓ

 x 100% 
 = 83,1 % 
Taraf Keberhasilan Tindakan 

Tingkat 
Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 

86% - 100% 
76% - 85% 
60% - 75% 
55% - 59% 

<54% 

A 
B 
C 
D 

TL 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
Jadi, taraf keberhasilan aktivitas peserta didik berada pada kategori baik. 

Tulungagung, 8 Mei 2012 
      Observer 

 
 

UMI SALAMAH 
          NIM. 3214083119 
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Lampiran 4.2 
 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK SIKLUS II 
 

Materi : Sub Pokok Bahasan Volume Kubus dan Balok 
Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2012 
Pukul : 06.45-08.20 (2 jam pelajaran) 

 
Petunjuk: 
A. Isilah kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran berikut: 

Pedoman penskoran setiap indikator 
Skor 5 :  jika semua deskriptor muncul 
Skor 4 :  jika tiga deskriptor muncul 
Skor 3 :  jika dua deskriptor muncul 
Skor 2 :  jika satu deskriptor muncul 
Skor 1 :  jika tidak ada deskriptor yang muncul 

B. Isilah kolom catatan dengan deskriptor-deskriptor yang muncul  

Tahap Indikator Deskriptor Penilaian Skor 

Awal  1. Awal 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Menjawab salam 
b. Berdo’a bersama-sama 
c. Menjawab absen 
d. Mengikuti instruksi dari peneliti 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

2. Penentuan 
materi dan 
pentingnya 
materi 

a. Mendengarkan materi yang akan dipelajari 
yaitu perubahan volume kubus dan balok 
jika rusuknya berubah 

b. Mendengarkan pentingnya materi dalam 
pembelajaran matematika 

c. Mendengarkan pentingnya materi dalam 
kehidupan sehari-hari 

d. Menyakan hal-hal yang kurang jelas 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 
- 

4 

3. Mengingat 
kembali 
materi 
prasyarat 
dan materi 
yang relevan 

a. Menjawab pertanyaan mengenai 
pengetahuan atau pengalaman tentang 
materi tersebut dari peneliti 

b. Mengingat kembali tentang mencari volume 
kubus dan balok 

c. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
d. Mengunakan kesempatan mengemukakan 

pendapat dengan baik 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
- 

4 

4. Pemberian 
motivasi 
belajar  

a. Mendengarkan penjelasan keterkaitan materi 
dalam kehidupan sehari-hari 

b. Mendengarkan penjelasan pentingnya materi 
ini untuk materi-materi selanjutnya 

√ 
 

√ 
 

5 



164 
 

c. Mengajukan pertanyaan untuk hal yang 
belum dipahami 

d. Menanggapi pendapat temannya dengan 
baik 

√ 
 

√ 

Inti 1. Penjelasan 
tugas 
kelompok 

a. Mengikuti instruksi dari peneliti bahwa 
semua anggota kelompok harus aktif dan 
bekerja sama 

b. Mengikuti instruksi dari peneliti bahwa 
semua anggota kelompok harus duduk dan 
bekerja bersama pada kelompoknya masing-
masing sesuai siklus I. 

c. Saling memotivasi dan menopang agar nilai 
capaian kelompok bagus 

d. Berusaha memahami materi agar hasil 
belajar dan ketuntasan belajar klasikal 
meningkat 

√ 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 

√ 
 
 

5 

2. Penjelasan 
materi 
(presentasi 
peneliti) 

a. Mendengarkan tujuan pembelajaran 
b. Mendengarkan penyampaian materi 
c. Mendengarkan penjelasan keterkaitan fungsi 

alat peraga dengan materi 
d. Mencatat dan memahami contoh soal 

√ 
√ 
√ 
 

√ 

5 

3. Belajar 
secara 
individu 

a. Menerima Lembar Kerja Siswa (LKS) 
b. Membaca dan memahami LKS 
c. Mengerjakannya secara individu dan 

menuliskan jawaban langsung pada LKS 
tersebut 

d. Mengikuti instruksi peneliti bahwa jawaban 
LKS secara individu ini tidak boleh diganti 
saat dibawa ke forum kelompok nanti agar 
mereka tahu perbedaan hasil kerja individu 
dengan kelompok. 

√ 
√ 
√ 
 
 

√ 

5 

4. Belajar 
secara 
kelompok 

a. Mengecek hasil pekerjaan teman satu 
kelompoknya 

b. Mendiskusikan jawaban yang paling tepat 
dalam kelompoknya 

c. Menuliskan hasilnya dibuku catatan masing-
masing tanpa menganti jawaban pada LKS 
yang dikerjakan secara individu 

d. Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok 

√ 
 

√ 
 

√ 
 
 

√ 

5 

5. Presentasi 
kelompok 
(forum 
kelas) 

a. Mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya ke depan untuk kelompok 
yang selasai terlebih dahulu. 

b. Memberi kesempatan kepada kelompok lain 
untuk menanggapi 

c. Meminta dan memberi kesempatan kepada 
kelompok lain untuk merespon tanggapan 

√ 
 
 

√ 
 
- 
 

4 
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d. Megikuti jalannya diskusi √ 
Akhir 1. Penyimpulan 

materi yang 
telah 
disampaikan 
(feedback)  

a. Mendengarkan penjelasan peneliti 
b. Menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan bersama-sama peneliti 
c. Mendengarkan penguatan dari peneliti 
d. Menanyakan hal-hal yang kurang faham 

√ 
√ 
 

√ 
- 

4 

2. Evaluasi 
proses 
pembelajar-
an dan 
informasi 
pada 
pertemuan 
berikutnya 

a. Menjawab pertanyaan dari peneliti 
b. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
c. Mendengarkan iformasi tentang materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
dan menerima pekerjaan rumah yaitu 
mengerjakan soal LKS yang dimilikinya 

d. Mendengarkan iformasi tentang akan 
diadakan tes akhir siklus II pada pertemuan 
berikutnya, serta pembagian hadiah bagi 
kelompok terbaik di siklus I dan siklus II 

√ 
√ 
√ 
 
 
 

√ 

5 

 3. Akhir 
kegiatan 
belajar 
mengajar 

a. Mengatur kelas dalam posisi semula 
b. Mendengarkan penjelasan dari peneliti 
c. Berdo’a bersama-sama 
d. Menjawab salam 

√ 
√ 
√ 
√ 

5 

Jumlah Skor 56 
Prosentase Keberhasilan Tindakan pada Pesera Didik: NP = 퐑

퐒퐌
 x 100% 

 = ퟓퟔ
ퟔퟎ

 x 100% 

 = 93,3 % 

Taraf Keberhasilan Tindakan 
Tingkat 

Penguasaan Nilai Huruf Bobot Predikat 

80% - 100% 
76% - 85% 
60% - 75% 
55% - 59% 

<54% 

A 
B 
C 
D 

TL 

4 
3 
2 
1 
0 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

Sangat Kurang 
Jadi, taraf keberhasilan aktivitas peserta didik berada pada kategori sangat baik 
 

Tulungagung,12 Mei 2012 
      Observer 

 
 
 

UMI SALAMAH 
          NIM. 3214083119 
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Lampiran 5 

