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ABSTRAK 

 

Nugraheni, A. E. 2013. Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Yang 

Diberi Tugas Secara Kelompok Dengan Tugas Secara Individu Pada 

Materi Hubungan Antar Sudut Kelas VII SMP Negeri 2 Pabelan Tahun 

Ajaran 2012/2013. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
 

 

Proses menyelesaikan latihan soal diperlukan teknik atau cara tertentu. Teknik yang 

digunakan guru dalam menyelesaikan latihan soal salah satunya dengan cara pemberian 

tugas. Pemberian tugas terbagi menjadi dua yaitu pemberian tugas kelompok dan 

pemberian tugas individu. Guru dalam melakukan pemberian tugas menganggap bahwa 

pemberian tugas secara kelompok maupun individu tidak memiliki perbedaan terhadap 

hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika antara siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan siswa yang 

diberi tugas secara individu di SMP N 2 Pabelan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Quasi 

Experimen, yaitu kelompok kontrol tidak dapat berfungsi mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain penelitian ini menggunakan desain 

Nonequivalent Control Group Design. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A 

dan VII B SMP N 2 Pabelan yang berjumlah 72 siswa, dengan teknik pengambilan secara 

cluster purposive sampling yaitu berdasarkan kelas dan tujuan bahwa kelas yang diambil 

sebagai subjek setara. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu pemberian tugas 

secara kelompok dan pemberian tugas secara individu, sedangkan variabel terikat adalah 

hasil belajar matematika. Teknik tes merupakan teknik utama dalam pengumpulan data, 

dimana instrumen soal telah diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 

menggunakan uji t. Hasil t-hitung diperoleh sig. 0,04 < 0.05 maka dapat disimpulkan H1 

diterima yang artinya ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa 

yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara individu. Hasil penelitian 

menunjukkan ada perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diberi tugas secara 

kelompok dengan diberi tugas secara individu, rata-rata nilai pada kelas kontrol (tugas 

individu) 65,19 sedangkan kelas eksperimen (tugas kelompok) 73,16. Hasil belajar 

matematika yang diberi tugas secara kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi tugas 

secara individu.  

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Tugas Kelompok dan Individu, Eksperimen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. 

Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan kualitas belajar 

siswa guna mewujudkan cita-cita dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Peran seorang guru dalam proses belajar sangat besar, yaitu seorang guru dapat 

mengendalikan situasi kelas agar dapat lancar dalam proses belajar mengajar 

(Hamalik, 2002). Seorang guru akan membantu tercapainya suatu kondisi yang 

kondusif saat berlangsungnya suatu proses belajar mengajar, dengan adanya 

pengaruh tersebut mampu membangun dan memotivasi siswa agar dapat 

mencapai hasil belajar yang memuaskan.  

Hasil belajar merupakan tolak ukur siswa apakah sudah paham dan menguasai 

suatu materi pelajaran yang diberikan atau belum. Hasil belajar bisa berupa nilaii 

raport, nilai test, nilai tugas. Keberhasilan siswa dapat dicapai dalam proses belajar 

seperti mengerjakan tugas latihan yang diberikan guru dan mengembangkan 

materi yang telah diperoleh (Purwanto, 2004). Materi yang diberikan guru dirasa 

kurang, siswa dapat mengembangkan materi tersebut dengan melihat buku 

referensi lain atau browsing di internet. Terkadang keterbatasan waktu membuat 

guru harus mencari alternatif lain agar materi dapat tersampaikan semua kepada 

siswa. Misalnya dengan pemberian tugas kepada siswa.  

Tugas yang diberikan guru dapat dikerjakan di sekolah ataupun dikerjakan 

diluar sekolah yang disebut pekerjaan rumah (Evertson dan Emmer, 2011). 

Pemberian tugas yang dilakukan guru di sekolah terbagi menjadi dua yaitu tugas 

kelompok dan tugas individu. Pemberian tugas kelompok maupun individu kepada 

siswa dapat melatih meningkatkan aktivitas belajar, melatih pemahaman siswa, 

melatih penerapan konsep dan soal-soal latihan (Ali, 2000). Siswa yang membentuk 

kelompok dan mengerjakan tugas secara bersama-sama banyak terbantu dengan 

adanya tugas kelompok guna membahas bahan yang siswa peroleh (Slavin, 2011). 

Siswa yang belum paham materi yang telah disampaikan guru dapat bertanya 

kepada teman yang lain dalam satu kelompok. Ketika salah satu siswa mengerjakan 

yang lain memperhatikan dan memperbaiki setiap terjadi kesalahan. Siswa yang 

belajar dengan cara berkelompok akan lebih cepat paham dan jauh mengingat 

lebih banyak daripada siswa yang belajar atau mendapat tugas secara individu. 
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Menurut Sudjana (2009) tugas yang diberikan secara individu merupakan 

upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai 

dengan kebutuhan, kemampuan dan kecepatan cara belajar sendiri. Tugas yang 

diberikan secara individu akan membantu siswa yang belum paham mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi 

rendah. Menurut Haris dan Jihad (2008) untuk memperoleh hasil belajar dilakukan 

evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur 

tingkat penguasaan materi yang telah diajarkan kepada siswa. Kemajuan hasil 

belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasan ilmu pengetahuan, tetapi 

sikap dan keterampilan sehingga penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal 

yang dipelajari disekolah baik menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

Simons (1970) dalam risetnya yang dilakukan di Tunisia untuk jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan antara pemberian tugas dengan peningkatan hasil belajar siswa. Tujuan 

dari pemberian tugas adalah meningkatkan aktivitas siswa dalam menguasai 

pemahaman materi pelajaran. Siswa dapat mencari dan memperluas materi yang 

telah disampaikan guru sebagai tambahan pembelajaran yang efektif. Dewey 

dalam Bembenutty (2011) tentang metode pemberian tugas merupakan salah satu 

metode yang ingin menerapkan learning by doing. Tugas tersebut diberikan kepada 

kelompok maupun pada individu, siswa akan melaksanakan tugas tersebut didalam 

kelas maupun diluar kelas. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika SMP N 

2 Pabelan diketahui bahwa sebagian besar siswa cenderung meluangkan waktu 

untuk bermain ketika siswa diberi tugas untuk mengerjakan. Siswa yang pandai dan 

menguasai materi saja yang mengerjakan tugas, sedangkan siswa yang belum 

paham bermain-main dan tidak berusaha untuk belajar mengerjakan dengan  siswa 

lain. Ketika siswa yang pandai telah selesai mengerjakan, siswa yang bermain-main 

sendiri hanya mencontek dan tidak berusaha bertanya bagaimana proses 

mandapatkan hasil tersebut. Hal ini sering terjadi ketika guru memberikan tugas 

baik secara kelompok maupun secara individu, apabila tugas kelompok maka siswa 

yang mau mengerjakan saja yang mengerjakan soal sedang anggota kelompok  

hanya melihat dan tidak berusaha ikut mengerjakan. Hal ini berdampak pada hasil 

belajar siswa, karena apabila siswa tidak belajar maka tidak akan ada 

pengembangan materi bahkan materi yang telah diajarkan terlupakan. Siswa yang 

tidak berusaha belajar akan berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Hasil 
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belajar matematika siswa kelas VII menunjukkan 60% siswa masih dibawah KKM. 

KKM yang ditetapkan oleh SMP Negeri 2 Pabelan adalah 70. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Totoprijono (2008), Indriani (2011) dan 

Hermawati (2008) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil 

belajar matematika antara siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas 

secara individu. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang diberi tugas secara 

kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi tugas secara individu. Berbeda 

dengan penelitian ketiganya, penelitian yang dilakukan Triastutik (2004) 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 

siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara individu. Siswa yang 

diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara individu memperoleh hasil 

belajar yang sama.  

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga perlu 

diteliti ulang apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diberi tugas 

secara kelompok dengan tugas secara individu. Berdasarkan masalah tersebut 

maka disusun judul skripsi “ PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA 

SISWA YANG DIBERI TUGAS SECARA KELOMPOK DENGAN TUGAS SECARA INDIVIDU 

PADA MATERI HUBUNGAN ANTAR SUDUT KELAS VII SMP NEGERI 2 PABELAN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

adakah perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa yang diberi tugas 

secara kelompok dengan tugas secara individu?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

matematika siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan siswa yang diberi 

tugas secara individu pada materi hubungan antar sudut di SMP Negeri 2 Pabelan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi dan juga sebagai acuan penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara prakris penelitian ini dapat bermanfaat : 

a. Bagi Guru dapat memberikan masukan dan informasi agar 

menerapkan metode pemberian tugas sebagai alternatif peningkatan 

kegiatan belajar mengajar (hasil belajar). 

b. Bagi Siswa, menyiapkan menyongsong era globalisasi yang 

menekankan pada kerja kelompok (team work), namun memerlukan 

suatu kemampuan masing-masing individu yang berbeda sehingga 

meningkatkan hasil belajar. 

c. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalm 

meningkatkan kualitas sekolah khususnya dalam pembelajaran dan 

hasil belajar siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar 

 Belajar dan mengajar pada dasarnya adalah hubungan timbal balik 

antara guru dengan siswa dalam situasi pendidikan (Hamalik, 2002). Siswa 

dalam proses belajar mengajar diharapkan mempunyai sejumlah kepandaian 

dan kecakapan tertentu serta perubahan-perubahan pada dirinya. Perubahan 

sebagai hasil belajar ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

sikap, nilai, pengetahuan, kecakapan dan kemampuan.  

 Sudjana (2007) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Kingsley dalam Suprijono (2011) membagi tiga macam hasil belajar, yakni: 

keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, serta sikap dan 

cita-cita. Lain halnya dengan Kingsley, Gagne dalam Suprijono (2011) membagi 

lima kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris.  

 Menurut Abdurrahman dalam Haris (2008) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan yang relatif menetap, dalam 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional biasanya guru menetapkan 

tujuan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

 Berdasarkan sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Bloom dalam Sudijono (2008) yang secara garis besar dibagi 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif 

tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 
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Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni: gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan preseptual, keharmonisan 

atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, serta gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

 Dimyati (2002) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan mengajar yang diukur melalui 

pemberian tugas setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran dimana yang 

diukur adalah ranah kognitif siswa. Dilihat dari sisi guru tindakan mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi belajar, sedangkan dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan berakhirnya puncak proses belajar. Upaya mengukur hasil belajar 

siswa dilihat dari hasil belajar siswa itu sendiri. Bukti dari usaha yang dilakukan 

dalam kegiatan belajar dan proses belajar adalah hasil belajar yang biasa 

diukur melalui pemberian tugas setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran, 

dalam hal ini yang diukur adalah pada ranah kognitif siswa. Purwanto (2009) 

menyatakan hasil belajar adalah perwujudan kemampuan akibat perubahan 

perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidikan.  

 Menurut Winkel (2012) hasil belajar merupakan bukti keberhasilan yang 

telah dicapai oleh seseorang. Proses belajar merupakan penunjang hasil 

belajar yang dicapai siswa. Siswa yang memperoleh hasil belajar yang baik 

akan merasa bangga pada diri sendiri dan orang lain.  

 Hasil belajar (achievement) diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran di pondok atau sekolah, yang dinyatakan 

dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi 

pelajaran tertentu. Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan  

pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan ini dapat diartikan terjadinya 

peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya (Hamalik, 2002). 

 Menurut Davis dalam Abdullah (2007) menyatakan dalam setiap proses 

belajar akan selalu terdapat hasil yang nyata yang dapat diukur. Hasil nyata ini 

dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar siswa.  Hasil belajar sering 

digunakan dalam arti yang sangat luas yakni untuk bermacam-macam aturan 

terhadap apa yang telah dicapai oleh siswa, misalnya nilai ulangan, nilai tugas-

tugas baik secara kelompok maupun secara individu, pekerjaan rumah baik 
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secara kelompok maupun secara individu, tes lisan yang dilakukan selama 

pelajaran berlangsung, dan sebagainya. 

 Berdasarkan uraian hasil belajar diatas, penelitian ini mengacu pada 

teori hasil belajar menurut Dimyati (2002), yang menyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindakan 

mengajar yang diukur melalui pemberian tugas setelah berakhirnya kegiatan 

pembelajaran dimana yang diukur adalah ranah kognitif siswa. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Aktivitas yang dilakukan seseorang tentu terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi, baik yang cenderung mendorong maupun yang menghambat. 

Menurut Wikel (2012) terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

yaitu faktor pada pihak siswa, terdiri dari faktor psikis intelekstual yang 

meliputi taraf intelegensi, motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi 

keadaan sosiokultural atau ekonomis dan faktor fisik yang meliputi keadaan 

fisik. Faktor dari luar siswa terdiri dari faktor pengaturan proses belajar di 

sekolah, yang meliputi kurikulum pengajaran, disiplin sekolah, teacher 

efektivenes, fasilitas belajar dan pengelompokan siswa; faktor sosial di sekolah 

meliputi sistem sosial, status sosial, dan interaksi guru dengan siswa; dan 

faktor situasional yang meliputi keadaan politis ekonomis, keadaan waktu dan 

tempat serta musim iklim. Hal yang sama diungkapkan oleh Shabri (2005) 

bahwa hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu faktor dari lingkungan dan faktor yang datang dari diri siswa. Faktor yang 

datang dari diri siswa seperti kemampuan belajar (intelegensi), motivasi 

belajar, minta dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, faktor 

fisik dan psikis. 

 Clark dalam Shabri (2005) menyatakan hasil belajar siswa disekolah 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Artinya, selain faktor dari diri siswa sendiri, masih ada faktor-faktor di luar 

dirinya yang dapat menentukan atau mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. 

Salah satu lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar 

di sekolah ialah kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran juga dipengaruhi oleh 

karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas antara lain: ukuran kelas, 

suasana belajar, serta fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. 
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 Menurut Slameto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri 

yang di sebut  faktor individu atau intern dan faktor yang ada pada luar 

individu yang di sebut dengan faktor ekstern. 

Faktor individu atau intern meliputi: faktor biologis, faktor psikologis, 

dan faktor kelelahan. Faktor biologis antara lain: kesehatan, gizi, pendengaran 

dan penglihatan. Jika salah satu dari faktor biologis terganggu maka akan 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor psikologis meliputi: intelegensi, minat dan 

motivasi, serta perhatian ingatan berpikir. Faktor kelelahan meliputi: kelelahan 

jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani nampak dengan adanya lemah tubuh, 

lapar dan haus serta mengantuk. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan 

adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu akan hilang. 

Faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan terutama. 

Keluarga juga merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil tetapi 

bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. Faktor sekolah 

meliputi: metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa, dan berdisiplin di sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standart pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan pemberian 

tugas. Faktor masyarakat yaitu bentuk kehidupan masyarakat sekitar yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah 

lingkungan terpelajar maka siswa akan terpengaruh dan terdorong untuk lebih 

giat belajar. 

 

3. Manfaat Hasil Belajar 

Pengajaran yang dilakukan guru dikatakan berhasil apabila perubahan-

perubahan yang tampak pada siswa merupakan akibat dari proses belajar 

mengajar yang dialaminya, yaitu proses yang ditempuh melalui program dan 

kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses 

pengajarannya (Purwanto, 2004). Berdasarkan hasil belajar siswa dapat 

diketahui kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat keberhasilan 

pendidikan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Bentos dalam Kustiani (2006) bahwa hasil belajar harus menunjukkan 

perubahan keadaan yang lebih baik, sehingga dapat bermanfaat untuk: a. 



9 

 

 

Menambah pengetahuan, b. Lebih memahami sesuatu yang belum dipahami 

sebelumnya, c. Lebih mengembangkan keterampilannya, d. Memiliki 

pandangan yang baru atas sesuatu hal, e. Lebih menghargai sesuatu daripada 

sebelumnya. 

 

4. Pemberian Tugas 

Pemberian tugas biasanya diberikan guru setelah guru selesai 

membahas topik yang pelajaran yang disampikan untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa akan materi yang dijelaskan. Metode ini sebagai 

salah satu cara penyampaian pengajaran yang dirancang untuk siswa agar 

bersemangat mencari dan menemukan sendiri jawaban-jawaban atau tugas 

yang diberikan guru (Winataputra dan Udin, 2004). 

 Metode pemberian tugas diartikan sebagai suatu cara interaksi 

belajar mengajar yang ditandai adanya tugas dari guru untuk dikerjakan siswa 

disekolah maupun dirumah secara perorangan ataupun secara kelompok. 

Alasan penerapan metode penugasan karena setelah topik bahasan 

diterangkan oleh guru maka perlu adanya penekanan dan harus dikuasai 

siswa. Oleh karena itu guru memberikan tugas dengan alasan siswa dapat 

belajar sendiri atau secara kelompok mencari pengayaan atau sebagai tindak 

lanjut dari kegiatan sebelumnya (Zaini, 2002). 

Terdapat dua istilah yang sering ditukar pakaikan dalam membahas 

metode pemberian tugas yaitu assignment dan recitation (Wayan, 2000). 

Namun demikian kedua istilah tersebut sebenarnya tidak sama. Tugas 

(assignment) sering di samakan dengan pekerjaan rumah (PR). Guru 

memandang tugas sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan baik dirumah 

maupun di kelas, dapat pula dikatakan bahwa tugas merupakan suatu 

pekerjaan yang diberikan oleh guru kepada individu atau kepada kelompok.  

Definisi dari resitasi (recitation) sebagai suatu tindakan mengulangi dari 

ingatan, suatu penghafalan pengajaran. Tekanan yang diberikan pada resitasi 

adalah penghafalan atau latihan. Suraachmad (2000) menyamakan antara 

tugas dalam arti assignment dan resitasi, dapat dikatakan bahwa resitasi 

merupakan penyajian kembali atau penimbulan kembali apa-apa yang dimiliki, 

diketahui atau dipelajari dalam bahan pelajaran dengan menugaskan siswa 

mempelajari sesuatu yang kemudian harus dipertanggung jawabkan. Tugas 
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yang diberikan oleh guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dapat pula 

mengembangkan bahan yang telah dipelajari. 

Tugas dalam artian assignment dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan 

yang harus dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pengajaran. Hasil tugas 

tersebut dipertanggung jawabkan kepada guru. Penyelesaian tugas ini tidak 

tergantung dengan tempat, bisa di kelas, bisa di laboratorium, diperpustakaan 

ataupun di rumah. 

Metode tugas dan resitasi adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan 

cara guru memberi tugas tertentu kepada siswa dalam waktu yang telah 

ditentukan dan siswa mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan 

kepadanya (Usman, 1993).  

Djamarah dalam Zain (2002) menyatakan bahwa metode tugas dan 

resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas 

tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Tugas dan rersitasi 

merangsang siswa untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. 

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan tugas dan 

resitasi adalah sebagai berikut: 

a. Fase Pemberian Tugas  

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Tujuan yang akan dicapai 

Tujuan yang akan dicapai dalam pemberian tugas dan resitasi pada 

bidang studi matematika yaitu untuk memacu siswa agar selalu siap belajar 

tetapi jangan sampai terjadi kebiasaan, siswa baru melakukan belajar jika 

metode ini diterapkan dalam pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

2) Jenis tugas yang diberikan jelas dan tepat. 

Jenis tugas yang diberikan kepada siswa harus jelas dan tepat, 

sehingga siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut setelah guru 

memberikan materi pelajaran. 

3) Tugas yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan siswa. 

Siswa jangan diberi tugas baik kelompok maupun individu yang 

terlalu sulit dan tidak dipahami siswa, berilah siswa tugas yang materinya 

telah diberikan. 

4) Ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 

seperti buku paket dari guru atau lembar kerja siswa (LKS). 
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Siswa dibekali buku panduan atau lembar kerja siswa (LKS) yang 

berguna sebagai penunjang dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Siswa juga dapat menambah referensi buku penunjang dengan cara 

browsing dan mencari buku referensi lain yang mendukung. 

5) Diharapkan siswa menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. 

Siswa belajar untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan, dan 

menyediakan waktu yang cukup dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Sehingga waktu yang diberikan guru harus dimanfaatkan oleh siswa dengan 

baik. 

b. Fase Pelaksanaan Tugas 

Langkah ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Siswa diberi bimbingan berupa penjelasan materi pada pokok bahasan 

tertentu atau diberi pengawasan dalam pelaksanaan tugas oleh guru. 

2) Sebelum mengerjakan tugas yang diberikan sebaiknya siswa diberi 

dorongan motivasi sehingga siswa dapat bekerja sama dengan 

kelompok maupun individu. 

3) Siswa menerima sumber-sumber data yang berkaitan dengan tugas. 

4) Siswa nyusun rencana dan menyelesaikan tugas. 

5) Guru harus memantau siswa, agar pekerjaan yang diberikan kepada 

siswa dikerjakan sendiri oleh siswa dan tidak menyuruh siswa lain. 

6) Dianjurkan setiap siswa mencatat hasil-hasil yang telah dikerjakan 

dengan baik dan sistematik. 

c. Fase Mempertanggungjawabkan Tugas 

1) Laporan siswa baik tulisan maupun lisan dari apa yang telah dikerjakan 

pada soal-soal matematika diserahkan kepada guru. 

2) Ada tanya jawab dan diskusi kelas tentang soal-soal yang diberikan 

sehingga guru mengetahui apakah siswa mengerjakan tugas tersebut 

sendiri atau menyuruh orang lain. 

3) Penilaian siswa dengan tes maupun non tes atau dengan cara lain. 

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Pemberian Tugas 

Wayan (2000) menyatakan pemberian tugas memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Kelebihan dan kelemahan dari pemberian tugas terlihat pada 

Tabel 1 yakni :  
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Tabel 1 

Kelebihan dan Kelemahan Pemberian Tugas 

No Kelebihan Pemberian Tugas Kelemahan Pemberian Tugas 

1 Pengetahuan yang diperoleh 

siswa dari hasil belajar akan 

dapat diingat lebih lama, 

Seringkali siswa hanya menirukan 

hasil pekerjaan orang lain tanpa 

mau berusaha, 

2 Siswa berkesempatan memupuk 

perkembangan dan keberanian 

mengambil inisiatif, bertanggung 

jawab, kreatif, tekun, giat, rajin 

belajar, dan berdiri sendiri, 

Terkadang tugas dikerjakan oleh 

orang lain atau hanya yang 

dominan saja yang mengerjakan, 

3 Siswa terbiasa mengisi waktu 

senggang dengan hal-hal yang 

konstruktif. 

Sukar memberikan tugas yang 

memenuhi perbedaan individual,  

 

4  Apabila terlalu sering 

memberikan tugas dan terlebih 

jika tugas tersebut terlalu sulit 

dikerjakan maka akan 

mempengaruhi ketenangan 

mental siswa. 

 

5. Tugas Kelompok 

Proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan menentukan 

waktu. Prinsip dasarnya tiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda 

sesuai dengan bakat minat yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Nativisme, Arthur Schopenhawer yang menyatakan bahwa perkembangan pribadi 

ditentukan hanya oleh faktor hereditas, faktor dalam yang berarti kodrat. 

Merujuk teori Nativisme yang menjelaskan bahwa kemampuan seseorang sangat 

ditentukan faktor pembawaan dari siswa tersebut. Maka pandai-pandailah guru 

memberikan materi pelajaran menggunakan berbagai komponen yang dikemas 

menjadi bahan yang menarik agar dapat cepat ditangkap atau dipahami siswa. 

Siswa yang telah mempunyai kematangan jiwa dalam waktu cepat dapat 

mengerti dan memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. Namun 

sebaliknya jika siswa belum matang jiwa dan peranannya maka akan lambat 

dalam menerima pelajaran. Tipe tiap siswa berbeda maka berbeda pula pada 

waktu tertentu siswa memahami materi pelajaran dan dari siapa yang 

memberikan (Evertson dan Emmer, 2011). Siswa memandang guru adalah 

segalanya maka siswa biasanya akan lebih mudah dan cepat memahami. Tetapi 

kadang pula terdapat siswa yang mengerti dan paham apabila dijelaskan oleh 
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temannya. Zaini (2002) menyatakan bahwa belajar yang paling baik adalah 

dengan mengajarkan kepada orang lain atau kepada temannya.   

Pelaksanaan dalam pembelajaran di sekolah, pemberian tugas diberikan 

secara perorangan (individu) maupun secara kelompok. Kelompok adalah dua 

atau lebih individu yang berinteraksi serta saling mempengaruhi dan memiliki 

tujuan yang sama (Walgito, 2003). Menurut Kokom (2005) kelompok merupakan 

suatu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, 

merasa saling berbagi kepentingan dan tujuan, serta datang bersama atau 

bekerja sama untuk mencapai kegiatan kerja.  

Nasution (2003) menyatakan tugas kelompok adalah bersama-sama 

melaksanakan tugas, bantu membantu dalam menyelesaikan tugas serta 

mempertinggi kegiatan belajar. Roestiyah (1991) mengatakan bahwa kerja 

kelompok sebagai salah satu strategi belajar mengajar, dimana siswa didalam 

kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok, mereka bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan 

tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan 

oleh guru. Penggunaan metode kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru kepada siswa adalah mempunyai tujuan agar siswa mampu 

berkerja sama dengan teman yang lain dalam satu kelompok dalam mencapai 

tujuan bersama. 

Sumantri dan Permana (2001) menyatakan kerja kelompok selalu didahului 

dengan diskusi dalam usaha membagi kerja yang harus diselesaikan para anggota, 

maka orang sering menganggap kerja kelompok sebagai diskusi. Kelompok diskusi 

merupakan kelompok face to face tanpa memperhatikan besarnya kelompok, 

pada umumnya problem yang dihadapi oleh semua kelompok adalah sama yakni 

semua kelompok memerlukan pemimpin, semua kelompok mengembangkan pola 

yang khas dalam berhubungan dengan informasi baru atau informasi lain, semua 

kelompok mengusahakan keseimbangan antara perhatian terhadap hubungan 

emosional dengan penyesuaian kelompok terhadap lingkungan.  

Metode tugas kelompok merupakan cara mengajar dalam pembahasan dan 

menyajikan materi melalui suatu problema atau pertanyaan yang harus 

diselesaikan berdasarkan pendapat dan keputusan bersama (Winataputra dan 

Udin 2004). Menurut Ibrahim (2012) metode kerja kelompok bisa disebut juga 

metode diskusi, metode ini terjadi interaksi antara guru dengan siswa dan antara 

siswa dengan siswa. Diskusi atau kerja kelompok ini dapat dilakukan dengan 



14 

 

 

menggunakan kelompok-kelompok kecil atau seluruh kelas. Diskusi atau kerja 

kelompok akan lebih bermanfaat bila setiap kelompok melaporkan hasil 

kegiatannya kepada kelas secara keseluruhan, setiap siswa dapat memberikan 

pendapatnya sehingga pengalaman siswa bertambah. Demikian juga dengan guru 

dapat mengetahui apakah konsep-konsep yang telah di berikan dapat dipahami 

oleh siswa.  

Bardasarkan pengertian tugas kelompok dari beberapa ahli penelitian ini 

mengacu pada pengertian tugas kelompok menurut Roestiyah (1991) yang 

menyatakan bahwa tugas/ kerja kelompok merupakan salah satu strategi belajar 

mengajar, dimana siswa didalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau 

dibagi menjadi beberapa kelompok, mereka bekerja sama dalam memecahkan 

masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan oleh guru. 

a. Kelebihan dan Kelemahan Tugas Kelompok 

Penggunaan metode pemberian tugas secara kelompok dilakukan dengan 

tepat akan banyak memberikan arti dan makna  dalam proses belajar mengajar, 

akan tetapi juga dapat berlaku sebaliknya. Menurut Ibrahim (2012) pemberian 

tugas kelompok masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Adapun 

kelebihan dan kelemahan pemberian tugas kelompok dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Kelebihan dan Kelemahan Pemberian Tugas Kelompok 

No Kelebihan Tugas Kelompok Kelemahan Tugas Kelompok 

1 Secara mental siswa merasa 

tenang dalam menyelesaikan 

tugasnya 

Dalam satu kelompok pasti 

terdapat siswa yang tidak turut 

mengerjakan tugas tersebut, 

2 Penyelesaian tugas lebih 

mendalam dan sempurna 

karena hasil pemikiran 

beberapa orang. 

Kurang terlihat kemampuan 

perorangan 

3 Siswa terlatih untuk 

mengerjakan tugas secara 

team. 

Seringkali terjadi motivasi untuk 

mengerjakan tugas rendah karena 

lemahnya tanggung jawab pribadi. 

4 Siswa terlibat aktif dalam 

proses belajarnya dan lebih 

mudah menerima materi. 

Jika dalam kelompok tidak ada 

yang pandai maka tidak akan 

menghasilkan sesuatu dan proses 

belajar menjadi tidak efektif. 

5 

 

 

 

Siswa dapat berlatih berani 

mengemukakan pendapat di 

depan umum secara 

sistematis dan menghargai 

Memerlukan waktu yang lama. 
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 pendapat yang lain. 

6 Menanamkan rasa persatuan 

dan solidaritas tinggi sebab 

siswa yang pandai dalam 

kelompok dapat membantu 

siswa lain dalam satu 

kelompok 

Bila terdapat siswa yang pemalas 

dalam satu kelompok yang ingin 

berkuasa dalam kelompok besar 

kemungkinan mempengaruhi 

peranan kelompok sehingga usaha 

kelompok tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya 

7 Kegiatan pengelompokan 

siswa yang dilakukan secara 

tepat dan wajar akan 

meningkatkan kualitas 

kepribadian siswa dalam hal 

kerja sama, saling menghargai 

pendapat orang lain, 

toleransi, berpikir kritis, 

disiplin. 

Metode ini memerlukan persiapan 

yang lumayan rumit bila 

dibandingkan dngan metode yang 

lainnya. 

 

6. Tugas Individu 

Metode pemberian tugas secara individu merupakan suatu cara mengajar 

yang dilakukan guru dengan memberikan tugas dan siswa melaksanakan tugas 

secara mandiri. Guru memberikan permasalahan agar merangsang siswa untuk 

berpikir kritis sehingga siswa berkembang sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

siswa dapat menemukan sendiri pemahaman matematika yang diberikan.  

Menurut Sanjaya (2008) tugas individual dilakukan oleh siswa secara 

mandiri. Kecepatan, kelambatan dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat 

ditentukan oleh kemampuan individu yang bersangkutan. Bahan pembelajaran, 

pengerjaan tugas serta bagaimana mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. 

Tugas individual ini siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya 

kerjasama dengan orang lain. Sisi positif penggunaan strategi ini adalah 

terbangun rasa percaya diri siswa, siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan 

pembelajaran, siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Namun di sisi 

lain terdapat kelemahan strategi pembelajaran ini, diantaranya jika siswa 

menemukan kendala dalam pembelajaran, minat dan perhatian siswa justru 

dikhawatirkan berkurang karena kurangnya komunikasi belajar antar siswa, 

sementara enggan bertanya kepada guru, tidak membiasakan siswa bekerjasama 

dalam sebuah team.  

Menurut Sudjana (2009) pemberian tugas secara individu merupakan suatu 

upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai 
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dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan dan caranya sendiri. Menurut 

Sudjana (2009) perbedaan-perbedaan individu dapat dilihat dari : 1. 

Perkembangan intelektual, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Latar belakang 

pengalaman, 4. Gaya belajar, 5. Bakat dan minat, dan 6. Kepribadian. 

Menurut Ali (2000) metode pemberian tugas secara individual disamping 

memungkinkan setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan potensinya, 

juga memungkinkan setiap siswa menguasai seluruh bahan pelajaran secara 

penuh “mastery learning “ atau belajar tuntas.  Strategi pengajaran yang 

menganut konsep belajar tuntas, sangat mementingkan perhatian terhadap 

perbedaan individu. Atas dasar ini sistem penyampaian pengajaran dilakukan 

dengan mengarah kepada siswa belajar secara individu (Ali, 2000). 

Menurut Roestiyah (1991) tugas individu adalah tugas yang diberikan 

kepada siswa untuk dipertanggungjawabkan secara individu dan tidak tergantung 

pada orang lain. Menurut Sudirman (1991) tugas mandiri adalah sesuatu yang 

wajib dikerjakan oleh siswa dan tidak tergantung pada orang lain. 

Berdasarkan pengertian tugas secara individual menurut para ahli, peneliti 

mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Roestiyah (1991) yang menyatakan 

bahwa tugas individu adalaah tugas yang diberikan kepada siswa untuk 

dipertanggungjawabkan secara individu dan tidak tergantung pada orang lain. 

a.  Kelebihan dan Kelemahan Tugas Individu 

Kelebihan dan kelemahan pemberian tugas individu menurut Roestiyah 

(1991) dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Kelebihan dan Kelemahan Tugas Individu 

No Kelebihan Tugas Individu Kelemahan Tugas Individu 

1 Siswa lebih mandiri Penyelesaian tugas kurang 

mendalam dan kurang sempurna 

karena hasil pemikiran perorangan 

2 Siswa lebih mengekspresikan 

seluruh kemampuannya, 

Apabila terdapat tugas yang kurang 

diminati siswa malas untuk 

menyelesaikan. 

3 Siswa lebih bertanggung jawab 

terhadap penyelesaian 

tugasnya, 

Bagi siswa yang kurang memiliki 

kepercayaan diri tidak mampu 

menyelesaikan tugasnya 

4 Sangat terlihat kemampuan 

masing-masing siswa. 

Siswa harus ada kesiapan dan 

kematangan mental untuk 

mengerjakan tugas 

5 Siswa yang pandai akan maju Jika proses belajar hanya 
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terus tanpa harus menunggu 

siswa yang kurang pandai, dan 

siswa yang kurang pandai tidak 

harus menggunakan waktu 

yang sama dengan teman-

teman untuk memahami suatu 

konsep. 

dilaksanakan secara perorangan dan 

tak pernah ada kelompok siswa 

menjad egois dan tak dapat 

kerjasama 

6 Minat perorangan dapat 

terpenuhi dan memungkinkan 

keterlibatan siswa secara aktif 

dalam proses belajarnya. 

Kontak pribadi antara guru dan siswa 

berkurang. 

7  Guru harus dapat mengetahui jalan 

pikiran dan perkembangan siswa 

secara individu dengan memberikan 

sumber belajar yang relevan. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2008) dengan judul 

“Perbedaan Hasil Belajar Matematika Dengan Pemberian Tugas Secara Kelompok 

dan Individual Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Kertosono” yang dilakukan empat kali 

pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diberi 

tugas secara kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi tugas secara individu, 

untuk hasil diperoleh P value < 0,05. Penelitian yang dilakukan oleh Totoprijono 

(2008) yang berjudul “Perbedaan Prestasi Belajar Antara Siswa Yang Mendapat 

Tugas Secara Kelompok Dengan Tugas Secara Individu Di Kelas VII SMP Negeri 1 

Wlingi Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2007/2008”, diketahui bahwa dari harga 

t-hitung statistik diperoleh t = 3,7368 adalah lebih besar dari t-tabel kurva dengan 

taraf signifikan 5%. Secara singkat dapat ditulis bahwa 3,7368 > 2,00 yang berarti 

bahwa hipotesis Nihil yang diajukan ditolak dan hiotesis kerja diterima. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa mean tes siswa 

yang mendapatkan tugas secara kelompok (Mx1 = 71,925) lebih besar dari pada 

mean hasil tes siswa yang mendapatkan tugas secara individu (Mx2 = 60,8) dimana 

perbedaan tersebut setelah dianalisis sangat berarti. Analisis data pada kedua 

kelompok menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

diberi tugas secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas secara individu. 