 
Daftar Nama Siswa Kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 

Tahun Pelajaran 2011/2012 
 

NO. NO. 
INDUK NAMA SISWA KODE 

1. 2083 Amirul Hidayah AH 
2. 2086 Anis Khoirun Nisak AKN 
3. 2100 Binti Eka Tria Lutfiana BETL 
4. 2109 Deviya Hastuti DH 
5. 2110 Dewi Romawiyah DR 
6. 2120 Fatkhul Khaqim FK 
7. 2123 Fikri Nur Ma’arif FNM 
8. 2128 Fuad Ubaidillah FU 
9. 1975 Galih Setiawan GS 
10. 2132 In’am Tafrihul Abawaini ITA 
11. 2135 Isma Devi Purnitasari IDP 
12. 2144 Laili Rivatul Vitriani LRV 
13. 2160 Mohamad Yovie Al Chusna MYA 
14. 2166 Muchtar Kusuma MK 
15. 2168 Muhamad Budi Ilmawan MBI 
16. 2171 Muhamad Rizky MR 
17. 2172 Muhamat Nohan Allatif MNA 
18. 2173 Muhammad Afif MA 
19. 2174 Muhammad Bahar Ardiansah MBA 
20. 2178 Muhammad Irfan Efendi MIE 
21. 2188 Nera Billiya Style NBS 
22. 2195 Nurul Sulistiani NS 
23. 2197 Priyo Abadi PA 
24. 2198 Puput Rahayu PR 
25. 2204 Rina Isnaini RI 
26. 2211 Saiful Anwar SA1 

27. 2218 Siti Aminah SA2 

28. 2233 Ulyatus Sayidah US 
29. 2234 Umi Farida UF 
30. 2240 Wahyu Eka Widhi Astuty WEWA 
31. 2248 Yoga Irwanda YI 
32. 2252 Yuzril Ahmaddilla Bagus Wahyudi YABW 
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     Lampiran 6 

 

SOAL TES PENEMPATAN 
KELAS VIII-D 

 
Kerjakan soal dibawah ini dengan teliti dan benar ! 

1. Panjang semua rusuk kubus 24 dm. Hitunglah volume kubus tersebut (dalam 

cm). 

2. Jika luas alas sebuah kubus 169 cm2, hitunglah volume  kubus tersebut ? 

3. Diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus 96 cm2. Hitunglah 

volume kotak tersebut ! 

4. Hitung volume perubahan kubus jika rusuk kubus yang besarnya 5 cm 

diperpanjang menjadi tiga kali lipat rusuk awal ! 

5. Hitunglah volume balok yang berukuran panjang 29 cm,  lebar 12 cm, dan 

tinggi 8 cm ! 

6. Hitung volume balok yang luas permukaannya 418 cm2  dan alasnya berukuran 

13 cm × 8 cm ! 

7. Volume sebuah balok 120 cm3. Jika panjang balok 6 cm dan lebar balok 5 cm, 

tentukan tinggi balok tersebut! 

8. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5 : 4 : 3. Jika 

volume balok 1.620 cm3, tentukan ukuran balok tersebut! 

 

 

 

Good Luck 
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Lampiran 7 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES PENEMPATAN 
KELAS VIII-D 

 
1. Panjang semua rusuk  = 24 dm 

 = 240 cm 

Panjang semua rusuk  = 12 x panjang rusuk 

240 cm  = 12  x panjang rusuk 

panjang rusuk =   

panjang rusuk = 20 cm 

volume = s x s x s 

volume = s3 

volume = (20 cm)3 

volume = 8000 cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 8000 cm3 

2. Luas alas kubus = 169 cm2 

Luas alas kubus = s2 

              s2  = 169 cm2 

s  = √169 푐푚  

s   = 13 c 

volume = s x s x s 

volume = s3 

volume = (13 cm)3 

volume = 2197 cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 2197 cm3 

3. luas permukaan = 96 cm2 

luas permukaan = 6 x s2 

      96 cm2  = 6 x s2 
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s2   =   

     s2   = 16 cm2 

 s    = √16 푐푚  

      s    = 4 cm 

volume = s x s x s 

volume = s3 

volume = (4 cm)3 

volume = 64 cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 64 cm3 

4. r1 = 5 cm       v1 = (5 cm)3    = 125 cm3 

r2 =3 x 5 cm = 15 cm  v2 = (15 cm)3 = 3375 cm3 

Perubahan volume setelah di perbesar 3 kali lipat  = 3375 cm3 - 125 cm3  

 = 3250 cm3 

Jadi,  volume perubahan kubus jika rusuk kubus diperpanjang menjadi tiga kali 

lipat rusuk awal adalah 3250 cm3 

5. volume  =     p x l x t 

volume  =    29 cm x 12 cm x 8 cm 

volume  =    2784 cm3 

Jadi, volume balok tersebut adalah 2784 cm3 

6. Luas permukaan balok   = 2 x ( p x l + p x t + l x t) 
418 cm2  = 2 x ( 13 cm x 8 cm + 13 cm x t + 8 cm x t) 
418 cm2  = 2 x ( 104 cm2  + 21 t cm) 
418 cm2  = 208 cm2  + 42 t cm 

       418 cm2  - 208 cm2 = 42 t cm 
                       210 cm2 = 42 t cm 

                                 t   =   
 

 

                                 t   = 5 cm 

volume = p x l x t  = 13 cm x 8 cm x 5 cm = 520 cm3 

Jadi, volume balok tersebut adalah 520 cm3 
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7. Volume sebuah balok = 120 cm3, p = 6 cm, l = 5 cm,  

volume   = p x l x t 

120 cm3  = 6 cm x 5 cm x t cm 

120 cm3  = 30 cm2 x t cm 

             t =  
 

 

             t = 4 cm  

Jadi, volume balok tersebut adalah 4 cm. 

8. Misal :  p = 5n cm ; l = 4n cm ; t = 3n cm 

volume    = p x l x t 

1620cm3  = 5n cm x 4n cm x 3n cm 

1620cm3  = 60 n3 cm3 

            n3 =  
 

 

            n3 = 27 

 n  = √27 

            n  = 3 

p = 5n cm 

   = 5 x 3 cm 

   = 15 cm  

l = 4n cm 

   = 4 x 3 cm 

   = 12 cm  

t = 3n cm 

   = 3 x 3 cm 

   = 9 cm  

Jadi, ukuran balok tersebut adalah p = 15 cm, l = 12 cm, dan t = 9 cm. 
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Lampiran 8.1 

Hasil Tes Penempatan Peserta Didik Berkemampuan Tinggi 
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Lampiran 8.2 

Hasil Tes Penempatan Peserta Didik Berkemampuan Sedang 
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175 
 

Lampiran 8.3 

Hasil Tes Penempatan Peserta Didik Berkemampuan Rendah 
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Lampiran 9.1 

TABEL 4.5:  Hasil Nilai Tes Penempatan & Ketuntasan Belajar Siswa 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai Ketuntasan 