Siswa yang diberi tugas secara kelompok memberikan masukan yang lebih besar 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hermawati (2008) dan Totoprijono 

(2008), penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2011) dengan judul “Perbandingan 



18 

 

 

Prestasi Belajar Antara Siswa Yang diberi Tugas Latihan Soal Secara Kelompok 

dengan Individual Pada Soal Uraian dalam Pembelajaran Matematika (Studi 

Eksperimen) yang dilakukan di Mts ANNUR Cirebon pada kelas VIII” menunjukkan 

terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diberi tugas secara kelompok 

dengan siswa yang diberi tugas secara individu, siswa yang diberi tugas secara 

kelompok memberikan masukan cukup besar dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Berdasar hasil perhitungan analisis data dua kelompok selanjutnya di 

lakukan uji hipotesis kepada kedua kelompok untuk membuktikan kebenaran 

hipotesis yang diajukan, berdasarkan perhitungan uji hipotesis pada kedua 

kelompok di peroleh thitung 6,93 dan ttabel 2,38, sehingga thitung > ttabel atau 6,93 > 2,38. 

Hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diberi 

tugas latihan soal secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas latihan secara 

individu. Hal ini mengisyaratkan bahwa antara siswa yang diberi latihan soal secara 

kelompok memberikan masukan yang cukup besar dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawati, Totoprijono 

dan Indriani, penelitian yang dilakukan Triastutik (2004) pada siswa kelas X  SMU N 

1 Gondang Tulungangung menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika antara siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan siswa 

yang diberi tugas individu. Hasil belajar yang diperoleh dari kedua kelas yang 

digunakan adalah sama, yaitu untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memperoleh nilai rata-rata 70. Berdasarkan hasil rata-rata kedua kelas diketahui 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang diberi tugas 

secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas secara individu. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pemberian tugas merupakan salah satu bagian dari metode mengajar yang 

dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk mempelajari kembali materi 

pelajaran yang telah disampaikan oleh pengajar yang kemudian harus 

dipertanggung jawabkan. Tugas ini dapat dimaksudkan untuk memperdalam 

maupun pengembangan materi yang telah dipelajari.  

Pelaksanaan tugas  dapat dikerjakan secara individu (perorangan) maupun 

kelompok, apabila dikerjakan secara individu (perorangan) siswa lebih bertanggung 

jawab untuk mengerjakan tugas tersebut karena apabila tidak mengerjakan maka 

guru akan langsung mengetahui bahwa yang siswa tersebut tidak mengerjakan. 
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Sasaran yang dinilai lebih jelas sehingga setiap individu akan mengerjakan tugas 

sebaik-baiknya. Sedangkan apabila secara kelompok, kecil kemungkinan guru 

mengetahui bahwa semua siswa mengerjakan tugas kelompok tersebut, sebab 

hasil tugas tersebut merupakan kerja kelompok sehingga masing-masing individu 

tidak dapat mengklaim bahwa penyelesaian tugas tersebut adalah hasil kerjanya, 

melainkan hasil kerja bersama. 

Pengerjaan tugas secara kelompok maupun secara individu mempengaruhi 

hasil belajar yang dicapai siswa. Proses belajar memerlukan motivasi untuk 

memperoleh hasil yang baik, dalam suatu kelompok terdapat ragam penyikapan 

terhadap tugas. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi selalu ingin mengetahui 

sesuatu dan merasa memikul tanggung jawab serta ingin menunjukkan 

kemampuannya sehingga ada kemungkinan tugas kelompok tersebut terlaksana 

dan memperoleh hasil yang baik pula. Sedangkan pemberian tugas perorangan 

pada siswa bermotivasi tinggi dapat dipastikan diselesaikan dengan baik sehingga 

hasil belajar yang diharapkan juga tercapai dengan baik. Anggota kelompok yang 

bersikap acuh tak acuh terhadap tugas yang diberikan guru dalam penyelesaian 

tugas mereka akan kurang serius dalam menerima berbagai informasi sehingga 

hasil belajarnya juga rendah.  

Pelaksanaan dalam penelitian ini guru melakukan proses pembelajara kepada 

siswa. Pembelajaran dengan metode konvensional diberikan pada dua kelas yang 

diberi perlakuaan secara berbeda. Kelas VII A yaitu sebagai kelas eksperimen diberi 

perlakuan dengan pemberian tugas secara kelompok, sedangkan kelas VII B sebagai 

kelas kontrol diberi perlakuan dengan pemberian tugas secara individu. 

Berdasarkan pembelajaran konvensional yang diterapkan guru dalam penyampaian 

materi kepada siswa dapat terlihat perbedaan hasil belajar siswa diberi tugas 

secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas secara individu. Perbedaan ini 

dapat dilihat dari perlakuan yang diberikan guru kepada kedua kelas, perlakuan 

yang berbeda inilah yang akan menimbulkan perbedaan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas maka dapat disusun 

kerangka pemikiran bahwa pemberian tugas secara kelompok dan individu akan 

menyebabkan perbedaan terhadap hasil belajar matematika siswa. 
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Gambar 1 

Bagan pemberian tugas 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada hasil kajian teori dan masalah yang diajukan serta tujuan 

yang ingin di capai maka hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: “Terdapat 

perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang diberi tugas secara 

kelompok dengan tugas secara individu pada materi hubungan antar sudut siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Pabelan”. 

 

 

Pembelajaran 

Konvensional 

Pemberian Tugas 

Secara Kelompok 

Pemberian Tugas 

Terdapat perbedaan hasil belajar 

Pemberian Tugas 

Secara Individu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen. Quasi eksperimen 

yaitu eksperimen semu dimana dalam penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian yang tidak dapat mengontrol secara penuh terhadap ciri-ciri dan 

karakteristik sampel yang diteliti (Sugiyono, 2011). Penelitian eksperimen ini 

dilakukan pada kelas yang diberi perlakuan yang disebut kelas eksperimen dan 

kelas pembanding yang disebut kelompok kelas kontrol. Desain penelitian yang 

digunakan adalah Nonequivalent Control Group Design. Desain penelitian 

Nonequivalent Control Group digunakan apabila kelas-kelas (kelompok-kelompok) 

yang digunakan sebagai sampel mempunyai kondisi yang setara atau sama tanpa 

menggunakan test awal (Sukmadinata, 2011). 

Penelitian ini menggunakan nilai ulangan siswa sebagai nilai awal 

(kemampuan awal siswa), dengan kedua kelas yang digunakan sebagai sampel 

diberi perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan 

pemberian tugas secara kelompok sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan 

dengan pemberian tugas secara individu. Desain penelitian yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4 

Nonequivalent Control Group Design 

Grup Perlakuan Postes 

R KE X1 O1 

KK X2 O2 

 

Keterangan : 

R : Random Assigment kesetaraan kemampuan awal antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

KE :  Kelompok Eksperimen (VII A) 

KK : Kelompok Kontrol (VII B) 

X1  : Kelompok perlakuan 1 dengan pemberian tugas secara kelompok 

X2 : Kelompok perlakuan 2 dengan pemberian tugas secara individu 

O1 : Hasil belajar pemberian tugas kelompok 

O2 : Hasil belajar pemberian tugas individu 
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2013 sampai 8 Mei 2013, 

dengan lokasi penelitian adalah SMP Negeri 2 Pabelan, Desa Jembrak Kabupaten 

Semarang, subjek penelitian adalah siswa kelas VII. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan VII B SMP N 2 

Pabelan yang berjumlah 72 siswa. Kelas VII A dan VII B dengan jumlah 36 siswa  

terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Pengambilan subjek dalam 

penelitian ini mengunakan teknik cluster purposive sampling yaitu pengambilan 

subjek penelitian berdasarkan kelas dan tujuan bahwa kelas yang diambil dalam 

keadaan sama.  

 

D. Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdapat dua variabel yang saling terkait yaitu variabel terikat 

(dependent) dan variabel bebas (independent). Variabel bebas (independent) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya 

variabel lain, sedangkan variabel terikat (dependent) yaitu merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2011). 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu tugas kelompok (X1) dan tugas 

individu (X2) sebagai variabel bebas sedangkan hasil belajar matematika (Y) sebagai 

variabel terikat.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa dokumentasi, 

observasi, wawancara, dan tes. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal siswa yang akan menjadi sampel dalam penelitian. Data 

kemampuan awal siswa adalah nilai ulangan siswa pada materi pelajaran 

sebelumnya. Data yang telah didapat kemudian dianalisis untuk mengetahui 

apakah kelas yang digunakan normal dan homogen yaitu dengan uji normalitas dan 

homogenitas. Observasi yang digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yaitu dengan pemberian tugas secara kelompok dan pemberian tugas secara 
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individu. Wawancara yang dilakukan dengan guru dan siswa untuk mengetahui 

data awal siswa, proses pembelajaran yang dilakukan guru didalam kelas dan 

masalah yang ada di dalam kelas. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

postes. Postes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberi 

perlakuan (treatment) kegiatan pembelajaran dengan pemberian tugas secara 

kelompok dan pemberian tugas secara individu. Tes dilakukan pada kedua kelas 

untuk menjawab hipotesis penelitian, tes dalam penelitian ini berbentuk pilihan 

ganda. Postes yang diberikan kepada siswa diujikan terlebih dahulu untuk 

mengetahui validitas soal. 

Postes diambil setelah dilakukan proses pembelajaran kepada siswa materi 

hubungan antar sudut. Instrumen postes terdiri dari item tes yang disusun 

berdasarkan kompetensi dasar yaitu memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. 

Indikator : mengidentifikasi kedudukan sudut-sudut yang terjadi jika dua garis 

dipotong garis lain, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan 

soal. Penjabaran nomor-nomor soal tes yang digunakan sebagai alat ukur dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5 

Kisi-kisi butir soal postes 

Kompetensi dasar  Indikator Nomor soal   Jumlah  

5.2 Memahami sifat-

sifat sudut yang 

terbentuk jika dua 

garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan 

garis lain. 

1. Menentukan sifat 

sudut jika dua buah 

garis sejajar dipotong 

garis ketiga (garis lain). 

1, 2, 7, 11, 

13, 15, 16, 

19 

 8 

2. Menggunakan sifat-

sifat sudut dan garis 

untuk menyelesaikan 

soal. 

3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 12, 

14, 17, 18, 

20 

12 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat penting yaitu valid dan 

reliabel. Instrumen yang dikatakan valid maka instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. Uji validitas 

instrumen dapat mengkorelasikan item soal dengan total yang dikorelasikan 

dengan butirnya. Menurut Sugiyono (2011) jika sampel berjumlah 72 dengan 

taraf signifikan 0,05 maka koefisien korelasinya (rxy) adalah 0,2319 (r ≥ 0,2319) 
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dikatakan valid. Sebaliknya jika hasil koefisien korelasinya  (rxy) dengan r ≤ 

0,2319 maka item tersebut dikatakan tidak valid dan tidak layak untuk 

pengambilan data.  

Pengujian validitas postes dilakukan dengan menggunakan formula 

Pearson Product Moment yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 

16.0. Hasil uji validitas postes dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

                  Hasil Uji Validitas Butir Soal Postes 

No soal R Keterangan No soal R Keterangan 

soal 1 0.417  Valid soal 11 0.449  Valid 

soal 2 0.478  Valid soal 12 -0.119  Tidak Valid 

soal 3 0.435  Valid soal 13 0.596  Valid 

soal 4 0.407  Valid soal 14 0.560  Valid 

soal 5 0.554  Valid  soal 15 0.493  Valid 

soal 6 0.069  Tidak Valid soal 16 0.422  Valid 

soal 7 -0.006 Tidak Valid soal 17 0.100  Tidak Valid 

soal 8 0.497  Valid soal 18 0.583  Valid 

soal 9 0.422  Valid soal 19 0.626  Valid 

soal 10 -0.210  Tidak Valid soal 20 0.378  Valid  

 

Berdasarkan pada Tabel 7 terlihat bahwa dari 20 soal postes yang diujikan 

terdapat 15 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid atau dinyatakan gugur 

yaitu soal nomor 6, 7, 10, 12, 17, dengan ketentuan Corrected Item-Total 

Correlation kurang dari 0,2319 tidak valid. Indeks diskriminasi menunjukkan 

koefisien validitas bergerak dari -0,006 sampai dengan 0,626. Sebanyak 15 soal 

yang dinyatakan valid diujikan lagi validitas dari butir-butir soal tersebut. Hasil 

uji validitas dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Postes 

No soal R Keterangan No soal R Keterangan 

soal 1 0.421  Valid  soal 13 0.673  Valid 

soal 2 0.504  Valid soal 14 0.574  Valid 

soal 3 0.410  Valid soal 15 0.561  Valid  

soal 4 0.445  Valid soal 16 0.409  Valid 

soal 5 0.582  Valid soal 18 0.633  Valid 

soal 8 0.562  Valid  soal 19 0.627  Valid 

soal 9 0.409  Valid soal 20 0.359  Valid 

soal 11 0.497  Valid       
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Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa dari 15 soal yang telah diujikan 

valid, pada indeks data diskriminasi menunjukkan bahwa koefisien bergerak 

dari 0,359 sampai dengan 0.673. 

Instrumen postest setelah di validitas digunakan untuk postes pada kedua 

kelas, blue print akhir instrumen yang digunakan untuk postes dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8 

Kisi-kisi Sesudah Validitas 

Kompetensi 

dasar  Indikator Nomor soal   

Jumlah 

soal 

5.2 Memahami 

sifat-sifat sudut 

yang terbentuk 

jika dua garis 

berpotongan 

atau dua garis 

sejajar 

berpotongan 

dengan garis 

lain. 

1. Menentukan sifat 

sudut jika dua buah 

garis sejajar dipotong 

garis ketiga (garis lain). 

1, 2, 7, 11, 

13, 15, 19, 

16 

 8 

2. Menggunakan sifat-

sifat sudut dan garis 

untuk menyelesaikan 

soal. 

3, 4, 5, 8, 14, 

18, 20,  

7 

 

 

2. Reliabilitas 

Instrumen dikatakan reliabel bila instrumen tersebut konsisten dalam 

memberikan penilaian atas apa yang diukur (Darmaji, 2011). Hasil penelitian 

yang diberikan oleh suatu instrumen harus konsisten memberikan jaminan 

bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya. Uji Reliabilitas dihitung dengan 

teknik Alpha Cronbach yang dikembangkan oleh George & Mallery (Azwar, 

2005). Cara menentukan tingkat reliabilitas instrumen dapat menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

α ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

 α > 0,9  : reliabilitas tinggi 

Pengujian instrumen diterapkan pada siswa kelas VII C dan kelas VII E SMP 

N 2 Pabelan. Tujuan dari pelaksanaan uji coba item tes adalah mengetahui 

kelayakan butir-butir item soal yang nantinya akan dipergunakan untuk 

mengukur variabel penelitian.  

Hasil perhitungan reliabilitas soal postes dapat ditunjukkan pada Tabel 9. 
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Tabel 9 

Tabel Reliabilitas Postest 

 

 
 

 

 

Analisis reliabilitas instrumen memberikan koefisien reliabilitas sebesar 

0,792. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa instrumen dapat diterima 

atau layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskripif adalah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil pengukuran variabel terikat dan variabel bebas yang diukur yaitu hasil 

belajar matematika dengan pemberian tugas secara kelompok dan pemberian 

tugas secara individu. Pendiskripsian hasil pengukuran meliputi mean, median, 

standar deviasi, serta nilai maksimum dan nilai minimum. 

2. Analisis Inferensial 

 Analisis inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis analisis prasyarat 

yaitu uji normalitas dengan bantuan software SPSS versi 16. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data benar-benar 

berasal dari sampel yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan bantuan SPSS 16 for windows menggunakan One Sample Kolmogorov 

Smirnov Test, suatu data dikatakan berdistribiusi normal jika nilai signifikansi p > 

0,05, sedangkan jika nilai signifikansi p < 0,05 maka sebaran data tersebut tidak 

normal (Priyatno, 2010).  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa dua kelompok yang 

digunakan yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilanjutkan 

sebagai subjek penelitian atau tidak. Kriteria homogenitas menurut Priyatno 

(2010) jika nilai signifikan pada Levene’s Test for Equality of variances lebih dari 

0,05 (p > 0,05) maka dapat dikatakan bahwa dua kelompok tersebut adalah sama 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

.792 .788 20 
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(homogen) dan jika nilai signifikan pada Levene’s Test for Equality of variances 

kurang dari 0,05 (p<0,05) maka dapat dikatakan dua kelompok tersebut adalah 

berbeda (tidak homogen). Jika varian yang digunakan sama maka kedua 

kelompok tersebut dapat digunakan sebagai subjek penelitian. 

 

H. Rencana Pelaksanaan Penelitian 

  Rencana pelaksanaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan 2 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 

Bagan rencana penelitian 

 

 

Studi Kepustakaan 

Perencanaan Penelitian 

 

Penentuan Subjek Penelitian 

Data kemampuan awal 

 Postes, Validitas, Reliabilitas 

Pemberian tugas secara kelompok Pemberian tugas secara individu 

Proses Pembelajaran 

Postes 

Analisis data 

Hasil dan kesimpulan 

Pengolahan Data 
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I. Uji Hipotesis Penelitian 

H0 :   µ1 = µ2 

Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas 

VII SMP N 2 Pabelan yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara 

individu. 

 H1 : µ1 ≠ µ2  

Ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

N 2 Pabelan yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara individu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP NEGERI 2 PABELAN yang beralamat di Desa 

Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas VII A dan VII B SMP N 2 Pabelan tahun ajaran 2013-2014. Kelas VII A 

terdiri 36 siswa dengan 18 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Kelas VII B 

terdiri 36 siswa dengan jumlah siswa perempuan sebanyak 18 dan siswa laki-laki 

sebanyak 18, total siswa yang menjadi subjek penelitian adalah 72 siswa. Daftar 

jumlah siswa dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10 

Data Subjek Penelitian SMP N 2 Pabelan 

Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah Siswa 
Laki-laki Perempuan 

VII A 18 18 36 

VII B 18 18 36 

Jumlah 72 

 

Pembelajaran yang diterapkan pada siswa kelas VII A dan VII B SMP Negeri 2 

Pabelan menggunakan pembelajaran konvensional dengan memberikan tugas 

kepada siswa secara berkelompok maupuan secara individu. Pemberian tugas ini 

diharapkan bagi siswa sebagai latihan mengembangkan materi. Tugas yang 

diberikan kepada siswa berupa soal yang materinya telah disampaikan 

sebelumnya. 