1. AH P 78 Tuntas 
2. AKN P 78 Tuntas 
3. BETL P 80 Tuntas 
4. DH P 77 Tuntas 
5. DR P 76 Tuntas 
6. FK L 75 Tuntas 
7. FNM L 65 Belum Tuntas 
8. FU L 75 Tuntas 
9. GS L 44 Belum Tuntas 
10. ITA P 78 Tuntas 
11. IDP P 78 Tuntas 
12. LRV P 76 Tuntas 
13. MYA L 75 Tuntas 
14. MK L 76 Tuntas 
15. MBI L 68 Belum Tuntas 
16. MR L 68 Belum Tuntas 
17. MNA L 75 Tuntas 
18. MA L 70 Belum Tuntas 
19. MBA P 56 Belum Tuntas 
20. MIE L 71 Belum Tuntas 
21. NBS P 81 Tuntas 
22. NS P 84 Tuntas 
23. PA L 62 Belum Tuntas 
24. PR P 77 Tuntas 
25. RI P 80 Tuntas 
26. SA1 L 70 Belum Tuntas 
27. SA2 P 84 Tuntas 
28. US P 82 Tuntas 
29. UF P 80 Tuntas 
30. WEWA L 87 Tuntas 
31. YI L 76 Tuntas 
32. YABW L 68 Belum Tuntas 
         Jumlah 2370 
         Rata-rata 74,06 
Prosentase Ketuntasan Belajar 68,75 % 
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Lampiran 9.2 

TABEL 4.6:  Data Hasil Nilai Tes Penempatan 
No. Skor nilai Jumlah siswa Jumlah skor 

1. 44 1 44 
2. 56 1 56 
3. 62 1 62 
4. 65 1 65 
5. 68 3 204 
6. 70 2 140 
7. 71 1 71 
8. 75 4 300 
9. 76 4 304 
10. 77 2 154 
11. 78 4 312 
12. 80 3 240 
13. 81 1 81 
14. 82 1 82 
15. 84 2 168 
16. 87 1 87 

Total 32 2370 
             Rata-rata 74,06 

 
TABEL 4.7:  Data Nilai Tes Penempatan dan Pembagian Kelompok 

Kriteria nilai Kelompok 
1 2 3 4 5 6 

Nilai tinggi 87 84 84 82 81 80 
Nilai sedang 80 78 78 78 80 78 
Nilai sedang 76 76 77 77 76 76 
Nilai rendah 75 70 71 75 75 75 
Nilai rendah 70 68 62 68 65 68 
Nilai rendah 44 - - 56 - - 
Rata-rata 72 75,2 74,4 72,6 75,4 75,4 

 
TABEL 4.8:  Data Anggota Kelompok Sesuai Hasil Tes Penempatan 

Kriteria nilai Kelompok 
1 2 3 4 5 6 

Nilai tinggi WEWA SA2 NS US NBS UF 
Nilai sedang RI IDP ITA AKN BETL AH 
Nilai sedang YI LRV DH PR MK DR 
Nilai rendah MNA MA MIE FK FU MYA 
Nilai rendah SA1 MBI PA MR FNM YABW 
Nilai rendah GS - - MBA - - 
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Lampiran 10.1 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

MATEMATIKA 

Volume Kubus dan Balok 

 
A. Soal dan Penyelesaian  

 

 

 

 

 

 

 

B. Uji Kreatifitas 

1. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. 
Jika jaring-jaring tersebut dibuat menjadi  
balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, 
tentukan tinggi balok tersebut! 
Jawab: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

2. Sebuah bak kamar mandi berbentuk balok 
berukuran 2 m × 1,5 m × 1 m. 
Jika Susi memakai air yang ada di bak  
tersebut sebanyak 1.300 liter, hitunglah  
sisa air yang  ada di dalam bak tersebut! 
Jawab: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

1. Carilah volum dari bangun Kubus berukuran panjang rusuk 8 cm! 
Penyelesaian: 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

2. Carilah volume dari Balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 3 cm! 
Penyelesaian: 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 

Nama        : ................................................................ 
Kelompok : ................................................................ 
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Lampiran 10.2 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
MATEMATIKA 

Perubahan Volume Kubus dan Balok 
Jika Rusuknya Berubah 

A. Soal dan Penyelesaian  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Uji Kreatifitas 

1. Sebuah kubus memiliki panjang diagonal  
ruangnya 12  cm, maka volume kubus tersebut !  
Jawab: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 

2. Ukuran rusuk-rusuk sebuah balok adalah  
16 cm × 10 cm × 8 cm, jika rusuk-rusuk  
balok ini diperkecil menjadi setengah kali                                 
dari ukuran semula, maka  
volume balok yang terjadi adalah?  
Jawab: 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

1. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 6 cm. Jika panjang rusuknya diperpanjang 
menjadi 9 cm, tentukan perubahan volume kubus tersebut ! 
Penyelesaian: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

2. Besar volume perubahan jika balok yang berukuran 15 cm × 12 cm × 8 cm diperbesar 
menjadi 2 kali lipatnya adalah? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

Nama        : ................................................................ 
Kelompok : ................................................................ 
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Lampiran 11.1 

KUNCI JAWABAN SOAL PADA LEMBAR KERJA SISWA 1 
KELAS VIII-D 

 
A.  Soal dan Penyelesaian 

1. s = 8 cm 

V= s3  = (8 cm)3= 512 cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 512 cm3 

2. p  =  12 cm, l = 6 cm, t = 3 cm 

V  =  p × l × t  

 =  12 cm × 6 cm × 3 cm = 216 cm3 

Jadi, volume balok tersebut adalah 216 cm3 

B. Uji Kreatifitas 

1. L = 484 cm2 , p = 10 cm, dan l = 9 cm 

Luas permukaan balok  = 2 ∙ ( p ∙ l + p ∙ t + l ∙ t) 

484 cm2 = 2 ∙ ( 10 ∙ 9 + 10 ∙ t + 9 ∙ t) 

484 cm2  = 2 ∙ ( 90 + 10t + 9t) 

484 cm2 = 2 ∙ (90 +19t) 

484 cm2 = 180 + 38t 

484 – 180  = 38t 

304 = 38 t 

t  =  

              t  = 8 cm 

Jadi, tinggi balok tersebut adalah 8 cm 

2. p = 2 m,   l = 1,5 m,  t = 1 m,  dipakai =  1300 liter 

V  =  p × l × t = 2 m × 1,5 m × 1 m  

= 3 m3 = 3000 dm3 = 3000 liter 

Sisa air yang dipakai adalah 3000 liter – 1300 liter = 1700 liter 

Jadi, sisa air yang  ada di dalam bak tersebut adalah 1700 liter 
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Lampiran 11.2 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PADA LEMBAR KERJA SISWA 1 
KELAS VIII-D 

 
A.  Soal dan Penyelesaian 

1. V1  = s3 = (6 cm)3 = 216 cm3 

   V2   = s3 = (9 cm)3 = 729 cm3 

   Besar perubahan volume = V2 – V1 

                                            = 729 cm3 – 216 cm3 

                                            = 513 cm3 

Jadi, besar perubahan volume kubus adalah 513 cm3 

2. V= abc . p . l . t 

      = 2. 2. 2. 15 cm . 12 cm. 8 cm = 11.520 cm3 

Jadi, besar perubahan volume kubus adalah 11.520 cm3 

B. Uji Kreatifitas 

1. Diagonal ruang kubus  = √12 cm 

                         s √3   = √12 cm 

s √3     = 2 √3 cm 

                                 s = 2 cm 

volum  =  s3 

= s x s  x s 

 = 2 cm x 2 cm  x 2 cm 

 = 8 cm3 

Jadi, volume kubus tersebut adalah 8 cm3 

2. V = abc . p . l . t 

 = . . . 16 cm . 10 cm. 8 cm  

 = 160 cm3 

Jadi, besar perubahan volume balok tesebut adalah 160 cm3 
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Lampiran 12.1 

 
TABEL 4.9:  Hasil Nilai Lembar Kerja Siswa Tiap Individu 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai LKS 1 Nilai LKS 2 

1. AH P 85 93 
2. AKN P 86 99 
3. BETL P 90 96 
4. DH P 90 100 
5. DR P 86 86 
6. FK L 90 92 
7. FNM L 88 95 
8. FU L 73 100 
9. GS L 60 70 
10. ITA P 90 97 
11. IDP P 86 95 
12. LRV P 95 95 
13. MYA L 60 68 
14. MK L 90 100 
15. MBI L 68 99 
16. MR L 88 92 
17. MNA L 95 90 
18. MA L 75 100 
19. MBA P 60 98 
20. MIE L 88 68 
21. NBS P 90 97 
22. NS P 90 99 
23. PA L 90 96 
24. PR P 88 98 
25. RI P 90 87 
26. SA1 L 95 91 
27. SA2 P 86 89 
28. US P 90 96 
29. UF P 96 97 
30. WEWA L 98 100 
31. YI L 95 90 
32. YABW L 90 70 

Jumlah 2741 2943 
Rata-rata 85,6 91,9 
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Lampiran 12.2 

 

TABEL 4.10:  Nilai Rata-rata LKS Tiap Kelompok Pada Siklus I 

Nama kelompok 
Nilai tiap siswa 

Jumlah Rata-rata 1 2 3 4 5 6 
Kelompok 1 98 90 95 95 95 60 533 88,83 
Kelompok 2 86 86 95 75 68 - 410 82 
Kelompok 3 90 90 90 88 90 - 448 89,6 
Kelompok 4 90 86 88 90 88 60 502 83,67 
Kelompok 5 90 90 90 73 88 - 431 86,2 
Kelompok 6 96 85 86 60 90 - 417 83,4 

                 Rata-rata 2741 85,6 
 
 

TABEL 4.11:  Nilai Rata-rata LKS Tiap Kelompok Pada Siklus II 

Nama kelompok 
Nilai tiap siswa 

Jumlah Rata-rata 1 2 3 4 5 6 
Kelompok 1 100 87 90 90 91 70 528 88 
Kelompok 2 89 95 95 100 99 - 478 95,6 
Kelompok 3 99 97 100 68 96 - 460 92 
Kelompok 4 96 99 98 92 92 98 575 95,83 
Kelompok 5 97 96 100 100 95 - 488 97,6 
Kelompok 6 97 93 86 68 70 - 414 82,8 

Rata-rata 2943 91,9 
 
 

TABEL 4.12:  Data Nilai Rata-rata LKS Secara Berkelompok Pada Siklus I 
dan  Siklus II 

No. Nama kelompok 
Rata-rata Per Kelompok 

Siklus I Siklus II Siklus I & II 
1. Kelompok 1 88,83 88 88,4 
2. Kelompok 2 82 95,6 88,8 
3. Kelompok 3 89,6* 92 90,8 
4. Kelompok 4 83,67 95,83 89,75 
5. Kelompok 5 86,2 97,6* 91,9* 
6. Kelompok 6 83,4 82,8 83,1 

* Kelompok yang nilainya paling unggul tiap siklus 
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   Lampiran 13.1 

 

SOAL TES AKHIR SIKLUS I 
KELAS VIII-D 

 
 

Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan sistematis langkahnya ! 

1. Sebuah ruangan berbentuk kubus memiliki tinggi 2,8 m. Jika tembok di 

ruangan tersebut akan dicat, tentukan luas bagian yang akan dicat ! 

 

2. Jika perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 3 : 2 : 1 dan 

luas permukaan balok tersebut 352 cm 2  , tentukan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi dari balok tersebut !  

 

3. Sebuah  kolam  ikan  yang  berbentuk  balok  mempunyai  ukuran panjang 6 m, 

lebar 5 m, dan tinggi 2 m. Berapa liter air yang dapat ditampung oleh  kolam 

ikan tersebut! 

 

4. Sofiah mempunyai kardus yang berukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-

turut 150 cm, 120 cm, dan 90 cm. Ke dalam kardus tersebut akan dimasukkan 

kubus-kubus yang berukuran kecil. Berapa kubus kecil  yang dapat ditampung 

jika ukuran rusuk kubus kecil yang dimasukkan adalah 15 cm! 

 

 

 

“Selamat Mengerjakan” 
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   Lampiran 13.2 

 
SOAL TES AKHIR SIKLUS II 

KELAS VIII-D 
 

 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan sistematis langkahnya ! 

1. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm, 

dipotong-potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada 

gambar berikut.  

Tentukan:  

a.  Ukuran panjang, lebar, dan tinggi 

balok yang kecil 

b.  Volume balok yang kecil 

c.  Banyaknya balok yang kecil, 

 

2. Diketahui balok dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm dan tinggi 4 cm. 

a. Berapakah volume balok tersebut ? 

b. Jika panjang, lebar dan tinggi balok tersebut bertambah 2 cm, berapakah 

volume balok sekarang? Berapa pertambahan volumenya dibandingkan 

volume awalnya ? 

 

 

“Selamat Mengerjakan” 
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Lampiran 14.1 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR SIKLUS 1 
KELAS VIII-D 

1. Rusuk kubus = 2,8 m 
Luas bagian yang akan di cat = 4 x rusuk x rusuk 

 = 4 x 2,8 m x 2,8 m 
  = 31,36 m2 

Jadi, luas bagian yang akan di cat adalah 31,36 m2 
2. Panjang:lebar:tinggi = 3 : 2 : 1 

Luas permukaan = 352 cm2 
Misal :  p = 3n cm ; l = 2n cm ;  t = n cm 

L PB            = 2 ∙ ( p ∙ l + p∙t + l ∙ t) 
352 cm2 = 2 ∙ (3푛 cm ∙ 2푛 cm + 3푛 cm ∙ 푛 cm + 2푛 cm ∙ 푛 cm) 
352 cm2 = 2 ∙ (6 n2 cm2 + 3 n2 cm2 + 2 n2 cm2) 
352 cm2 = 2 ∙ 11 n2 cm2 

            352 cm2 = 22 n2 cm2 

   n2 =  
 

 ; p =  3n cm ; l  =  2n cm ; t  = n cm 

   n2 = 16 =  3∙4 cm =  2 ∙ 4 cm =  4 cm 

    n = √16 = 12 cm =  8 cm 
    n = 4 

Jadi, ukuran panjang balok tersebut adalah 12 cm, lebar 12 cm dan tinggi 4 cm. 
3. Panjang kolam = 6 m; lebar = 5 m; tinggi = 2 m 

Volum = p x l x t 
 = 6 m x 5 m x 2 m 
  = 60 m3 

  = 60.000 dm3 
  = 60.000 liter 

Jadi, air yang dapat ditampung oleh  kolam ikan tersebut adalah 60.000 liter. 