 

B. Analisis Hasil Penelitian 

1.  Analisis Deskriptif Kemampuan Awal 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 16 

meliputi nilai mean, standart deviasi, nilai minimum dan nilai maximum. Data 

nilai kemampuan awal siswa diperoleh berupa nilai hasil belajar dari nilai 

ulangan siswa Kelas VIIA dan VIIB. Analisis deskriptif nilai kemampuan awal 

siswa kelas VIIA dan kelas VIIB dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11 

Diagram Analisis Deskriptif Nilai Kemampuan Awal 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis deskriptif kemampuan awal masing-masing 

kelompok diketahui bahwa kelas VIIA mempunyai rata-rata 70 dengan 

standart deviasi 13,038, nilai minimum 45 dan nilai maksimum adalah 90. 

Analisis kelas VIIB mempunyai rata-rata 74,03 dengan standar deviasi 11,422, 

nilai minimum 52 dan untuk nilai maksimum adalah 92. 

 

2. Anlisis Uji Prasyarat 

Uji prasyarat data awal meliputi uji normalitas dan uji homogenitas dari 

data. Menurut Priyatno (2010) syarat data dikatakan berdistribusi normal jika 

signifikansi lebih dari 0,05. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

data populasi yang digunakan normal atau tidak, sedangkan uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi data yang digunakan 

berasal dari kondisi yang sama atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas data hasil postes 

pada kedua kelas, uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov 

Smirnov Test (uji K-S One Sample). Hasil uji normalitas kelas VIIA dan kelas VIIB 

pada Tabel 12 berikut ini: 

Tabel 12 

Hasil uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kelas_VIIA Kelas_VIIB 

N 36 36 

Normal Parametersa Mean 70.00 74.03 

Std. Deviation 13.038 11.422 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .167 .175 

Positive .084 .121 

Negative -.167 -.175 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.004 1.050 

Asymp. Sig. (2-tailed) .266 .220 

a. Test distribution is Normal. 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kelas_VIIA 36 70.00 13.038 45 90 

Kelas_VIIB 36 74.03 11.422 52 92 
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Berdasarkan uji normalitas kemampuan awal masing-masing kelompok 

kelas diketahui bahwa kedua kelas dalam sebaran distribusi normal. Ini dapat 

dilihat dari nilai analisis data Kolmogorov Smirnov pada kelas VIIA sebesar 

1,004 dengan probabilitas 0,266, sedangkan kelas VIIB analisis Kolmogorov 

Smirnov sebesar 1,050 dengan probabilitas 0,220. Probabilitas kedua sampel 

lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa distribusi kedua sampel 

adalah normal. Diagram kenormalan dapat dilihat pada grafik 3 untuk kelas 

VIIA dan grafik 4 untuk kelas VIIB. 

 
Grafik 3 

Grafik Distribusi Normal Kemampuan Awal Kelas VIIA 

 
Grafik 4 

Grafik Distribusi Normal Kemampuan Awal Kelas VIIB 
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b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan pada kedua kelas untuk mengetahui 

kemampuan awal kognitif siswa dan untuk mengukur homogenitas 

kemampuan awal siswa sehingga penelitian dapat dilanjutkan. Hasil uji 

homogenitas pada kemampuan awal siswa ditunjukkan pada Tabel 13. 

            Tabel 13 

             Hasil uji Kemampuan Awal 

 
 

Berdasarkan Tabel 13 diketahui f hitung Levene’s test sebesar 0,591 

dengan signifikan probabilitas 0,445 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan kedua 

kelas memiliki variansi yang sama dan kedua kelas homogen. 

Data kedua kelas yang digunakan adalah normal dan homogen, lalu 

dilakukan pengujian beda rata-rata atau uji t. Hasil perbedaan atau uji t kedua 

kelas ditunjukkan pada Tabel 14. 

Tabel 14 

Analisis Uji Beda Kelas VIIA dan VIIB 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nil

ai 

Equal 

variances 

assumed 

.591 .445 -1.394 70 .168 -4.028 2.889 -9.790 1.734 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.394 
68.80

8 
.168 -4.028 2.889 -9.791 1.736 



33 

 

 

 

Data nilai kedua kelas yang digunakan dan diuji beda rata-rata atau uji t 

dapat dilihat pada nilai sig.Equal variances assumed. Perbedaan yang 

signifikan ditetapkan sig. ≤ 0,05. Hasil pada tabel 14 menunjukkan nilai sig. 

Equel Variances Assumed sebesar 0,168, dimana 0,168 > 0,05 dapat diartikan 

bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas VIIA dan VIIB, 

sehingga kedua kelas memiliki kemampuan yang sama dan dapat digunakan 

sebagai penelitian. Penetapan kedua kelas sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol secara acak. Kelas eksperimen yaitu VIIA dengan penerapan 

pemberian tugas secara kelompok dan kelas kontrol yaitu VIIB dengan 

penerapan pemberian tugas secara individu. 

 

3. Analisis Hasil Postes 

Postes dilakukan pada kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol setelah kedua kelas tersebut diberi perlakuan, dengan jumlah dan 

bentuk soal yang sama. Postes ini digunakan untuk melihat perubahan hasil 

belajar pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

a.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada postes untuk mengetahui rata-rata, nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai range dan standart deviasi pada kedua kelas 

yang diujikan. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15 

Statistik Deskriptif kedua kelas 

 

Berdasarkan Tabel 15 hasil analisis deskriptif postes pada kedua kelas, 

diketahui bahwa untuk kelas eksperimen dengan jumah siswa 36 diperoleh 

nilai rata-rata 73, nilai minimum 40, nilai maksimum 100 dan standart deviasi 

17,36. Sedangkan kelas kontrol diketahui bahwa dengan jumlah siswa 36 

diperoleh nilai rata-rata 65, nilai minimum kelas kontrol 40 dan nilai 

maksimum 100, sedangkan untuk standart deviasi adalah 15,57. Penentuan 

Descriptive Statistics 

 

N Range 

Minimu

m 

Maxi

mum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

kelas_eksperim

en 
36 60.00 40.00 100.00 73.1667 17.36417 301.514 

kelas_kontrol 36 60.00 40.00 100.00 65.1944 15.57437 242.561 

Valid N (listwise) 36       
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interval kelas dalam kategori hasil belajar menurut Supranto (2008) dengan 

menggunakan rumus:  

 

   Interval kelas = 
����� �����	
	������ ����	
	

�������� ��������
 

 

Penentuan kategori tinggi rendahnya hasil belajar matematika siswa 

digunakan 5 kategori mengikuti acuan penilaian pada SMP N 2 Pabelan dapat 

di lihat pada Tabel 16 dibawah ini. 

Tabel 16 

Kategori Hasil Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Ketuntasan hasil belajar matematika disesuaikan dengan KKM yang berlaku 

di SMPN 2 Pabelan yaitu sebesar 70. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM 

(nilai <70) maka siswa tersebut hasil belajarnya tidak tuntas dan apabila siswa 

yang mendapat nilai lebih besar dari nilai KKM (nilai ≥70) maka siswa tersebut 

dikatakan hasil belajarnya tuntas. Kategori hasil tes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada Tabel 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai postes kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Hasil postes kelas eksperimen siswa mendapat nilai kategori 

sangat tinggi berjumlah 7 siswa dengan presentase 19,44%. Siswa yang mendapat 

nilai kategori tinggi berjumlah 7 siswa dengan presentase 19,444%. Siswa yang 

Interval Kategorisasi 

89 – 100 Sangat tinggi 

77 – 88 Tinggi 

65 – 76 Sedang 

52 – 64 Rendah 

40 – 51 Sangat Rendah 

Tabel 17 

Kategori Hasil Postes Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kelas Nilai Kategori 

F (Kls 

Eksprmn) % 

F (Kls 

Kontrol) % 

Kelas VII A 

(kelas 

eksperimen) 

dan kelas VII 

B (Kelas 

Kontrol)  

89 - 100 Sangat tinggi 7 19,444 3 8,334 

77 - 88 Tinggi 7 19,444 3 8,334 

65 - 76 Sedang 10 27,778 13 36,11 

52 - 64 Rendah 9 25 10 27,778 

40 - 51 

Sangat 

Rendah 3 8,334 7 19,444 

Jumlah 36 100 36 100 
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mendapat kategori sedang berjumlah 10 siswa dengan presentase 27,778%. Siswa 

yang mendapat kategori rendah berjumlah 9 siswa dengan presentase 25%. Siswa 

yang mendapat kategori sangat rendah berjumlah 3 siswa dengan presentase 

8,334%. Demikian juga hasil postes dalam kategori penilaian pada kelas kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. Siswa yang mendapat nilai kategori sangat tinggi 

berjumlah 3 siswa dengan presentase 8,334%. Siswa yang mendapat nilai kategori 

tinggi berjumlah 3 siswa dengan presentase 8,334%. Siswa yang mendapat 

kategori sedang berjumlah 13 siswa dengan presentase 36,11%. Siswa yang 

mendapat kategori rendah berjumlah 10 siswa dengan presentase 27,778%. 

Siswa yang mendapat kategori sangat rendah berjumlah 7 siswa dengan 

presentase 19,444%.  

Berdasarkan Tabel 17 jelas terlihat perbedaan hasil postes dari kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Kelas eksperimen terdapat 7 siswa yang 

mendapat nilai sangat tinggi sedangkan pada kelas kontrol terdapat 3 siswa yang 

mendapat nilai sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen hasil 

postest lebih tinggi dibanding kelas kontrol. 

 

b. Analisis Inferensial 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test (uji K-S 

One Sample). Hasil uji normalitas postes kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

Tabel 18 berikut ini: 

Tabel 18 

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

  Analisis uji normalitas pada Tabel 18 menunjukkan bahwa terdapat 36 siswa kelas eksperimen (VII A) dengan rata

rata-rata hasil postes adalah 65,19. Analisis data Kolmogorov Smirnov sebesar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kelas_eksperimen kelas_kontrol 

N 36 36 

Normal Parametersa Mean 73.1667 65.1944 

Std. 
Deviation 17.36417 15.57437 

Most Extreme Differences Absolute .115 .141 

Positive .115 .141 

Negative -.106 -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .690 .849 

Asymp. Sig. (2-tailed) .728 .467 

a. Test distribution is Normal. 



36 

 

 

 

0,849 dengan nilai signifikan (Asyim.Sig 2-Tailed) adalah 0,467 yang artinya p>0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengukuran postes pada kelas VII A dan VII B 

adalah berdistribusi normal, diagram kenormalan pada Grafik 5 untuk distribusi 

postes kelas ekperimen dan Grafik 6 untuk distribusi normal postes kelas kontrol 

sebagai berikut: 

 
Grafik 5 

Distribusi Normal Postes Kelas Eksperimen 

 
Grafik 6 

Distribusi Normal Postes Kelas Kontrol 

. 

2. Uji Beda Rata-rata 

Pengujian terhadap perbedaan postes pada kedua kelas menggunakan uji 

t. Pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan terhadap uji beda rata-

rata dilakukan dengan menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Hasil dari 

pengujian postes dapat dilihat pada tabel 19 dibawah ini. 
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Tabel 19 

Hasil Uji Beda Rata-rata 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nil
ai 

Equal 
variances 
assumed 

.941 .335 2.051 70 .044 7.972 3.888 .219 15.726 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
2.051 69.188 .044 7.972 3.888 .217 15.727 

 

Berdasarkan Tabel 19 terlihat F hitung Levene’s Test sebesar 0,941 

dengan probabilitas 0,335 >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel 

memiliki varian yang sama dan kedua kelas yang digunakan adalah homogen. 

Analisis uji beda t-test menggunakan equal variance asumed terlihat bahwa nilai 

t adalah 2,05 dengan probabilitas signifikan 0,04 < 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika 

siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan yang diberi tugas secara 

individu dengan perbedaan rata-rata 7,927. Rata-rata pada kelas eksperimen 

adalah 73,16 dan rata-rata pada kelas kontrol adalah 65,19. 

 

C. Proses Pembelajaran 

Penelitian ini menggunakan lembar observasi yang bertujuan mengamati 

proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran pada kelas VII A (kelas 

eksperimen) menggunakan metode konvensional dengan pemberian tugas 

secara kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan pertama guru mengingatkan kembali materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru bertanya dengan melakukan 

tanya jawab seputar materi yang tealh dipelajari. Siswa antusias menjawab 

setiap pertanyaan yang diajukan. Dalam menerangkan materi menentukan 
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sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga kepada siswa dengan 

bantuan LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk mempermudah pemahaman siswa, 

dimana siswa harus berdiskusi dengan teman satu meja untuk memahami dan 

mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang ada. Guru membimbing siswa 

yang merasa kesulitan, setelah dirasa cukup guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menuliskan jawaban di papan tulis.  

Tahap berikutnya guru menyuruh siswa membentuk kelompok dengan 

masing-masing kelompok beranggotakan empat siswa. Guru membagi soal 

kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan, beberapa siswa merasa 

tidak nyaman dengan teman satu kelompoknya dikarenakan dalam satu 

kelompok bukan teman dekat dari masing-masing siswa. Terdapat beberapa 

siswa yang tidak mau mengerjakan dan asyik bermain sendiri, guru harus 

membujuk dan menerapkan rasa tanggungjawab kepada siswa.  

2. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua guru menerangkan materi dengan bantuan LKS 

seperti pertemuan pertama, dan menyuruh siswa kembali membentuk 

kelompok dengan anggota sesuai pertemuan sebelumnya. Siswa sudah mulai 

banyak yang aktif untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan teman satu 

kelompok. siswa yang dirasa cukup pintar dalam kelompok tersebut mengajari 

siswa yang belum paham dan belum jelas, sehingga siswa saling berinteraksi 

satu sama lain. Guru berkeliling memantau jalannya diskusi. Dalam kerja 

kelompok ketua kelompok bertanggung jawab keoada anggota lainnya, ketua 

harus dapat memberi contoh dan mengajari anggotanya sampai anggotanya 

bisa. Akhir kegiatan guru menunjuk salah satu siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga banyak siswa yang telah paham materi yang diajarkan, 

banyak siswa terlihat antusias berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. Siswa terlihat saling membantu anggota 

kelompok yang mengalami kesulitan dan berusaha untuk memecahkan 

kesulitan tersebut secara bersama-sama. Siswa terlihat sudah menguasai 

materi dengan baik.  

4. Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat siswa sudah aktif dan tidak ada yang canggung 

dalam kerja kelompok. Semua siswa saling melengkapi mengerjakan dan 



39 

 

 

 

membantu apabila salah satu dari anggota kelompoknya mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, 

pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, siswa sudah banyak mengalami 

kemajuan dan mampu bekerjasama dengan baik walaupun tidak satu 

kelompok dengan teman dekat masing-masing siswa.  

 Pelaksanaan pembelajaran yang diberikan kepada kelas VII B (kelas kontrol) 

menggunakan metode konvensional dengan pemberian tugas secara individu 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama  

Guru mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya melalui tanya jawab, terlihat siswa antusias dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan guru. Guru mengajarkan materi dengan bantuan LKS 

untuk mempermudah pemahaman siswa dimana siswa harus berdiskusi 

dengan teman satu bangku dalam menyelesaikan LKS yang belum diisi. Guru 

membimbing siswa yang merasa kesulitan, setelah dirasa cukup guru 

menunjuk salah satu siswa untuk menuliskan jawaban di papan tulis dan 

mempresentasikannya didepan kelas. 

Guru membagi soal kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan secara 

indvidu. Pertemuan pertama terdapat beberapa siswa yang mengalami 

kesulitan akan materi yang diajarkan, karena terdapat siswa yang sibuk sendiri 

ketika guru menerangkan dan siswa yang berada diluar sangat ramai sehingga 

mengganggu proses belajar mengajar.  

2. Pertemuan Kedua  

Pertemuan kedua guru dengan bantuan LKS (Lembar Kerja Siswa) 

menyampaikan materi selanjutnya, beberapa siswa terlibat aktif dan antusias 

dalam proses tanya jawab. Siswa aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum 

dimengerti, mereka saling membantu temannya yang mengalami kesulitan. 

Pada pertemuan kedua siswa sudah mengalami peningkatan, siswa yang 

kurang aktif sudah mulai bertanya. Siswa mulai berani mengerjakan soal 

latihan tanpa ditunjuk untuk maju. Diakhir kegiatan pembelajaran siswa diberi 

soal yang harus dikerjakan secara individu. 

3. Pertemuan Ketiga  

Pertemuan ketiga siswa telah membawa buku referensi lain sebagai 

tambahan materi yang diajarkan guru. Siswa mulai berani mengemukakan 

pendapatnya dan berani untuk mengerjakan didepan. Siswa terlihat saling 
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membantu teman yang mengalami kesulitan dan berusaha untuk 

memecahkan kesulitan tersebut secara bersama-sama. Guru berkeliling dan 

memantau siswa dalam mengerjakan latihan soal. Siswa dengan inisiatif 

sendiri maju mengerjakan soal latihan dipapan tulis. Guru menunjuk salah satu 

siswa guna menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Diakhir pertemuan 

guru membagi soal yang harus dikerjakan secara individu oleh siswa. 

4. Pertemuan Keempat 

Siswa banyak yang akif dalam setiap sesi pembelajaran. Pertemuan 

keempat siswa mulai banyak mengalami peningkatan dalam penguasaan 

materi. Berdasarkan hasil pengamatan pada pertemuan pertama, pertemuan 

kedua, pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, siswa sudah banyak 

mengalami kemajuan alam pemahaman soal-soal dan mampu bekerjasama 

dengan baik ketika siswa harus mengerjakan LKS dan latihan soal.. 

  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII SMP N 2 Pabelan, Desa Jembrak 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013. Alasan yang menjadi pertimbangan 

pemilihan SMP N 2 Pabelan yaitu belum pernah dilakukan penelitian dengan topik 

perbedaan hasil belajar matematika yang diberi tugas secara kelompok dengan 

yang diberi tugas secara individu dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang selama ini dilakukan guru lebih banyak memberikan soal-soal untuk 

dikerjakan secara individu saja. Jarang menggunakan kelompok dengan anggota 

besar, dan hanya menggunakan kelompok teman satu bangku saja sehingga apabila 

kedua siswa sebangku tersebut belum jelas terhadap materi maka tidak ada yang 

bisa diajak berdiskusi dan mengerjakan soal yang diberikan. 

Pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu meminja ijin pihak sekolah yaitu 

Kepala Sekolah SMP N 2 Pabelan dan setelah mendapat ijin untuk melakukan 

penelitian dilanjutkan dengan observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan sekolah 

dan siswa khususnya kelas VI. Kelas VII terdiri dari lima kelas yaitu kelas VII A, VII B, 

VII C, VII D, dan VII E. Observasi pada hari pertama melihat kegiatan pembelajaran, 

banyak siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dan terdapat beberapa siswa 

yang pasif. Berdasarkan kelima kelas yang tersedia diambil 2 kelas secara cluster 

purposive sampling lalu diuji homogenitas dan normalitas, setelah diuji ditentukan 

dua kelas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian yaitu kelas VII A dan 



41 

 

 

 

kelas VII B. Kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas 

kontrol. 

Perlakukan untuk kelas eksperimen yaitu kelas VII A dengan menerapkan 

pemberian tugas secara kelompok, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 

dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 siswa. Dengan pembagian 

kelompok dengan anggota 4 orang sehingga terdapat 9 kelompok dalam satu kelas. 

Awalnya siswa merasa tidak nyaman harus mengubah posisi duduk dan bekerja 

satu kelompok dengan siswa yang kurang akrab, namum guru memberikan 

pengarahan kepada siswa sehingga mau mengikuti arahan guru untuk berkelompok 

dengan kondisi yang ditentukan oleh guru. Siswa terlihat aktif dalam kegiatan 

berdiskusi satu kelompok, tetapi terdapat kelompok yang hanya sebagian 

mengerjakan dan sebagian sibuk sendiri tidak mau ikut kerjasama berdiskusi. Guru 

menyiasatinya dengan pemberian tanggung jawab kepada ketua kelompok guna 

membimbing dan mengarahkan anggotanya agar mereka tidak sibuk sendiri. Ketua 

kelompok bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anggotanya yang merasa 

belum jelas akan materi yang dipelajari. Anggota kelompok bertanggung jawab 

harus bisa mengerjakan semua soal yang disediakan guru sehingga tidak ada siswa 

yang sibuk dan bercanda sendiri, semua aktif dalam proses diskusi kerja kelompok. 

Perlakuan untuk kelas kontrol yaitu kelas VII B dengan menerapkan pemberian 

tugas secara individu. Siswa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar dengan 

aktif. Awalnya siswa merasa tidak nyaman ketika diberikan soal dan harus 

mengerjakan secara individu, siswa merasa tidak percaya diri dengan jawaban dan 

kemampuan yang dimiliki, setelah beberapa kali pertemuan dan pemberian 

penjelasan kepada siswa akhirnya siswa mulai memahami materi yang diajarkan. 

Berdasarkan analisis data kemampuan awal siswa dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelas yang menjadi sampel dalam penelitian ini dalam kondisi yang sama. 

Hal ini ditunjukkan setelah dilakukan uji deskriptif dan uji prasyarat pada kedua 

kelas. Uji deskriptif yang dihasilkan dari kemampuan awal masing-masing kelompok 

diketahui bahwa kelas VIIA mempunyai rata-rata 70 dengan standart deviasi 

13,038, nilai minimum 45 dan nilai maksimum adalah 90. Analisis kelas VIIB 

mempunyai rata-rata 74,03 dengan standar deviasi 11,422, nilai minimum 52 dan 

untuk nilai maksimum adalah 92. Uji prasyarat menunjukkan data kemampuan 

awal kedua kelas berdistribusi normal dan homogen. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan nilai probabilitas uji normalitas kedua kelas adalah 0,266 dan 0,220. 

Hasil nilai probabilitas tersebut >0,05 yang artinya bahwa data kemampuan awal 
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siswa yang digunakan berdistribusi normal. Perolehan nilai sig. Equal Variances 

assumed (probabilitas) uji homogenitas kemampuan awal kedua kelas adalah  

0,445 nilai tersebut > 0,05 yang artinya data kemampuan awal siswa tidak terdapat 

perbedaan (homogen).  

Hasil pengolahan postes diperoleh hasil uji normalitas kedua kelas baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol berada dalam sebaran distribusi normal, jik 

dilihat nilai probabilitasnya kelas eksperimen yaitu 0,728 dan kelas kontrol yaitu 

0,467. Artinya bahwa 0,728 dan 0,467 > 0,05 sehingga kedua kelas berdistribusi 

normal. Uji homogenitas data kedua kelas menunjukkan bahwa kedua kelas 

homogen yaitu dilihat dari nilai probabilitasnya 0,335. Artinya 0,335 < 0,05 

sehingga data kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol adalah 

homogen atau dalam kemampuan yang sama. Berdasarkan hasil analisis uji t test 

hasil t hitung menunjukkan 2,05 dengan signifikansi 0,044 < 0,05 Artinya rata-rata 

nilai kelas eksperimen berbeda dengan rata-rata nilai kelas kontrol. Disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada perbedaan hasil belajar matematika 

antara siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas 

secara individu. 

Perbedaan lainnya dapat terlihat berdasarkan lembar observasi ketika guru 

mengajar dan catatan lapangan. Observasi menunjukkan bahwa guru menerapkan 

pembelajaran sesuai RPP. Catatan lapangan menunjukkan bahwa siswa yang diberi 

tugas secara kelompok lebih mudah memahami materi pelajaran dan mendapatkan 

nilai baik daripada siswa yang diberi tugas secara individu. Ibrahim (2012) yang 

menyatakan kelebihan kerja kelompok adalah melatih siswa berpikir kritis, berani 

mengemukakan pendapat, disiplin dan dapat saling membantu siswa lain dalam 

satu kelompok.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Totoprijono (2008), Herawati (2008) dan 

Indriyani (2011) yang menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang 

diberi tugas secara kelompok lebih baik hasil belajarnya daripada siswa yang diberi 

tugas secara individu. Pemberian tugas dalam pelaksanaannya baik secara 

kelompok maupun secara individu memiliki kelemahan dan kelebihan. Pemberian 

tugas secara berkelompok diketahui bahwa tidak semua anggota kelompok 

mengerjakan, siswa hanya mengandalkan salah satu siswa yang paling paham 

dalam kelompok untuk mengerjakan sehingga tidak terjadi kerjasama dalam 

kelompok. Kelebihan tugas secara kelompok adalah apabila dalam anggota 

kelompok itu mengalami kesulitan dalam pengerjaan, maka mereka dapat 
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melakukan kerjasama untuk memecahkan masalah yang ada. Siswa yang sudah 

paham dan mengerti akan mengajari siswa yang belum paham, sehingga siswa 

akan saling kerjasama. Pemberian tugas secara individu merupakan metode yang 

biasa dilakukan di sebagian besar sekolah-sekolah. Siswa yang diberi tugas secara 

individu akan merasa malas untuk menyelesaikannya apabila tugas tersebut kurang 

diminati siswa dan sukar dikerjakan.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemberian tugas secara kelompok lebih 

baik daripada pemberian tugas secara individu. Siswa yang memperoleh tugas 

secara kelompok akan terlibat aktif dalam proses belajarnya, siswa dapat 

menyelesaikan tugas lebih mendalam dan sempurna karena hasil pemikiran 

bersama, dan apabila siswa yang lain belum paham maka dapat bekerjasama 

dengan siswa yang lainnya dalam satu kelompok untuk menjelaskan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian yang diajukan dan 

pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang 

diberi tugas secara kelompok dengan siswa yang diberi tugas secara individu. Kelas 

eksperimen yang mendapat tugas kelompok memperoleh nilai rata-rata  73,16, dan 

kelas kontrol yang mendapat tugas secara individu memperoleh nilai rata-rata 

65,19. Berdasarkan nilai rata-rata yang kedua kelas peroleh dapat diketahui bahwa 

siswa yang diberi tugas secara kelompok mempunyai hasil belajar yang lebih baik 

daripada siswa yang diberi tugas secara individu. 

 

B. Saran 

Penelitian ini membuktikan bahwa hasil belajar matematika siswa yang diberi 

tugas secara kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi tugas secara individu, 

maka peneliti memberi masukan kepada: 

1. Sekolah  

a. Dapat mendukung pemberian tugas secara kelompok yang diberikan 

oleh guru. 

b. Memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru sehingga 

guru dapat berkreasi dalam mengajar. 

2. Guru  

a. Guru diharapkan memilih model dan metode pembelajaran yang tepat 

agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung efektif. 

b. Diharapkan memberikan tugas kelompok lebih sering dengan jumlah 

tidak terlalu banyak agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

belajar dan mampu berintekasi dalam bekerjasama dengan kelompok. 

3. Bagi siswa dapat menjadikan tugas kelompok sebagai sarana latihan dan 

mengembangkan diri untuk saling berinteraksi dan mengeluarkan 

pendapat. Siswa juga dapat bekerjasama dengan siswa satu kelompok 

untuk saling membantu kesulitan soal yang dihadapi. 
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c. Bagi orangtua / wali sebaiknya memantau dan membimbing siswa 

dalam belajar dirumah. Orangtua / wali mengingatkan untuk selalu 

berlatih mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. 

 

C. Implikasi 

1. Implikasi Terapan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan tugas secara 

individu, maka dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah 

dapat menerapkan metode tugas kelompok sebagai alternatif pembelajaran 

dan pemberian tugas sehingga proses pembelajaran tidak berpusat kepada 

guru. 

2. Implikasi Penelitian lanjut 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika yang 

diberi tugas kelompok lebih baik daripada siswa yang diberi tugas secara 

individu, namun penelitian lanjut tenatng perbedaan hasil belajar matematika 

siswa yang diberi tugas kelompok dengan tugas individu dapat diperluas untuk 

tingkat pendidika lainnya misal untuk mengetahui hasil belajar siswa SMA atau 

SMK. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

               Nilai Awal Siswa Kelas VII A    

NAMA NIL.UL 

A1 75 

A2 80 

A3 60 

A4 80 

A5 80 

A6 70 

A7 70 

A8 90 

A9 80 

A10 85 

A11 65 

A12 70 

A13 80 

A14 45 

A15 60 

A16 85 

A17 75 

A18 80 

A19 65 

A20 55 

A21 85 

A22 50 

A23 80 

A24 50 

A25 70 

A26 45 

A27 55 

A28 90 

A29 70 

A30 50 

A31 65 

A32 80 

A33 85 

A34 60 

A35 60 

A36 75 

 

 

 

 

     Nilai Awal Siswa Kelas VIIB 

NAMA N.UL 

B1 72,5 

B2 77,5 

B3 90 

B4 52,5 

B5 62,5 

B6 87,5 

B7 77,5 

B8 80 

B9 70 

B10 85 

B11 92,5 

B12 62,5 

B13 55 

B14 77,5 

B15 75 

B16 82,5 

B17 85 

B18 85 

B19 60 

B20 77,5 

B21 85 

B22 82,5 

B23 82,5 

B24 82,5 

B25 57,5 

B26 85 

B27 82,5 

B28 62,5 

B29 72,5 

B30 75 

B31 77,5 

B32 77,5 

B33 55 

B34 60 

B35 65 

B36 55 
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Lampiran 4 

Nilai Pemberian Tugas Secara Kelompok 

Kelompok 1 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A1 70 75 65 75 100 

A2 70 75 65 75 60 

A3 70 75 65 75 73 

A4 70 75 65 75 53 

  

Kelompok 2 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A5 55 70 70 80 47 

A6 55 70 70 80 87 

A7 55 70 70 80 67 

A8 55 70 70 80 83 

 

Kelompok 3 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A9 45 90 70 70 100 

A10 45 90 70 70 67 

A11 45 90 70 70 40 

A12 45 90 70 70 73 

 

Kelompok 4 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A13 75 80 65 75 60 

A14 75 80 65 75 73 

A15 75 80 65 75 100 

A16 75 80 65 75 53 

 

Kelompok 5 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A17 100 75 65 75 100 

A18 100 75 65 75 75 

A19 100 75 65 75 63 

A20 100 75 65 75 63 
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Kelompok 6 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A21 40 90 75 75 67 

A22 40 90 75 75 53 

A23 40 90 75 75 87 

A24 40 90 76 75 73 

 

Kelompok 7 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A25 50 65 70 70 80 

A26 50 65 70 70 73 

A27 50 65 70 70 63 

A28 50 65 70 70 80 

 

Kelompok 8 

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A29 35 70 80 80 100 

A30 35 70 80 80 57 

A31 35 70 80 80 93 

A32 35 70 80 80 87 

 

Kelompok 9  

Nama 

Kelompok 

Nilai 

tugas 1 

Nilai 

Tugas 2 

Nilai 

tugas 3 

Nilai 

tugas 4 

Nilai 

Postes 

A33 60 100 80 75 100 

A34 60 100 80 75 73 

A35 60 100 80 75 100 

A36 60 100 80 75 83 
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Lampiran 5 

Nilai Pemberian Tugas Secara Individu 

NAMA N.Tgs 1 N.Tgs 2 N.Tgs 3 N.Tgs 4 N.Tes 

AA 40 80 65 55 67 

BB 50 70 70 75 73 

CC 60 65 65 70 63 

DD 55 75 60 65 67 

EE 40 70 55 90 73 

FF 75 60 60 55 47 

GG 50 65 75 55 100 

HH 55 70 65 45 93 

II 55 70 65 55 63 

JJ 60 70 90 60 57 

KK 85 60 60 65 87 

LL 45 65 80 65 43 

MM 60 80 70 55 73 

NN 65 55 85 60 67 

OO 70 60 70 60 63 

PP 75 75 65 70 67 

QQ 50 65 70 65 43 

RR 60 70 70 65 80 

SS 45 65 85 55 43 

TT 75 80 90 60 73 

UU 50 70 70 65 40 

VV 65 80 65 70 73 

WW 40 60 60 70 67 

XX 70 70 80 80 100 

YY 60 70 60 70 60 

ZZ 45 65 80 80 63 

AB 70 55 70 70 80 

BC 60 65 75 60 60 

CD 55 60 70 70 53 

DE 65 60 75 65 73 

EF 70 55 60 60 53 

FG 65 75 65 55 67 

GH 60 80 70 65 57 

HI 55 75 65 55 43 

IJ 70 70 65 60 73 

JK 50 65 65 65 43 
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Lampiran 6 

Soal Postes sebelum divalidasi 

SOAL TESSOAL TESSOAL TESSOAL TES    

Kerjakan soal dibawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan! Silang 

jawaban yang menurut anda benar dari pilihan ganda dibawah ini! 

 

1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika terletak pada satu bidang dan. . . . . 

a. Mempunyai beberapa titik potong 

b. Mempunyai satu titik potong 

c. Tidak mempunyai titik potong 

d. Saling bertolak belakang 

 

2. Hitunglah pelurus dari sudut 145o . . . . . . 

a. 150 

b. 20o 

c. 25o 

d. 35o

3.  

 

 

a. 450 

b. 550 

c. 600 

d. 1800 

 

4.  

 

 

 

a. 150 dan 750 

b. 250 dan 650 

c. 500 dan 400 

d. 400 dan 500 

b
o
 a

o
 

Dari gambar disamping diketahui ao = 3bo, 

tentukan bo! 

 

R
 Tentukan besar sudut ao dan bo jika  

diketahui b = a + 40
o
 

a
o Q

 
b

o 

P
 

O
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5. Besar nilai x dan y adalah........  

a. 500 dan 600 

b. 600 dan 400 

c. 600 dan 700 

d. 600 dan 800 

 

6.                                                     Nilai x pada gambar di samping adalah . . . . . 

a. 870 

b. 900 

c. 1140 

d.    1220 

7.  

 

 

 

a. ∠A dan ∠H 

b. ∠C dan ∠F 

c. ∠A dan ∠G 

d. ∠A dan ∠F 

 

8. Jika sudut A dan sudut B bertolak belakang, maka nilai p pada sudut A= 

(4p+8)o dan sudut B= (6p – 22)o adalah. . . . .  

a. 14,6 

b. 15 

c. 16,6 

d. 20 

 

9. Perhatikan gambar dibawah ini, besarnya sudut SQR adalah. . . . .  

 

 

 

 

 

 

a. 105O 

b. 115O 

c. 117,5O 

d. 125O 

 

 

10. Besarnya sudut A dan B adalah. . . . .   

70
o 

y+30
o 

x + 10
o 

125
o 

x
o 

58
o 

55
o
 

R 

S 
Q P 

Pada gambar disamping pasangan 

sudut dalam seberangan adalah. . . . . .  

B 
C 

D 

 

A 

E F 
H G 

n 

m 

k 
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a. 80o dan 50o 

b. 70o dan 60o 

c. 50o dan 80o 

d. 70o dan 80o 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

12. Perhatikan gambar dibawah ini, tentukan besar sudut ASD! 

a. 45O 

b. 75O 

c. 135O 

d. 145O 

 

 

 

 

14. Dari gambar soal nomor 13 tentukan sudut OAB! 

a. 35o 

b. 70o 

c. 125o 

d. 145o

 

15.   
 

 

B 
A 100  

50

Dari gambar di samping tentukanlah sudut-

sudut yang saling bertolak belakang. . . . .  

a. ∠DOC dan ∠BOA 

b. ∠BOC dan ∠FOA 

c. ∠AOF dan ∠FOE 

d. ∠FOE dan ∠COB 

A D 

C B 

E F 

O 

Tentukan nilai fo! 