4. V1  = p x l x t     V2  = s x s x s 
 = 150 cm x 120 cm x 90 cm                         = 15 cm x 15 cm x 15 cm 
 = 1620000 푐푚           = 3375 cm3 

Jadi, banyaknya kubus kecil sebanyak =  
 

 = 480 buah. 
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Lampiran 14.2 

KUNCI JAWABAN SOAL TES AKHIR SIKLUS 1I 
KELAS VIII-D 

 
1) Panjang balok = 12 cm 

Lebar balok     =   8 cm 

Tinggi balok    = 12 cm 

a. Panjang balok  kecil = 12 cm : 4  = 3 cm 

Lebar balok  kecil   =   8 cm : 2  = 4 cm 

Tinggi balok  kecil  = 12 cm : 2  = 6 cm 

b. Volum = p x l x t 

       = 3 푐푚 푥 4 푐푚 푥 6 푐푚 = 72 cm3 

c. Banyaknya balok kecil =  

=        
       

 

=  

= 16 

2) Panjang balok = 6 cm 

Lebar balok    = 5 cm 

Tinggi balok   = 4 cm 

a. Volum  = p x l x t 

  = 6 cm x 5 cm x 4 cm = 120 cm3 

b. Ukuran balok bertambah 2 cm. Sehingga ukurannya menjadi  

panjang  = 8 cm, lebar = 7 cm, tinggi = 6 cm. 

Volum  = p x l x t 

 = 8 cm x 7 cm x 6 cm 

 = 336 cm3 

Pertambahan volumnya  = 336 cm3 – 120 cm3 

  = 216 cm3 
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Lampiran 15.1 

Hasil Tes Akhir Siklus I Peserta Didik Berkemampuan Tinggi 
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Lampiran 15.2 

Hasil Tes Akhir Siklus I Peserta Didik Berkemampuan Sedang 
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Lampiran 15.3 

Hasil Tes Akhir Siklus I Peserta Didik Berkemampuan Rendah 
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Lampiran 16.1 

Hasil Tes Akhir Siklus II Peserta Didik Berkemampuan Tinggi 
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Lampiran 16.2 

Hasil Tes Akhir Siklus II Peserta Didik Berkemampuan Sedang 
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Lampiran 16.3 

Hasil Tes Akhir Siklus II Peserta Didik Berkemampuan Rendah 
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Lampiran 17.1 

TABEL 4.13:  Hasil Nilai Tes Akhir Siklus I & Ketuntasan Belajar Siswa 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai Ketuntasan 

1. AH P 80 Tuntas  
2. AKN P 78 Tuntas  
3. BETL P 82 Tuntas 
4. DH P 79 Tuntas  
5. DR P 80 Tuntas  
6. FK L 82 Tuntas 
7. FNM L 70 Belum Tuntas 
8. FU L 75 Tuntas 
9. GS L 64 Belum Tuntas 

10. ITA P 80 Tuntas  
11. IDP P 80 Tuntas  
12. LRV P 80 Tuntas  
13. MYA L 75 Tuntas 
14. MK L 78 Tuntas 
15. MBI L 73 Belum Tuntas 
16. MR L 73 Belum Tuntas 
17. MNA L 79 Tuntas 
18. MA L 75 Tuntas 
19. MBA P 66 Belum Tuntas 
20. MIE L 75 Tuntas 
21. NBS P 83 Tuntas 
22. NS P 87 Tuntas  
23. PA L 68 Tuntas 
24. PR P 79 Tuntas 
25. RI P 85 Tuntas 
26. SA1 L 73 Belum Tuntas 
27. SA2 P 88 Tuntas 
28. US P 85 Tuntas 
29. UF P 83 Tuntas  
30. WEWA L 90 Tuntas  
31. YI L 78 Tuntas  
32. YABW L 74 Belum Tuntas 

        Jumlah 2497 
        Rata-rata 78,03 

Prosentase Ketuntasan Belajar 78,13 % 
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Lampiran 17.2 

TABEL 4.14:  Hasil Nilai Tes Akhir Siklus II & Ketuntasan Belajar Siswa 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin Nilai Ketuntasan 

1. AH P 86 Tuntas  
2. AKN P 82 Tuntas  
3. BETL P 83 Tuntas 
4. DH P 82 Tuntas  
5. DR P 82 Tuntas  
6. FK L 84 Tuntas 
7. FNM L 75 Tuntas 
8. FU L 77 Tuntas 
9. GS L 72 Belum Tuntas 

10. ITA P 84 Tuntas  
11. IDP P 83 Tuntas  
12. LRV P 84 Tuntas  
13. MYA L 78 Tuntas 
14. MK L 82 Tuntas 
15. MBI L 78 Tuntas 
16. MR L 78 Belum Tuntas 
17. MNA L 83 Tuntas 
18. MA L 78 Tuntas 
19. MBA P 74 Tuntas 
20. MIE L 80 Tuntas 
21. NBS P 87 Tuntas 
22. NS P 89 Tuntas  
23. PA L 72 Tuntas 
24. PR P 83 Tuntas 
25. RI P 88 Tuntas 
26. SA L 77 Tuntas 
27. SA P 90 Tuntas 
28. US P 87 Tuntas 
29. UF P 83 Tuntas  
30. WEWA L 96 Tuntas  
31. YI L 80 Tuntas  
32. YABW L 72 Belum Tuntas 

         Jumlah 2609 
         Rata-rata 81,5 

Prosentase Ketuntasan Belajar 90,63 % 
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Lampiran 18.1 

TABEL 4.15:  Data Skor Peningkatan Individu Siklus I 

No.  Nama Siswa 
Nilai Capaian Individu I 

Skor Awal Selisih 
Skor 

Peningkatan  LKS 1 Tes 
Akhir Jmlh. Rata2 

1. AH 85 80 165 82,5 78 4,5 20 poin 
2. AKN 86 78 164 82 78 4 20 Poin 
3. BETL 90 82 172 86 80 6 20 Poin 
4. DH 90 79 169 84,5 77 7,5 20 Poin 
5. DR 86 80 166 83 76 7 20 Poin 
6. FK 90 82 172 86 75 11 30 Poin 
7. FNM 88 70 158 79 65 14 30 Poin 
8. FU 73 75 148 74 75 -1 10 Poin 
9. GS 60 64 124 62 44 18 30 Poin 
10. ITA 90 80 170 85 78 7 20 Poin 
11. IDP 86 80 166 83 78 5 20 Poin 
12. LRV 95 80 175 87,5 76 11,5 30 Poin 
13. MYA 60 75 135 67,5 75 -7,5 10 Poin 
14. MK 90 78 168 84 76 8 20 Poin 
15. MBI 68 73 141 70,5 68 2,5 20 Poin 
16. MR 88 73 161 80,5 68 12,5 30 poin 
17. MNA 95 79 174 87 75 12 30 Poin 
18. MA 75 75 150 75 70 5 20 Poin 
19. MBA 60 66 126 63 56 7 20 Poin 
20. MIE 88 75 163 81,5 71 10,5 30 Poin 
21. NBS 90 83 173 86,5 81 5,5 20 Poin 
22. NS 90 87 177 88,5 84 4,5 20 poin 
23. PA 90 68 158 79 62 17 30 poin 
24. PR 88 79 167 83,5 77 6,5 20 Poin 
25. RI 90 85 175 87,5 80 7,5 20 Poin 
26. SA1 95 73 168 84 70 14 30 Poin 
27. SA2 86 88 174 87 84 3 20 Poin 
28. US 90 85 175 87,5 82 5,5 20 Poin 
29. UF 96 83 179 89,5 80 9,5 20 Poin 
30. WEWA 98 90 188 94 87 7 20 Poin 
31. YI 95 78 173 86,5 76 10,5 30 Poin 
32. YABW 90 74 164 82 68 14 30 Poin 