A 

S 

B 

D 

C 

45
O
 

13. Tentukan dua pasang sudut yang sehadap..... 

a. ∠CDB dengan ∠CDO dan ∠ODC  dengan ∠OBA 

b. ∠ODC  dengan ∠OBA dan ∠OCD dengan ∠OAB 

c. ∠ODC dengan ∠OBA dan ∠ODB dengan ∠CDO 

d. ∠OCD dengan ∠OAB dan ∠CDB dengan ∠CDO 

 

f
o 

f
o 

f
o 

f
o f

o 

f
o 
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a. 25 

b. 30 

c. 60 

d. 90 

16. Sudut penyiku dari 55,7o adalah. . . . .  

a. 33,4 

b. 34,3 

c. 124 

d. 124,3 

 

17. ∠AOC = 140O, dan  ∠AOD = 90o Maka ∠COD adalah. . . . . 

a. 30o 

b. 40o 

c. 50o 

d. 70o 

 

18. Tentukan besar sudut ∠1 dan ∠6 pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

19. Perhatikan gambar dibawah ini, pasangan ∠1 dan ∠2 dinamakan sudut 

. . . . .  

 

 

 

 

 

 

20.  
 

 

 

 

1 

6 

5 
4 

3 

2 

a. sudut sehadap 

b. sudut dalam berseberangan 

c. sudut berpelurus 

d. sudut dalam sepihak 

e. j 

110
O 

2
 

1
 

3
 4

 

5
 

6
 

a. 70
0
 dan 70

0
 

b. 70
0
 dan 110

o
 

c. 80
o
 dan 70

o
 

d. 80
o
 dan 80

o
 

30
o 

x
o 

Nilai x pada gambar disamping adalah. . . . .  

a. 40o 

b. 50o 

c. 60o 

d. 90o 
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Lampiran 7 

Soal Postes Yang sudah Divalidasi 

SOAL TESSOAL TESSOAL TESSOAL TES    

Kerjakan soal dibawah ini pada lembar jawab yang telah disediakan! Silang 

jawaban yang menurut anda benar dari pilihan ganda dibawah ini! 

 

1. Dua buah garis dikatakan sejajar jika terletak pada satu bidang dan. . . . . 

a. Mempunyai beberapa titik potong 

b. Mempunyai satu titik potong 

c. Tidak mempunyai titik potong 

d. Saling bertolak belakang 

 

2. Hitunglah pelurus dari sudut 145o . . . . . . 

a. 150 

b. 20o 

c. 25o 

d. 35o

3.  

 

 

a. 450 

b. 550 

c. 600 

d. 1800 

 

4.  

 

 

 

a. 150 dan 750 

b. 250 dan 650 

c. 500 dan 400 

d. 400 dan 500 

b
o
 a

o
 

Dari gambar disamping diketahui ao = 3bo, 

tentukan bo! 

 

R
 Tentukan besar sudut ao dan bo jika  

diketahui b = a + 40
o
 

a
o Q

 
b

o 

P
 

O
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5. Besar nilai x dan y adalah........  

a. 500 dan 600 

b. 600 dan 400 

c. 600 dan 700 

d. 600 dan 800 

 

6. Jika sudut A dan sudut B bertolak belakang, maka nilai p pada sudut A= 

(4p+8)o dan sudut B= (6p – 22)o adalah. . . . .  

a. 14,6 

b. 15 

c. 16,6 

d. 20 

 

7. Perhatikan gambar dibawah ini, besarnya sudut SQR adalah. . . . .  

 

 

 

 

 

 

a. 105O 

b. 115O 

c. 117,5O 

d. 125O

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

70
o 

y+30
o 

x + 10
o 

55
o
 

R 

S 
Q P 

Dari gambar di samping tentukanlah sudut-

sudut yang saling bertolak belakang. . . . .  

a. ∠DOC dan ∠BOA 

b. ∠BOC dan ∠FOA 

c. ∠AOF dan ∠FOE 

d. ∠FOE dan ∠COB 

A D 

C B 

E F 

O 

9. Tentukan dua pasang sudut yang sehadap..... 

a. ∠CDB dengan ∠CDO dan ∠ODC  dengan ∠OBA 

b. ∠ODC  dengan ∠OBA dan ∠OCD dengan ∠OAB 

c. ∠ODC dengan ∠OBA dan ∠ODB dengan ∠CDO 

d. ∠OCD dengan ∠OAB dan ∠CDB dengan ∠CDO 

 



64 

 

 

 

10. Dari gambar soal nomor 13 tentukan sudut OAB! 

a. 35o 

b. 70o 

c. 125o 

d. 145o

 

11.   
 

 

a. 25 

b. 30 

c. 60 

d. 90 

12. Sudut penyiku dari 55,7o adalah. . . . .  

a. 33,4 

b. 34,3 

c. 124 

d. 124,3 

 

13. Tentukan besar sudut ∠1 dan ∠6 pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

14. Perhatikan gambar dibawah ini, pasangan ∠1 dan ∠2 dinamakan sudut . . . 

. .  

 

 

 
 

 

15.  
 

Tentukan nilai fo! 

1 

6 

5 
4 

3 

2 

a. sudut sehadap 

b. sudut dalam berseberangan 

c. sudut berpelurus 

d. sudut dalam sepihak 

e. j 

110
O 

2
 

1
 

3
 4

 

5
 

6
 

a. 70
0
 dan 70

0
 

b. 70
0
 dan 110

o
 

c. 80
o
 dan 70

o
 

d. 80
o
 dan 80

o
 

30
o 

x
o 

Nilai x pada gambar disamping adalah. . . . .  

a. 40o 

b. 50o 

c. 60o 

d. 90o 

f
o 

f
o 

f
o 

f
o f

o 

f
o 
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Lampiran 8 

Validitas Postes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nama 1 2 3 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

A 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

B 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

C  0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

D 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

E 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

F 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

G 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

H 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

J 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

K 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

L 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

N 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

O 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

Q 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

R 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

S 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

T 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

U 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

V 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

W 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

X 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

Y 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

Z 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

AA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

BB 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 

CC 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

DD 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

EE 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

FF 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

GG 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

HH 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

II 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

JJ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

KK 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

LL 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

MM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

NN 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

OO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

PP 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
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QQ 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

RR 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

SS 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

TT 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

UU 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

VV 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

WW 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

XX 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

YY 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

ZZ 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

AB 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

BC 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

CD 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

DE 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

EF 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 

FG 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

GH 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

HI 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

IJ 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

JK 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

KL 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

LM 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MN 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

NO 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

OP 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

PQ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

QR 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

RS 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

ST 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

TU 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 



66 

 

 

 

Lampiran 9 

Reliabilitas Soal Postes Sebelum Dihapus 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.792 .788 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 11.22 17.590 .417 . .779 

VAR00002 11.07 17.426 .478 . .776 

VAR00003 11.07 17.592 .435 . .778 

VAR00004 11.08 17.688 .407 . .780 

VAR00005 11.14 17.064 .554 . .771 

VAR00006 11.12 19.054 .069 . .800 

VAR00007 10.96 19.429 -.006 . .802 

VAR00008 11.19 17.268 .497 . .774 

VAR00009 11.10 17.616 .422 . .779 

VAR00010 11.07 20.287 -.210 . .815 

VAR00011 11.07 17.537 .449 . .778 

VAR00012 11.08 19.882 -.119 . .811 

VAR00013 11.16 16.889 .596 . .768 

VAR00014 11.12 17.054 .560 . .770 

VAR00015 11.15 17.296 .493 . .775 

VAR00016 11.10 17.616 .422 . .779 

VAR00017 11.08 18.938 .100 . .798 

VAR00018 11.14 16.953 .583 . .769 

VAR00019 11.19 16.768 .626 . .766 

VAR00020 11.16 17.750 .378 . .782 
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Lampiran 10 

Reliabilitas Soal Postes Setelah Dihapus 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.867 .867 15 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 72 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 72 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 

Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 8.0411 17.373 .421 . .863 

VAR00002 7.8904 17.127 .504 . .859 

VAR00003 7.8904 17.488 .410 . .864 

VAR00004 7.9041 17.338 .445 . .862 

VAR00005 7.9589 16.762 .582 . .855 

VAR00008 8.0137 16.819 .562 . .856 

VAR00009 7.9178 17.465 .409 . .864 

VAR00011 7.8904 17.154 .497 . .860 

VAR00013 7.9863 16.403 .673 . .851 

VAR00014 7.9452 16.803 .574 . .856 

VAR00015 7.9726 16.833 .561 . .856 

VAR00016 7.9178 17.465 .409 . .864 

VAR00018 7.9589 16.568 .633 . .853 

VAR00019 8.0137 16.569 .627 . .853 

VAR00020 7.9863 17.625 .359 . .866 
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Lampiran 11 

Rpp  kelas Eksperimen 

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 
 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat dan besar sudut berpenyiku. 

2. Menetukan sifat dan besar sudut berpelurus. 

3. Menetukan sifat dan besar sudut bertolakbelakang. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat dan besar sudut berpenyiku. 

2. Siswa dapat menentukan sifat dan besar sudut berpelurus. 

3. Siswa dapat menentuka sifat dan besar sudut bertolakbelakang. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 
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C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut (sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut bertolak 

belakang). 

 

D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi ini 

dikuasai dengan baik oleh siswa maka 

siswa akan lebih cepat memahami 

materi berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya melalui tanya jawab. 

• Sudut siku-siku yaitu sudut yang 

besarnya 90
o
. 

• Sudut lancip yaitu sudut yang 

besarnya antara 0
o
 dan 90

o
 atau 0

o
 < α 

< 90
o
, α adalah sudut lancip. 

• Sudut tumpul yaitu sudut yang 

besarnya di antara 90
o
 dan 180

o
 atau 

90
o
 < β < 180

o
, β adalah sudut tumpul. 

• Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 

180
o
 

2. Guru bertanya kepada siswa berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi yang akan dengan 

bantuan LKS. 

Materi: 

Hubungan antar sudut 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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 a. Sudut saling berpelurus (bersuplemen) 

 

 

                                        

Sudut berpelurus        Sudut Siku-siku 

 besarnya 90
0

. Sudut adalah sudut yang  

berpelurus besarnya 180
0

. 

 

Pada gambar di atas, garis AB adalah garis 

lurus sehingga besar ∠ AOB=180°. 

Pada garis AB, dari titik O diarik garis 

melalui C sehingga terbentuk sudut AOC 

dan Sudut BOC. 

Sudut AOC merupakan pelurus atau 

suplemen dari sudut BOC. Demikian 

sebaliknya sudut BOC adlaah pelurus dari 

sudut AOC. 

Sehinga diperoleh: 

∠ AOC + ∠ BOC = ∠ AOB 

a
o 

+ b
o
 = 180

o
 

atau dapat ditulis a
o
 = 180

o
 – b

o 

 atau b
0
 = 180

o
 - a

o
 

jumlah dua sudut yang saling berpelurus 

adalah 180
0
. Sudut yang satu adalah 

pelurus dari sudut yang lainnya. 

 b. Sudut saling berpenyiku (Komplemen) 

 

Pada gambar di atas terlihat ∠ PQR 

merupakan sudut siku-siku, sehingga 
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besar ∠ PQR = 90°. Jika pada ∠ PQR ditarik 

garis dari titik sudut Q akan terbentuk dua 

sudut yaitu sudut ∠ PQS dan sudut ∠ RQS. 

Dengan demikian ∠ PQS merupakan 

penyiku ( komplemen) dari ∠ RQS , 

demikian pula sebaliknya.  

Sehingga diperoleh : 

∠ PQS + ∠ RQS = ∠ PQR  

x° + y°  = 90°.  

Atau dapat ditulis x° =  90° - y°  

dan y° = 90° - x°. 

Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku 

( berkomplemen) adalah 90°. Sudut yang 

satu adalah penyiku dari sudut yang 

lainnya. 

 c. Sudut saling bertolak belakang 

 

Pada gambar di atas garis KM dan LN 

saling berpotongan di titik O. 

Dua sudut yang letaknya saling 

membelakangi disebut dua sudut yang 

saling bertolak belakang sehingga 

diperoleh, ∠ KON bertolak belakang 

dengan ∠ LOM; dan ∠ NOM bertolak 

belakang dengan ∠ KOL.  

Bagaimana besar sudut yang saling 

bertolak belakang?  

Kita akan tahu jawabannya dengan 

memperhatikan hal berikut.  

∠ KOL+ ∠ LOM =180° ( berpelurus)  

∠ KOL=180°-∠ LOM (i )  

∠ NOM+ ∠ KON= 180° ( berpelurus)   

∠ NOM=180°-∠ LOM (ii ) 

Dari persamaan (i ) dan (ii) diperoleh,  

∠ KOL=∠ NOM=180°- ∠ LOM  
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Jadi, besar ∠ KOL= ∠ NOM 

Jika dua garis berpotongan maka dua 

sudut yang letaknya saling 

membelakangi titik potongnya disebut 

dua sudut yang saling bertolak belakang. 

Dua sudut yang saling bertolak belakang 

adalah sama besar. 

4. Guru memberikan masalah kepada 

siswa melalui LKS yang telah dibagikan 

untuk dipecahkan. 

Contoh : 

1. Tentukan pelurus dari sudut 120
0
 dan 

65,5
0
 

Jawab : misalkan pelurus 120
0
 adalah t

0
, 

maka t
0
 + 120

0
 = 180

0
. 

t
0
 = 180

0
 – 120

0
 = 60

0
, jadi pelurus dari 120

0 

adalah 60
0
 

misalkan pelurus dari 65,5
0
 = b

0
 +65,5

0
 = 

180
0
, maka b

0
 = 180

0
 – 65,5

0
 = 114,5

0
 

jadi pelurus dari 65,5
0
 adalah 114,5

0
 

2. Tentukan pasangan sudut 

berkomplemen dari masing-masing 

sudut berikut! 

a. 25
o
                         b. 45

o
 

Jawab: 

Komplemen 25 = 180-25 = 155 

Komplemen 45 = 180-45 = 135 

 

Elaborasi 

1. Guru memberikan siswa latihan 

berupa soal-soal. 

Contoh: 

a. Perhatikan gambar dibawah ini. 

Tentukan besar sudut a
0
 dan b

0
 jika 

diketahui b= a + 40
0
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 
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Jawab: 

b = a + 40
0
.   Jika a = 25

0
 

a + b = 90
0              

maka b = a + 40
0
. 

a + a + 40
0
 = 90

0
   b = 25

0
 + 40

0
 

2a + 40
0
 = 90

0
    b = 65

0 

2a  = 50
0
 

a = 25
0
 

2. Dengan mengerjakan latihan soal 

siswa dapat memahami materi untuk 

memecahkan persoalan, 

3. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan. 

4. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

maju mengerjakan didepan. 

5. Guru membagi siswa dalam 9 

kelompok dengan masing-masing 

kelompok beranggotakan 4 siswa. 

6. Siswa mengerjakan tugas kelompok 

secara bersama-sama. 

7. Guru memantau jalannya diskusi 

siswa. 

8. Tugas ketua kelompok adalah 

bertanggung jawab dalam pengerjaan 

tugas kelompok. Ketua kelompok 

membantu anggota kelompoknya 

yang merasa kesulitan dalam 

memahami dan pengerjaan soal. 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 

2. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi selama proses belajar 

mengajar. 

Penutup 1. Guru bertanya tentang pemahaman 10 Menit  
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siswa. 

2. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

3. Guru memberikan informasi kepada 

siswa mengenai materi berikutnya. 

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : 

a. Spidol, 

b.  Lembar Kerja Siswa (LKS), 

c. Penggaris. 

2. Sumber : 

a. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

b. Buku Paket Matematika kelas 7 

c. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

Tugas kelompok 

1. Tentukan masing-masing pelurus dari sudut: 

a. 68
0
 

b. 41
0
 

c. 72
0
 

d. 125
0
 

2. Dari gambar dibawah ini diketahui a=3b
0
 tentukan b

0
! 

 

3.  

Dari gambar disamping tentukan nilai y 

dan besar sudut QRT!  

 

4y 

5y 

S 

T 

R P 
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4. Sudut berpenyiku dari 55,7
0
 dan 71,8

0
. 

 

 

5.  

Dari gambar disamping tentukan nilai d! 

 

  

Salatiga,     Maret 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

 

    Mengetahui 

             

Bambang Sudewo S.Pd 

        NIP. 196707122006041010 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong 

garis lain. 

2. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan kedua 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi Waktu Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru 

mengingatkan kembali materi 

sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi 

ini dikuasai dengan baik oleh 

siswa maka siswa akan lebih 

cepat memahami materi 

berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya melalui 

tanya jawab. 

• Sudut berpelurus disebut juga 

sudut berkomplemen dengan 

besar sudut berpelurus adalah 

180
o
. 

• Sudut berkomplemen yaitu 

dua sudut yang saling 

berpenyiku dan besarnya 90
o
. 

• Sudut bertolakbelakang yaitu 

dua garis yang berpotongan 

letaknya saling membelakangi 

titik potongnya. Dua sudut 

yang saling bertolak belakang 

besarnya adalah sama. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi sifat 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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sudut jika dua garis 

berpotongan dipotong garis 

lain dengan bantuan LKS. 

 

Elaborasi 

4. Guru memberikan masalah 

kepada siswa melalui LKS yang 

telah dibagikan untuk 

dipecahkan melalui diskusi 

teman satu bangku. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

Gunakan busur derajat untuk 

mengukur besar sudut gambar 

diatas! 

Jawab:  

 

 

 

 

 

Dari pengukuran tersebut, dapat 

simpulakan mengenai sudut 

sehadap, sudut bertolak belakang, 

sudut luar berseberangan, sudut 

dalam berseberangan, sudut 

dalam sepihak, sudut luar sepihak. 

5. Guru memberikan siswa 

latihan berupa soal-soal yang 

terdapat dalam buku 

pegangan siswa  yang 

dikerjakan secara individu. 

6. Dengan mengerjakan latihan 

soal siswa dapat memahami 

materi untuk memecahkan 

persoalan, 

7. Guru membimbing siswa 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

3 

1

3 
4 

4 

4 

2 

2 
2 

1 

1 

3 

∠A1=…..  ∠B1=….. ∠C1=….. 

∠A2=…..  ∠B2=….. ∠C2=….. 

∠A3=…..  ∠B3=….. ∠C3=….. 
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dalam mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk maju 

mengerjakan didepan. 

9. Guru menyuruh siswa kembali 

membentuk kelompok dengan 

anggota kelompok spereti 

pertemuan sebelumnya. 

10. Siswa mengerjakan tugas 

kelompok secara bersama-

sama. 

11. Guru memantau jalannya 

diskusi siswa. 

12. Tugas ketua kelompok adalah 

bertanggung jawab dalam 

pengerjaan tugas kelompok. 

Ketua kelompok membantu 

anggota kelompoknya yang 

merasa kesulitan dalam 

memahami dan pengerjaan 

soal. 

Konfirmasi 

13. Guru bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

14. Guru memberikan penguatan 

dan motivasi selama proses 

belajar mengajar. 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

2. Guru memberikan informasi 

kepada siswa mengenai materi 

berikutnya. 

10 Menit  

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : 

a. Spidol, 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS), 

c. Penggaris. 

2. Sumber : 
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a. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

b. Buku Paket Matematika kelas 7 

c. Internet 

d. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

Tugas kelompok 

1. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut gambar dibawah ini. 

     

 

 

 

2.  

 

 

 

3. Dari hasil soal no.1 dan no.2 apa yang kalian simpulkan? 

Salatiga,      Maret 2013 

 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

    Mengetahui 

               

Bambang Sudewo S.Pd 

          NIP. 1967071220060410 

A B 

C 

2 
4 
2 

1 

4 

3 

2 

1 
3 

1 

4 

3 

4 

n 

m 

Q 

P 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

Ukurlah besar sudut yang ada pada 

gambar,  
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

2. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat garis untuk menyelesaikan soal 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut, sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ketiga 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi Waktu Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru 

mengingatkan kembali materi 

sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi 

ini dikuasai dengan baik oleh 

siswa maka siswa akan lebih 

cepat memahami materi 

berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya melalui 

tanya jawab. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang 

akan dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi sifat sudut 

apabila dua garis sejajar 

dipoyong oleh garis ketiga 

dengan bantuan LKS. 

Materi: 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 

Garis l // m dipotong oleh garis  

g. Garis g memotong garis l  

di titik A dan memotong m  

dititik B, sehingga terbentuklah 
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1. Pasangan sudut A1 dan B1, A2 

dan B2 disebut pasangan sudut-

sudut sehadap. 

2. Pasangan sudut A3 dan B1, A4 

dan B2 disebut sudut dalam 

berseberangan 

3. Pasangan sudut A1 dan B3, 

disebut sudut luar 

berseberangan. 

4. Pasangan sudut A3 dan B2 

disebut sudut dalam sepihak. 

5. Pasangan sudut A1 dan B4 

disebut sudut luar sepihak. 

Sifat 1 : jika dua buah garis 

sejajar dipotong oleh suatu 

garis, maka sudut sehadap 

yang terbentuk sama 

besar.∠A1 = ∠B1,∠ A2 = ∠B2, 

∠A4 = ∠B4, dan ∠A3 = ∠B3 

4. Guru memberikan masalah 

kepada siswa melalui LKS yang 

telah dibagikan untuk 

dipecahkan. 

 

Elaborasi 

5. Guru memberikan siswa 

latihan berupa soal-soal. 

6. Dengan mengerjakan latihan 

soal siswa dapat memahami 

materi untuk memecahkan 

persoalan, 

7. Guru membimbing siswa 

dalam mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk maju 

mengerjakan didepan. 

9. Guru membagi siswa dalam 9 

kelompok dengan masing-

masing kelompok 

beranggotakan 4 siswa. 

10. Siswa mengerjakan tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 
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kelompok secara bersama-

sama. 

11 Guru memantau jalannya 

diskusi siswa. 

12 Tugas ketua kelompok adalah 

bertanggung jawab dalam 

pengerjaan tugas kelompok. 

Ketua kelompok membantu 

anggota kelompoknya yang 

merasa kesulitan dalam 

memahami dan pengerjaan 

soal. 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

2. Guru memberikan penguatan 

dan motivasi selama proses 

belajar mengajar. 

 

Penutup 3. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

4. Guru memberikan informasi 

kepada siswa mengenai materi 

berikutnya. 

10 Menit  

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat : 

1. Spidol, 

2.  Lembar Kerja Siswa (LKS), 

3. Penggaris. 

b. Sumber : 

1. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

2. Buku Paket Matematika kelas 7 

3. Internet 

4. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 
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Tugas kelompok 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

3. Jika sudut A dan sudut B bertolak belakang, maka nilai p pada sudut 

A= (4p+8)o dan sudut B= (6p – 22)o adalah. 

 

4. Pasangan ∠1 dan ∠2 dinamakan sudut . . . . .  

 

Pasangan ∠4 dan ∠3 dinamakan sudut....... 

 

 

5. Tentukan nilai x dan y pada gambar dibawah ini. 

Salatiga,     April 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

    Mengetahui 

 

              Bambang Sudewo S.Pd 

     NIP. 196707122006041010 

A 

B 

l 

m 

g 

1 2 

4 3 

1 2 

3 4 

Gambar disamping ini l // m, garis g memotong l  
di titik A dan memotong m dititik B.  
Tentukanlah hubungan sudut-sudut berikut: 

a. ∠A2 dan ∠B2  c. ∠A1 dan ∠A3 

b. ∠B2 dan ∠B3  d. ∠A4 dan ∠B2 

Tentukan dua pasang sudut yang 

sehadap. 

1 

6 

5 
4 

3 

2 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

2. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat garis untuk menyelesaikan soal 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut, sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan keempat 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi Waktu Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi 

ini dikuasai dengan baik oleh 

siswa maka siswa akan lebih 

cepat memahami materi 

berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali 

materi pada pertemuan 

sebelumnya melalui tanya 

jawab. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang 

akan sifat-sifat sudut dan gairs 

untuk menyelesaikan soal 

dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi yang akan 

dengan bantuan LKS. 

4. Guru memberikan masalah 

kepada siswa melalui LKS yang 

telah dibagikan untuk 

dipecahkan. 

 

Elaborasi 

5. Guru memberikan siswa 

latihan berupa soal-soal. 

6. Dengan mengerjakan latihan 

soal siswa dapat memahami 

materi untuk memecahkan 

persoalan, 

7. Guru membimbing siswa 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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dalam mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk maju mengerjakan 

didepan. 

9. Siswa bersama guru 

membahas hasil pekerjaan 

siswa. 

10. Guru bertanya tentang 

pemahaman siswa. 

11. Guru menyuruh siswa kembali 

kedalam kelompok seperti 

pertemuan sebelumnya. 

11 Guru membagikan soal yang 

harus dikerjakan siswa secara 

berkelompok.  

12 Guru memantau jalannya 

diskusi siswa yang terjadi 

diantara anggota kelompok. 

13 Tugas ketua kelompok adalah 

bertanggung jawab dalam 

pengerjaan tugas kelompok. 

Ketua kelompok membantu 

anggota kelompoknya yang 

merasa kesulitan dalam 

memahami dan pengerjaan 

soal. 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti. 

2. Guru memberikan penguatan 

dan motivasi selama proses 

belajar mengajar. 

3. Guru mnegumumkan point 

keaktifan dalam kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu 

siswa untuk menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

2. Guru bertanya tentang 

pemahaman siswa akan 

materi yang tealh dipelajari. 

10 Menit  
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F. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat : 

1. Spidol, 

2.  Lembar Kerja Siswa (LKS), 

3. Penggaris. 

b. Sumber : 

1. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

2. Buku Paket Matematika kelas 7 

3. Internet 

4. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

Tugas Kelompok 

1.  Pada gambar dibawah diketahui AB // CD. 

a. Tentukan pasangan sudut luar berseberangan. 

b. Untuk sudut BPE = 85O Tentukan besar sudut FQD dan sudut APE! 

  

 

 

  

 

2. Tentukan besar sudut ∠1 dan ∠6 pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

3. Tentukan nilai x pada gambar disamping 

 

 

 

 

B A 

D C 

P 

Q 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

F 

E 

110
O 

2
 

1
 

3
 4

 

5
 

6
 

30
o 

x
o 



90 

 

 

 

4. Tentukan besar sudut CSB jika  

diketahui besar sudut DSB 45
0
 

 

 

 

 

  Salatiga,     April 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

 

    Mengetahui 

               

        Bambang Sudewo S.Pd 

     NIP. 196707122006041010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

S 

B 

D 

C 

45
O
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Lampiran 12 

RPP Kelas Kontrol 

RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 
 
A. Indikator 

1. Menentukan sifat dan besar sudut berpenyiku. 

2. Menetukan sifat dan besar sudut berpelurus. 

3. Menetukan sifat dan besar sudut bertolakbelakang. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat dan besar sudut berpenyiku. 

2. Siswa dapat menentukan sifat dan besar sudut berpelurus. 

3. Siswa dapat menentuka sifat dan besar sudut bertolak belakang. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 
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C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut (sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut bertolak 

belakang). 

 

D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi ini 

dikuasai dengan baik oleh siswa maka 

siswa akan lebih cepat memahami 

materi berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya melalui tanya jawab. 

• Sudut siku-siku yaitu sudut yang 

besarnya 90
o
. 

• Sudut lancip yaitu sudut yang 

besarnya antara 0
o
 dan 90

o
 atau 0

o
 < α 

< 90
o
, α adalah sudut lancip. 

• Sudut tumpul yaitu sudut yang 

besarnya di antara 90
o
 dan 180

o
 atau 

90
o
 < β < 180

o
, β adalah sudut tumpul. 

• Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 

180
o
 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi yang akan 

dengan bantuan LKS. 

Materi: 

Hubungan antar sudut 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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 a. Sudut saling berpelurus (bersuplemen) 

 

 

                                        

Sudut berpelurus        Sudut Siku-siku 

 besarnya 90
0

. Sudut adalah sudut yang  

berpelurus besarnya 180
0

. 

 

Pada gambar di atas, garis AB adalah garis 

lurus sehingga besar ∠ AOB=180°. 

Pada garis AB, dari titik O diarik garis 

melalui C sehingga terbentuk sudut AOC 

dan Sudut BOC. 

Sudut AOC merupkan pelurus atau 

suplemen dari sudut BOC. Demikian 

sebaliknya sudut BOC adlaah pelurus dari 

sudut AOC. 

Sehinga diperoleh: 

∠ AOC + ∠ BOC = ∠ AOB 

a
o 

+ b
o
 = 180

o
 

atau dapat ditulis a
o
 = 180

o
 – b

o 

 atau b
0
 = 180

o
 - a

o
 

jumlah dua sudut yang saling berpelurus 

adalah 180
0
. Sudut yang satu adalah 

pelurus dari sudut yang lainnya. 

 b. Sudut saling berpenyiku (Komplemen) 

 

Pada gambar di atas terlihat ∠ PQR 

merupakan sudut siku-siku, sehingga 

besar ∠ PQR = 90°. Jika pada ∠ PQR ditarik 

garis dari titik sudut Q akan terbentuk dua 

sudut yaitu sudut ∠ PQS dan sudut ∠ RQS. 
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Dengan demikian ∠ PQS merupakan 

penyiku ( komplemen) dari ∠ RQS , 

demikian pula sebaliknya.  

Sehingga diperoleh : 

∠ PQS + ∠ RQS = ∠ PQR  

x° + y°  = 90°.  

Atau dapat ditulis x° =  90° - y°  

dan y° = 90° - x°. 

Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku 

( berkomplemen) adalah 90°. Sudut yang 

satu adalah penyiku dari sudut yang 

lainnya. 

 c. Sudut saling bertolak belakang 

 

Pada gambar di atas garis KM dan LN 

saling berpotongan di titik O. 

Dua sudut yang letaknya saling 

membelakangi disebut dua sudut yang 

saling bertolak belakang sehingga 

diperoleh, ∠ KON bertolak belakang 

dengan ∠ LOM; dan ∠ NOM bertolak 

belakang dengan ∠ KOL.  

Bagaimana besar sudut yang saling 

bertolak belakang?  

Kita akan tahu jawabannya dengan 

memperhatikan hal berikut.  

∠ KOL+ ∠ LOM =180° ( berpelurus)  

∠ KOL=180°-∠ LOM (i )  

∠ NOM+ ∠ KON= 180° ( berpelurus)   

∠ NOM=180°-∠ LOM (ii ) 

Dari persamaan (i ) dan (ii) diperoleh,  

∠ KOL=∠ NOM=180°- ∠ LOM  

Jadi, besar ∠ KOL= ∠ NOM 

Jika dua garis berpotongan maka dua 

sudut yang letaknya saling 

membelakangi titik potongnya disebut 

dua sudut yang saling bertolak belakang. 

Dua sudut yang saling bertolak belakang 
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adalah sama besar. 

4. Guru memberikan masalah kepada 

siswa melalui LKS yang telah 

dibagikan untuk dipecahkan. 

Contoh : 

a. Tentukan pelurus dari sudut 120
0
 dan 

65,5
0
 

Jawab : misalkan pelurus 120
0
 adalah t

0
, 

maka t
0
 + 120

0
 = 180

0
. 

t
0
 = 180

0
 – 120

0
 = 60

0
, jadi pelurus dari 120

0 

adalah 60
0
 

misalkan pelurus dari 65,5
0
 = b

0
 +65,5

0
 = 

180
0
, maka b

0
 = 180

0
 – 65,5

0
 = 114,5

0
 

jadi pelurus dari 65,5
0
 adalah 114,5

0
 

b. Tentukan pasangan sudut 

berkomplemen dari masing-masing 

sudut berikut! 

a. 25
o
                         b. 45

o
 

Jawab: 

Komplemen 25 = 180-25 = 155 

Komplemen 45 = 180-45 = 135 

 

Elaborasi 

5. Guru memberikan siswa latihan 

berupa soal-soal. 

Contoh: 

b. Perhatikan gambar dibawah ini. 

Tentukan besar sudut a
0
 dan b

0
 jika 

diketahui b= a + 40
0
.  

 

Jawab: 

b = a + 40
0
.   Jika a = 25

0
 

a + b = 90
0              

maka b = a + 40
0
. 

a + a + 40
0
 = 90

0
   b = 25

0
 + 40

0
 

2a + 40
0
 = 90

0
    b = 65

0 

2a  = 50
0
 

a = 25
0
 

6. Dengan mengerjakan latihan soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 
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siswa dapat memahami materi untuk 

memecahkan persoalan, 

7. Guru membimbing dan memantau 

siswa dalam mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

maju mengerjakan didepan dan 

menjelaskan kepada siswa yang 

lainnya. 

9. Guru bertanya tentang pemahaman 

siswa mengenai materi yang tealh 

dijelaskan. 

10. Guru memberikan soal tes kepada 

masing-masing siswa yang harus 

dikerjakan secara individu. 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 

2. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi selama proses belajar 

mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

2. Guru memberikan informasi kepada 

siswa mengenai materi berikutnya. 

10 Menit  

 

F. Alat  dan Sumber Belajar 

a. Alat : 

1. Spidol, 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS), 

3. Penggaris. 

b. Sumber : 

1. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

2. Buku Paket Matematika kelas 7 

3. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian 
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TugasIndividu 

1. Tentukan masing-masing pelurus dari sudut: 

a. 68
0
 

b.41
0
 

c.72
0
 

d.125
0
 

2. Dari gambar dibawah ini diketahui a=3b
0
 tentukan b

0
! 

 

3.  

Dari gambar disamping tentukan nilai y 

dan besar sudut QRT!  

 

4. Sudut berpenyiku dari 55,7
0
 dan 71,8

0
. 

 

5.  

 

Dari gambar disamping tentukan nilai d! 

Salatiga,     Maret 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

    Mengetahui 

             

Bambang Sudewo S.Pd 

         NIP. 196707122006041010 

 

4y 
5y 

S 

T 

R P 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong 

garis lain. 

2. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan kedua 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi ini 

dikuasai dengan baik oleh siswa maka 

siswa akan lebih cepat memahami 

materi berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya melalui tanya jawab. 

• Sudut berpelurus disebut juga sudut 

berkomplemen dengan besar sudut 

berpelurus adalah 180
o
. 

• Sudut berkomplemen yaitu dua sudut 

yang saling berpenyiku dan besarnya 

90
o
. 

• Sudut bertolakbelakang yaitu dua 

garis yang berpotongan letaknya 

saling membelakangi titik potongnya. 

Dua sudut yang saling bertolak 

belakang besarnya adalah sama. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi sifat sudut jika 

dua garis berpotongan dipotong garis 

lain dengan bantuan LKS. 

 

Elaborasi 

4. Guru memberikan masalah kepada 

siswa melalui LKS yang telah 

dibagikan untuk dipecahkan melalui 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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diskusi teman satu bangku. 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

Gunakan busur derajat untuk mengukur 

besar sudut gambar diatas! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

Dari pengukuran tersebut, dapat 

simpulakan mengenai sudut sehadap, 

sudut bertolak belakang, sudut luar 

berseberangan, sudut dalam 

berseberangan, sudut dalam sepihak, 

sudut luar sepihak. 

5. Guru memberikan siswa latihan 

berupa soal-soal yang terdapat dalam 

buku pegangan siswa  yang 

dikerjakan secara individu. 

6. Dengan mengerjakan latihan soal 

siswa dapat memahami materi untuk 

memecahkan persoalan, 

7. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk maju mengerjakan didepan. 

9. Guru membagikan soal tes yang 

harus dikerjakan masing-masing 

siswa secara individu. 

Konfirmasi 

10. Guru bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 

11. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi selama proses belajar 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

3 

1

3 
4 

4 

4 

2 

2 
2 

1 

1 

3 

∠A1=…..  ∠B1=….. ∠C1=….. 

∠A2=…..  ∠B2=….. ∠C2=….. 

∠A3=…..  ∠B3=….. ∠C3=….. 
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mengajar. 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

2. Guru memberikan informasi kepada 

siswa mengenai materi berikutnya. 