Jumlah 2741 2497 5238 2619 2370  
Rata-rata 85,6  78,03 163,63  81,815 74,0625  
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Lampiran 18.2 

TABEL 4.16:  Data Skor Peningkatan Individu Siklus II 

No.  Nama Siswa 
Nilai Capaian Individu II Nilai 

Capaian I Selisih 
Skor 

Peningkatan  LKS I1 Tes 
Akhir Jmlh. Rata2 

1. AH 93 86 179 89,5 82,5 7 20 poin 
2. AKN 99 82 181 90,5 82 8,5 20 Poin 
3. BETL 96 83 179 89,5 86 3,5 20 Poin 
4. DH 100 82 182 91 84,5 6,5 20 Poin 
5. DR 86 82 168 84 83 1 20 Poin 
6. FK 92 84 176 88 86 2 20 Poin 
7. FNM 95 75 170 85 79 6 20 Poin 
8. FU 100 77 177 88,5 74 14,5 30 Poin 
9. GS 70 72 142 71 62 9 20 Poin 
10. ITA 97 84 181 90,5 85 5,5 20 Poin 
11. IDP 95 83 178 89 83 6 20 Poin 
12. LRV 95 84 179 89,5 87,5 2 20 Poin 
13. MYA 68 78 146 73 67,5 5,5 20 Poin 
14. MK 100 82 182 91 84 7 20 Poin 
15. MBI 99 78 177 88,5 70,5 18 30 Poin 
16. MR 92 78 170 85 80,5 4,5 20 poin 
17. MNA 90 83 173 86,5 87 -0,5 10 Poin 
18. MA 100 78 178 89 75 14 30 Poin 
19. MBA 98 74 172 86 63 23 30 Poin 
20. MIE 68 80 148 74 81,5 -7,5 10 Poin 
21. NBS 97 87 184 92 86,5 5,5 20 Poin 
22. NS 99 89 188 94 88,5 5,5 20 poin 
23. PA 96 72 168 84 79 5 20 poin 
24. PR 98 83 181 90,5 83,5 7 20 Poin 
25. RI 87 88 175 87,5 87,5 0 20 Poin 
26. SA1 91 77 168 84 84 0 20 Poin 
27. SA2 89 90 179 89,5 87 2,5 20 Poin 
28. US 96 87 183 91,5 87,5 4 20 Poin 
29. UF 97 83 180 90 89,5 0,5 20 Poin 
30. WEWA 100 96 196 98 94 4 20 Poin 
31. YI 90 80 170 85 86,5 -1,5 10 Poin 
32. YABW 70 72 142 71 82 -11 5 Poin 

Jumlah 2943 2609 5552 2776 2619  
Rata-rata 91,9 81,5 173,5 86,75 81,815  
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Lampiran 19.1 

TABEL 4.17:  Data Nilai Tes Akhir Siklus I Tiap Kelompok 

Nama kelompok Nilai tiap siswa Jumlah Rata-rata 1 2 3 4 5 6 
Kelompok 1 90 85 78 79 73 64 469 78,17 
Kelompok 2 88 80 80 75 73 - 396 79,2 
Kelompok 3 87 80 79 75 68 - 389 77,8 
Kelompok 4 85 78 79 82 73 66 463 77,17 
Kelompok 5 83 82 78 75 70 - 388 77,6 
Kelompok 6 83 80 80 75 74 - 392 78,4 

Rata-rata 2497 78,03 
 

TABEL 4.18:  Data Perhitungan Nilai Capaian Kelompok Siklus I 

Nama Kelompok Rata-Rata Nilai Rata-rata Siklus LKS 1 Tes Akhir 
Kelompok 1 88,83 78,17 83,5 
Kelompok 2 82 79,2 80,6 
Kelompok 3 89,6 77,8 83,7* 
Kelompok 4 83,67 77,17 80,42 
Kelompok 5 86,2 77,6 81,9 
Kelompok 6 83,4 78,4 80,9 

* Kelompok yang nilai capaiannya paling unggul 
 
TABEL 4.19:  Data Skor Peningkatan Kelompok pada Siklus I  

Nama kelompok Skor Peningkatan Individu (poin) Jumlah Skor Peningkatan 
Kelompok 1 2 3 4 5 6 

Kelompok 1 20 20 30 30 30 30 160 27 
Kelompok 2 20 20 30 20 20 - 110 22 
Kelompok 3 20 20 20 30 30 - 120 20 
Kelompok 4 20 20 20 30 30 20 140 23 
Kelompok 5 20 20 20 10 30 - 100 22 
Kelompok 6 20 20 20 10 30 - 100 15 

 
TABEL 4.20:  Kriteria Penghargaan Siklus I 

Nama Kelompok Skor 
Dasar 

Nilai Capaian 
Kelompok 

Poin 
Peningkatan 

Kriteria 
Kelompok 

Kelompok 1 72 83,5 27   Super Team* 
Kelompok 2 75,2 80,6 22 Great Team 
Kelompok 3 74,4 83,7* 20 Great Team 
Kelompok 4 72,6 80,42 23 Great Team 
Kelompok 5 75,4 81,9 22 Great Team 
Kelompok 6 75,4 80,9 15 Good Team 

* Kelompok yang poin peningkatannya paling tinggi 
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Lampiran 19.2 

TABEL 4.21:  Data Nilai Tes Akhir Siklus II Tiap Kelompok 
Nama kelompok Nilai tiap siswa Jumlah Rata-rata 1 2 3 4 5 6 
Kelompok 1 96 88 80 83 77 72 496 82,67 
Kelompok 2 90 83 84 78 78 - 413 82,6 
Kelompok 3 89 84 82 80 72 - 407 81,4 
Kelompok 4 87 82 83 84 78 74 488 81,3 
Kelompok 5 87 83 82 77 75 - 404 80,8 
Kelompok 6 83 86 82 78 72 - 401 80,2 
                 Rata-rata 2609 81,5 

 
TABEL 4.22:  Data Perhitungan Nilai Capaian Kelompok Siklus II 

Nama Kelompok Rata-Rata Nilai Rata-rata Siklus LKS II Tes akhir 
Kelompok 1 88 82,67 85,34 
Kelompok 2 95,6 82,6 89,1 
Kelompok 3 92 81,4 86,7 
Kelompok 4 95,83 81,3 85,57 
Kelompok 5 97,6 80,8 89,2* 
Kelompok 6 82,8 80,2 81,5 

* Kelompok yang nilai capaiannya paling unggul 

TABEL 4.23:  Data Skor Peningkatan Kelompok pada Siklus II 

Nama kelompok Skor Peningkatan Individu Jumlah Skor Peningkatan 
Kelompok 1 2 3 4 5 6 

Kelompok 1 20 20 10 10 20 20 100 17 
Kelompok 2 20 20 20 30 30 - 120 20 
Kelompok 3 20 20 20 10 20 - 90 18 
Kelompok 4 20 20 20 20 20 30 130 22 
Kelompok 5 20 20 20 30 20 - 110 22 
Kelompok 6 20 20 20 20 5 - 95 19 

 
TABEL 4.24:  Kriteria Penghargaan Siklus II 

Nama Kelompok Nilai Capaian Kelompok Poin 
Peningkatan 

Kriteria 
Kelompok Siklus I Siklus II 

Kelompok 1 83,5 85,34 17 Good Team 
Kelompok 2 80,6 89,1 20 Great Team 
Kelompok 3 83,7 86,7 18 Good Team 
Kelompok 4 80,42 85,57 22   Great Team* 
Kelompok 5 81,9 89,2* 22   Great Team* 
Kelompok 6 80,9 81,5 19 Good Team 

* Kelompok yang poin peningkatannya paling tinggi 



201 
 

Lampiran 20 

 TABEL 4.25:  Data Persentase Angket Respon Siswa 

No. Indikator 
Siklus I 

(%) 
Siklus II 

(%) Kualifikasi 

1. 
Saya menyukai pembelajaran matematika 
menggu-nakan model pembelajaran kooperatif 
tipe TAI. 

71,875 80,469 Sangat Tinggi 

2. 
Pembelajaran matematika secara kooperatif 
mem-buat saya mudah memahami materi 
pelajaran. 

75 78,125 Sangat Tinggi 

3. Saya berusaha menyelesaikan soal pada LKS. 74,219 76,563 Sangat Tinggi 

4. 
Saya bertanya pada guru jika mengalami 
kesulitan dalam memahami pelajaran 
matematika. 

59,375 70,313 Tinggi 

5. Saya lebih senang bertanya pada teman jika me-
ngalami kesulitan dalam pelajaran matematika. 54,688 55,469 Tinggi 

6. Saya menjelaskan cara menyelesaikan soal pada 
teman yang tidak mengerti. 57,813 60,938 Tinggi 

7. Saya aktif mengemukakan ide dalam diskusi. 58,594 60,156 Tinggi 
8. Saya menyumbangkan pendapat saat diskusi. 62,5 65,625 Tinggi 

9. Dalam mengerjakan soal, saya mengingat dan 
memahami langkah-langkah penyelesaian. 73,438 72,656 Tinggi 

10. Saya lebih suka mengerjakan LKS sendiri 
daripada mendiskusikannya dengan teman. 69,531 71,875 Tinggi 

11. Saya mengerjakan tugas & PR yang diberikan 
guru. 76,563 79,688  

12. Saya mengerjakan tes dengan kemampuan saya 
sendiri. 69,531 74,125 Tinggi 

13. Saya memperhatikan dan menanyakan hal-hal 
yang kurang jelas saat teman presentasi. 57,813 71,094 Tinggi 

14. Saya senang mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 67,189 67,969 Tinggi 

15. Saya menghargai pendapat teman saat diskusi 
kelompok. 85,156 86,719 Sangat Tinggi 

16. Saya senang dengan penghargaan yang diraih 
kelompok saya. 82,813 92,969 Sangat Tinggi 

17. Saya belajar giat, jika hasil tes tidak baik. 76,563 91,406 Sangat Tinggi 

18. Saya mempelajari materi di rumah sebelum 
diajarkan di sekolah. 60,156 66,406 Tinggi 

19. Saya mempelajari kembali materi yang telah 
dipelajari di sekolah. 55,469 68,75 Tinggi 

20. Saya mencoba mengerjakan soal di papan tulis 
ketika ditunjuk oleh guru saja. 60,156 60,938 Tinggi 
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 
 

Peneliti :  Umi Hanik Mucholifah 
Kelas/Semester :  VIII /Genap 
Responden :  Peserta Didik Kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 
Tujuan :  Memperoleh informasi ketertarikan peserta didik dan ketuntasan 

belajarnya selama proses pembelajaran dengan TAI  
Bentuk :  Wawancara bebas dan bersetruktur 

No. Masalah Tujuan Pertanyaan 
1. Ketertarikan peserta didik 

terhadap model 
pembelajaran kooperatif 
tipe TAI 

Untuk mengetahui 
seberapa besar 
ketertarikan peserta 
didik terhadap model 
pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 

 Bagaimana kesan anda 
terhadap terhadap model 
pembelajaran kooperatif tipe 
TAI 

 Apa yang membuat anda 
berkesan demikian? 

2. Peningkatan hasil belajar 
peserta didik 
menggunakan TAI yang 
digunakan acuan 
ketuntasan belajar 

Untuk mengetahui 
seberapa besar 
peningkatan hasil 
belajar peserta didik  
yang digunakan 
acuan ketuntasan 
belajar 

 Setelah belajar mengunakan 
TAI, apakah ada peningkatan 
hasil belajar atau tidak? 
Mengapa demikian? 

 Bagaimana ketuntasan belajar 
anda setelah peneliti 
menerapkan TAI? 

3. Dimana letak kesuliatn 
peserta didik dalam 
mempelajari volume 
kubus dan balok 

Untuk mengetahui  
letak kesulitan peserta 
didik dalam 
mempelajari volume 
kubus dan balok 

 Sub materi  mana dalam 
volume kubus dan balok 
yang menurut anda sulit 
dipelajari? 

 Apa yang menyebabkan 
anda merasa kesulitan? 

4. Usaha apa yang 
digunakan peserta didik 
dalam belajar volume 
kubus dan balok 

Untuk mengetahui 
usaha apa yang 
digunakan peserta 
didik dalam mengatasi 
kesulitan dalam 
belajar volume kubus 
dan balok 

 Apa tindakan yang anda 
lakukan jika mengalami 
kesulitan? 

 Bagaimana tanggapan atau 
tindakan peneliti ketika anda 
masih mengalami kesulitan? 

 
Tulungagung, 15 mei 2012 

 Pewawancara 
 
 
 
   Umi Hanik Mucholifah 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Tujuan :  Memperoleh informasi ketertarikan peserta didik dan ketuntasan 
belajarnya selama proses pembelajaran dengan TAI  

Bentuk :  Wawancara Bebas dan bersetruktur 
Responden :  Peserta Didik Kelas VIII-D MTsN Tulungagung 2 
Nama Siswa :  Wahyu Eka Widhi Astuty (Kemampuan Tinggi) 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
No. Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 
1.  Bagaimana kesan 

anda terhadap model 
pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 

 Apa yang membuat 
anda berkesan 
demikian? 

 Sangat menyenangkan sekali, 
dan pembelajaran lebih menarik 
apa lagi dapat hadiah juga. 

 
 Kita bisa saling memotivasi 

untuk lebih rajin belajar dan 
menunjukkan kekompakan 
kelompok kita. 

Pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 
menarik dan lebih 
memotivasi siswa 
untuk rajin belajar. 

2.  Setelah belajar 
mengunakan TAI, 
bagaimana 
peningkatan hasil 
belajar kalian? 
Mengapa demikian? 

 Bagaimana 
ketuntasan belajar 
anda setelah peneliti 
menerapkan TAI? 

 Nilai matematika saya menjadi 
meningkat, dan saya biza berbagi 
mengajari teman saya yang 
mengalami kesulitan, jadi ingatan 
saya menjadi lebih dalam dan 
tidak gampang lupa. 

 Tuntas dan meningkat bu... 

Nilai matematika 
beserta ketuntasan 
belajar menjadi 
meningkat 

3.  Dalam belajar 
materi volume 
kubus dan balok 
yang menurut anda 
sulit dipelajari apa? 

 Apa yang 
menyebabkan anda 
merasa kesulitan? 

 Kadang kalau mengerjakan soal 
yang modelnya belum pernah 
dikerjakan, masih bingung dan 
membutuhkan waktu yang lama 
untuk memecahkannya. 

 Tidak ada contohnya jadi 
memecahkan masalah soal itu 
sendiri. 

Variasi soal yang 
belum pernah 
dikerjakan membuat 
mereka membutuhkan 
waktu yang lama 
untuk 
memecahkannya. 

4.  Apa tindakan yang 
anda lakukan jika 
mengalami 
kesulitan? 

 Bagaimana tangga-
pan atau tindakan 
peneliti ketika anda 
masih mengalami 
kesulitan? 

 Bertanya ke peneliti atau diskusi 
bersama teman-teman. 

 
 
 Menjelaskan kepada saya hingga 

saya paham. 

Peserta didik meminta 
penjelasan dari peneliti 
dan berdiskusi 
bersama teman-
temannya apabila 
mengalami kesulitan. 
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Nama Siswa :  Isma Devi Purnitasari (Kemampuan Sedang) 
Jenis Kelamin :  Perempuan 
No. Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 
1.  Bagaimana kesan 

anda terhadap model 
pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 

 Apa yang membuat 
anda berkesan 
demikian? 

 Asyik dan menarik 
 Walau kita saling berkompetisi 

antar kelompok, tapi seneng aja 
soale kita merasa ditopang antar 
kelompok 

Pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 
menarik dan memoti-
vasi siswa untuk rajin 
belajar serta 
memperkuat sambung 
rasa antar siswa. 

2.  Setelah belajar 
mengunakan TAI, 
bagaimana 
peningkatan hasil 
belajar kalian? 
Mengapa demikian? 

 
 
 
 Bagaimana 

ketuntasan belajar 
anda setelah peneliti 
menerapkan TAI? 

 Nilai matematika saya menjadi 
meningkat, dan saya lebih 
termotivasi untuk giat belajar 
karena saya merasa malu kalau 
saat diskusi kelompok, saya tidak 
bisa membantu kinerja kelompok 
menyelesaikan masalah dan 
menuntaskan tugas. Saya selalu 
berusaha menjadi lebih baik. 

 Tuntas dan meningkat. Walaupun 
kelompok saya tidak mendapat 
hadiah tetapi kita saling 
memotivasi dan menguatkan 
kelompok kita, dan saya sangat 
senang dengan peningkatan 
ketuntasan belajar serta 
kepercayaan yang kita dapat. 

Nilai matematika 
beserta ketuntasan 
belajar menjadi 
meningkat 

3.  Dalam belajar 
materi volume 
kubus dan balok 
yang menurut anda 
sulit dipelajari apa? 

 Apa yang 
menyebabkan anda 
merasa kesulitan? 

 Soal-soal yang modelnya belum 
pernah dikerjakan. 

 Tidak ada contohnya jadi masih 
bingung memecahkan masalah 
soal itu, dan membutuhkan waktu 
yang cukup lama untuk 
memecahkan soal tersebut. 

Variasi soal yang 
belum pernah 
dikerjakan membuat 
mereka membutuhkan 
waktu yang lama 
untuk 
memecahkannya. 

4.  Apa tindakan yang 
anda lakukan jika 
mengalami 
kesulitan? 

 Bagaimana tangga-
pan atau tindakan 
peneliti ketika anda 
masih mengalami 
kesulitan? 

 Bertanya ke peneliti atau teman 
yang lebih paham. 

 
 
 Menjelaskan kepada saya hingga 

saya paham dan memberikan 
saya latihan soal yang hampir 
serupa. 

Peserta didik meminta 
penjelasan dari peneliti 
atau teman yang lebih 
paham apabila 
mengalami kesulitan. 
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Nama Siswa :  Muhamad Rizky (Kemampuan Rendah) 
Jenis Kelamin :  Laki-laki 
No. Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 
1.  Bagaimana kesan 

anda terhadap model 
pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 

 Apa yang membuat 
anda berkesan 
demikian? 

 Sangat menyenangkan sekali,dan 
pembelajarannya lebih menarik  

 Karena ada alat peraganya apa 
lagi dapat hadiah juga, padahal 
kalau bekerja secara individu 
belum tentu saya mendapat 
hadiah. Dan karena kita dituntut 
untuk saling percaya satu sama 
lain, saya lebih bertangung jawab 
dengan hasil pekerjaan saya. 
Karena saya tidak ingin gara-gara 
saya nilai capaian kelompok 
menjadi turun, jadi saya tidak 
mau mengecewakan kepercayaan 
teman-teman kepada saya. 

Pembelajaran 
kooperatif tipe TAI 
menarik dan lebih 
memotivasi siswa 
untuk bertanggung 
jawab dengan 
ketuntasan tugas 
mereka. 

2.  Setelah belajar 
mengunakan TAI, 
bagaimana 
peningkatan hasil 
belajar kalian? 
Mengapa demikian? 

 Bagaimana 
ketuntasan belajar 
anda setelah peneliti 
menerapkan TAI? 

 Nilai matematika saya 
mengalami peningkatan karena 
saya menjadi senang berlatih 
mengerjakan soal walau hanya 
beberapa. 

 
 Belum tuntas, karena waktunya 

kurang lama. 

Nilai matematika 
menjadi meningkat 

3.  Dalam belajar 
materi volume 
kubus dan balok 
yang menurut anda 
sulit dipelajari apa? 

 Apa yang 
menyebabkan anda 
merasa kesulitan? 

 Kalau materinya setelah 
dijelaskan saya paham tetapi jika 
menemui soal-soal yang belum 
pernah dikerjakan sebelumnya, 
saya masih bingung. 

 Tidak ada contohnya untuk 
mengerjakan kalau soalnya sulit. 

Variasi soal yang 
belum pernah 
dikerjakan membuat 
mereka membutuhkan 
waktu yang lama 
untuk 
memecahkannya. 

4.  Apa tindakan yang 
anda lakukan jika 
mengalami kesulitan. 

 Bagaimana tangga-
pan atau tindakan 
peneliti ketika anda 
masih mengalami 
kesulitan? 

 Bertanya ke peneliti atau teman. 
 
 
 Menjelaskan kepada saya hingga 

saya paham. 

Peserta didik meminta 
penjelasan dari peneliti 
atau teman yang lebih 
paham apabila 
mengalami kesulitan. 
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama :  Umi Hanik Mucholifah 

 NIM :  3214083118 

 Jurusan/Prodi :  Tarbiyah/Tadris Matematika 

 Program  :  S1 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar 

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau 

pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, 

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

        Tulungagung, 14 Juni 2012 
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