10 Menit  

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : 

a. Spidol, 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS), 

c. Penggaris. 

2. Sumber : 

1. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

2. Buku Paket Matematika kelas 7 

3. Internet 

d. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

Tugas Individu 

1. Gunakan busur derajat untuk mengukur besar sudut gambar dibawah ini. 

     

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3. Dari hasil soal no.1 dan no.2 apa yang kalian simpulkan? 

A B 

C 

2 

4 

2 
1 

4 

3 

2 

1 
3 

1 

4 

3 

4 

n 

m 

Q 

P 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

4 

Ukurlah besar sudut yang ada pada 

gambar,  
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Salatiga,     Maret 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

 

    Mengetahui 

               

Bambang Sudewo S.Pd 

           NIP. 1967071220060410 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

2. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat garis untuk menyelesaikan soal 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut, sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ketiga 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi ini 

dikuasai dengan baik oleh siswa maka 

siswa akan lebih cepat memahami 

materi berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

sebelumnya melalui tanya jawab. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi sifat sudut 

apabila dua garis sejajar dipoyong 

oleh garis ketiga dengan bantuan LKS. 

Materi: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pasangan sudut A1 dan B1, A2 dan B2 

disebut pasangan sudut-sudut 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 

Garis l // m dipotong oleh garis  

g. Garis g memotong garis l  

di titik A dan memotong m  

dititik B, sehingga terbentuklah 
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sehadap. 

7. Pasangan sudut A3 dan B1, A4 dan B2 

disebut sudut dalam berseberangan 

8. Pasangan sudut A1 dan B3, disebut 

sudut luar berseberangan. 

9. Pasangan sudut A3 dan B2 disebut 

sudut dalam sepihak. 

10. Pasangan sudut A1 dan B4 disebut 

sudut luar sepihak. 

Sifat 1 : jika dua buah garis sejajar 

dipotong oleh suatu garis, maka sudut 

sehadap yang terbentuk sama 

besar.∠A1 = ∠B1,∠ A2 = ∠B2, ∠A4 = 

∠B4, dan ∠A3 = ∠B3 

4. Guru memberikan masalah kepada 

siswa melalui LKS yang telah 

dibagikan untuk dipecahkan. 

 

Elaborasi 

1. Guru memberikan siswa latihan 

berupa soal-soal. 

2. Dengan mengerjakan latihan soal 

siswa dapat memahami materi untuk 

memecahkan persoalan, 

3. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan. 

4. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk maju mengerjakan didepan. 

5. Guru bertanya tetang pemahaman 

siswa. 

6. Guru membagikan soal tes yang harus 

dikerjakan siswa secara individu. 

Konfirmasi 

7. Guru bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 

8. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi selama proses belajar 

mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu siswa 

untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. 

10 Menit  
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2. Guru memberikan informasi kepada 

siswa mengenai materi berikutnya. 

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

1. Alat : 

a. Spidol, 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS), 

c. Penggaris. 

2. Sumber : 

a. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

b. Buku Paket Matematika kelas 7 

c. Internet 

d. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

TugasI Individu 

1.  

 

 

 

2.  

 

3. Jika sudut A dan sudut B bertolak belakang, maka nilai p pada sudut 

A= (4p+8)o dan sudut B= (6p – 22)o adalah. 

 

4. Pasangan ∠1 dan ∠2 dinamakan sudut . . . . .  

 

Pasangan ∠4 dan ∠3 dinamakan sudut....... 

A 

B 

l 

m 

g 

1 2 

4 3 

1 2 

3 4 

Gambar disamping ini l // m, garis g memotong l  
di titik A dan memotong m dititik B.  
Tentukanlah hubungan sudut-sudut berikut: 

c. ∠A2 dan ∠B2  c. ∠A1 dan ∠A3 

d. ∠B2 dan ∠B3  d. ∠A4 dan ∠B2 

Tentukan dua pasang sudut yang 

sehadap. 

1 

6 

5 
4 

3 

2 
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5. Tentukan nilai x dan y pada gambar dibawah ini. 

 

 Salatiga,     April 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika         Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd      Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001                          NIM. 202009037 

 

 

           Mengetahui 

 

                     Bambang Sudewo S.Pd 

            NIP. 196707122006041010 
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RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PABELAN 

Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 

Kelas / semester : VII / 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

 

Standart Kompetensi : 5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan 

sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 5.2 Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis lain. 

 

A. Indikator 

1. Menentukan sifat sudut jika dua garis berpotongan dipotong garis lain.  

2. Menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

3. Menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menentukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

2. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat sudut untuk menyelesaikan soal. 

3. Siswa dapat menggunakan sifat-sifat garis untuk menyelesaikan soal 

Karakter siswa yang diharapkan :  

1. Dapat dipercaya 

2. Rasa hormat 

3. Perhatian  

4. Disiplin 

5. Bekerjasama 

6. Ketelitian 

7. Percaya diri 

8. Tanggung jawab 

 

C. Materi Ajar 

Hubungan antar sudut, sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 
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D. Metode Pembelajaran 

Ceramah, tanya jawab, penugasan. 

 

E. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan keempat 

Tahap Kegiatan Mengajar Alokasi 

Waktu 

Pendidikan 

Karakter 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Apersepsi : Guru mengingatkan 

kembali materi sebelumnya. 

3. Motivasi  : Apabila materi ini 

dikuasai dengan baik oleh siswa maka 

siswa akan lebih cepat memahami 

materi berikutnya. 

10 Menit Tanggung 

jawab, 

disiplin, 

perhatian. 

Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru mengingatkan kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya melalui 

tanya jawab. 

2. Guru bertanya kepada siswa 

berkaitan dengan materi yang akan 

sifat-sifat sudut dan gairs untuk 

menyelesaikan soal dipelajari. 

3. Guru membagikan LKS dan 

menjelaskan materi yang akan 

dengan bantuan LKS. 

4. Guru memberikan masalah kepada 

siswa melalui LKS yang telah 

dibagikan untuk dipecahkan. 

 

Elaborasi 

5. Guru memberikan siswa latihan 

berupa soal-soal. 

6. Dengan mengerjakan latihan soal 

siswa dapat memahami materi untuk 

memecahkan persoalan, 

7. Guru membimbing siswa dalam 

mengerjakan. 

8. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

maju mengerjakan didepan. 

9. Siswa bersama guru membahas hasil 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Menit 

 

 

 

 

 

 

Perhatian, 

ketelitian, 

percaya diri, 

rasa hormat, 

bekerjasama, 

tanggung 

jawab. 
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pekerjaan siswa. 

10. Guru bertanya tentang pemahaman 

siswa. 

11. Guru membagikan soal yang harus 

dikerjakan siswa secara individu guna 

mengetahui pemahaman siswa akan 

materi yang tealh diberikan. 

Konfirmasi 

1. Guru bertanya tentang materi yang 

belum dimengerti. 

2. Guru memberikan penguatan dan 

motivasi selama proses belajar 

mengajar. 

3. Guru mengumumkan point keaktifan 

dalam kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup 1. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

2. Guru bertanya tentang pemahaman 

siswa akan materi yang tealh dipelajari. 

10 Menit  

 

F. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat : 

1. Spidol, 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS), 

3. Penggaris. 

b. Sumber : 

1. Buku BSE Matematika SMP Kelas 7 

2. Buku Paket Matematika kelas 7 

3. Buku penunjang lainnya. 

 

G. Penilaian  

Teknik : keaktifan, latihan soal 

Bentuk instrumen : uraian (essay) 

 

Tugas Individu 

1. Pada gambar dibawah diketahui AB // CD. 

c. Tentukan pasangan sudut luar berseberangan. 

d. Untuk sudut BPE = 85O Tentukan besar sudut FQD dan sudut APE! 
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2. Tentukan besar sudut ∠1 dan ∠6 pada gambar dibawah ini! 

 

 

 

3. Tentukan nilai x pada gambar disamping 

 

 

4. Tentukan besar sudut CSB jika  

diketahui besar sudut DSB 45
0
 

 

   

 

Salatiga,     April 2013 

Guru Mata Pelajaran Matematika    Praktikan 

 

         Bibit Subandria S.Pd     Arina Eka N 

NIP.196410291919851-012001              NIM. 202009037 

 

 

    Mengetahui 

       

        Bambang Sudewo S.Pd 

     NIP. 196707122006041010 

 

B A 

D C 

P 

Q 

1 2 
3 4 

1 2 
3 4 

F 

E 

110
O 

2
 

1
 

3
 4

 

5
 

6
 

30
o 

x
o 

A 

S 

B 

D 

C 

45
O
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Lampiran 13 

Tabel Nilai r Product Moment 
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Lampiran 14  Lembar Observasi Pemberian Tugas kelompok 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK  

Pertemuan :  1 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jml  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

 v   
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4.  Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5.  Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

  v 
  

6.  Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan 

kelompoknya 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru   v   

9. Siswa berani mengajukan pendapat  v    

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa duduk dalam kelompok masing-masing    v  

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan main dalam kelompok 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

  v  

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada   v   
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teman satu kelompok apabila mengalami 

kesulitan saat mengerjakan lembar kerja 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

 v   
 

16  Siswa mencari sumber informasi lain melalui 

buku referensi yang ada. 

  v  
 

Bekerja sama dalam tim 

17. Siswa bertukar pikiran dalam mengerjakan 

lembar kerja 

 v   
 

18. Siswa menghargai pendapat teman   v   

19. Siswa menginformasikan jawaban kepada 

anggota lain 

 v   
 

20 Siswa membagi tugas diantara anggota 

kelompoknya. 

  v  
 

21. Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu 

di dalam kelompoknya. 

  v  
 

22. Semua anggota kelompok menguasai materi  v    

Keberanian siswa 

23. Siswa menanggapi hasil kerja kelompok   v   

24. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

 v   
 

Kesimpulan   

25. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  74 

Tingkat Penguasaan 74% 

 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

                     Salatiga, 5 Maret 2013 

Observer 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK 

Pertemuan :  2 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jml  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3 Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

 v   
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

  v 
  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang tujuan pembelajaran/ kompetensi 

yang ingin dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan 

kelompoknya 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru   v   

9. Siswa berani mengajukan pendapat  v    

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa duduk dalam kelompok masing-

masing 

   v 
 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru 

tentang prosedur aturan main dalam 

kelompok 

   v 

 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

  v  

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 
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14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada 

teman satu kelompok apabila mengalami 

kesulitan saat mengerjakan lembar kerja 

  v  

 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

 v   
 

16  Siswa mencari sumber informasi lain melalui 

buku referensi yang ada. 

  v  
 

Bekerja sama dalam tim 

17. Siswa bertukar pikiran dalam mengerjakan 

lembar kerja 

  v  
 

18. Siswa menghargai pendapat teman   v   

19. Siswa menginformasikan jawaban kepada 

anggota lain 

  v  
 

20. Siswa membagi tugas diantara anggota 

kelompoknya. 

  v  
 

21. Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu 

di dalam kelompoknya. 

  v  
 

22. Semua anggota kelompok menguasai materi   v   

Keberanian siswa 

23. Siswa menanggapi hasil kerja kelompok    v  

24. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

  v  
 

Kesimpulan   

25. Siswa mampu membuat kesimpulan    v  79 

Total skor  79% 

Tingkat Penguasaan  

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

Salatiga, 12 Maret 2013 

Observer 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK 

 

Pertemuan :  3 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1.  Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

  v  
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

  v 
  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan 

kelompoknya 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru    v  

9. Siswa berani mengajukan pendapat   v   

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa duduk dalam kelompok masing-masing    v  

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan main dalam kelompok 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

   v 

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada 

teman satu kelompok apabila mengalami 

kesulitan saat mengerjakan lembar kerja 

  v  
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15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

16.  Siswa mencari sumber informasi lain melalui 

buku referensi yang ada. 

  v  
 

Bekerja sama dalam tim 

17. Siswa bertukar pikiran dalam mengerjakan 

lembar kerja 

  v  
 

18. Siswa menghargai pendapat teman   v   

19. Siswa menginformasikan jawaban kepada 

anggota lain 

  v  
 

20. Siswa membagi tugas diantara anggota 

kelompoknya. 

   v 
 

21. Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu 

di dalam kelompoknya. 

  v  
 

22. Semua anggota kelompok menguasai materi   v   

Keberanian siswa 

23. Siswa menanggapi hasil kerja kelompok   v   

24. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

  v  
 

Kesimpulan   

25. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  84 

Tingkat Penguasaan 84% 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

Salatiga, 16 April 2013 

Observer 

 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA KELOMPOK 

 

Pertemuan :  4 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

  v  
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

  v 
  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan 

kelompoknya 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru    v  

9. Siswa berani mengajukan pendapat   v   

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa duduk dalam kelompok masing-masing    v  

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan main dalam kelompok 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

   v 

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada 

teman satu kelompok apabila mengalami 

kesulitan saat mengerjakan lembar kerja 

  v  
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15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

16.  Siswa mencari sumber informasi lain melalui 

buku referensi yang ada. 

  v  
 

Bekerja sama dalam tim 

17. Siswa bertukar pikiran dalam mengerjakan 

lembar kerja 

  v  
 

18. Siswa menghargai pendapat teman   v   

19. Siswa menginformasikan jawaban kepada 

anggota lain 

  v  
 

20. Siswa membagi tugas diantara anggota 

kelompoknya. 

   v 
 

21. Siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu 

di dalam kelompoknya. 

  v  
 

22. Semua anggota kelompok menguasai materi   v   

Keberanian siswa 

23. Siswa menanggapi hasil kerja kelompok   v   

24. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

  v  
 

Kesimpulan   

25. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  84 

Tingkat Penguasaan 84% 

 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

Salatiga, 30 April 2013 

Observer 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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Lampiran 15 Lembar Observasi  Pemberian Tugas Individu 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA INDIVIDUAL 

 

Pertemuan :  1 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

  v  
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

 v   
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

   
v  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan teman 

satu bangku 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru   v   

9. Siswa berani mengerjakan didepan    v  

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa berdiskusi dengan teman satu bangku 

dan memperhatikan guru menerangkan 

   v 
 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan pengisisan LKS 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

  v  
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Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada guru 

bila mengalami kesulitan saat mengerjakan 

lembar kerja 

  v  

 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

Bekerja mandiri 

16. Siswa mengerjakan lembar kerja yang 

disediakan 

  v  
 

17. Siswa bertanggungjawab atas yang 

dikerjakan. 

  v  
 

18. Siswa mampu menguasai materi yang 

diberikan 

  v  
 

Keberanian siswa 

19. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

  v  
 

Kesimpulan   

20. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  66 

Tingkat Penguasaan 66% 

 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

4.  

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

Salatiga, 4 Maret 2013 

Observer 

 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA INDIVIDUAL 

 

Pertemuan :  2 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran    v  

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

  v  
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

   
v  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan teman 

satu bangku 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru    v  

9. Siswa berani mengerjakan didepan    v  

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa berdiskusi dengan teman satu bangku 

dan memperhatikan guru menerangkan 

   v 
 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan pengisisan LKS 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja   v   

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

   v 

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada guru   v   
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bila mengalami kesulitan saat mengerjakan 

lembar kerja 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

Bekerja mandiri 

16. Siswa mengerjakan lembar kerja yang 

disediakan 

  v  
 

17. Siswa bertanggungjawab atas yang 

dikerjakan. 

  v  
 

18. Siswa mampu menguasai materi yang 

diberikan 

  v  
 

Keberanian siswa 

19. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

   v 
 

Kesimpulan   

20. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  71 

Tingkat Penguasaan 71% 

 

Pedoman Penilaian 

Skor maksimum = 100 

Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

Kriteria penilaian: 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

 

Salatiga, 11 Maret 2013 

Observer 

 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA INDIVIDUAL 

 

Pertemuan :  3 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

  v  
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

   
v  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan teman 

satu bangku 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru    v  

9. Siswa berani mengerjakan didepan    v  

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa berdiskusi dengan teman satu bangku 

dan memperhatikan guru menerangkan 

  v  
 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan pengisisan LKS 

  v  
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

  v  

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada guru    v  
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bila mengalami kesulitan saat mengerjakan 

lembar kerja 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

Bekerja mandiri 

16. Siswa mengerjakan lembar kerja yang 

disediakan 

  v  
 

17. Siswa bertanggungjawab atas yang 

dikerjakan. 

   v 
 

18. Siswa mampu menguasai materi yang 

diberikan 

   v 
 

Keberanian siswa 

19. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

  v  
 

Kesimpulan   

20. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  70 

Tingkat Penguasaan 70% 

 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

 

Salatiga, 15 April 2013 

Observer 

 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SELAMA PENERAPAN PEMBERIAN TUGAS 

SECARA INDIVIDUAL 

 

Pertemuan :  4 

Petunjuk 

Berilah  tanda cek ( √ ) pada kolom  jawaban yang tersedia untuk aspek yang 

diamati dengan ketentuan : 

a. Skor 1 = sangat kurang 

b. Skor 2 = cukup. 

c. Skor 3 = baik 

d. Skor 4 = baik sekali 

 

No. Kegiatan siswa 
Skor 

Jumlah  
1 2 3 4 

Kesiapan siswa  

1. Siswa membawa buku sumber dan alat 

pelajaran lengkap 

   v 
 

2. Siswa bersemangat mengikuti pelajaran   v   

3. Siswa sudah mempelajari materi pelajaran di 

rumah 

  v  
 

Perhatian siswa terhadap penjelasam guru 

4. Siswa antusias saat guru melakukan motivasi   v   

5. Siswa memberi respon jawaban saat guru 

melakukan apersepsi 

   
v  

6. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

tujuan pembelajaran/ kompetensi yang ingin 

dicapai 

   v 

 

7. Siswa melakukan diskusi aktif dengan teman 

satu bangku 

   v 
 

8. Siswa menjawab pertanyaan dari guru    v  

9. Siswa berani mengerjakan didepan    v  

Kemampuan siswa mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) 

10. Siswa berdiskusi dengan teman satu bangku 

dan memperhatikan guru menerangkan 

   v 
 

11. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

prosedur aturan pengisisan LKS 

   v 
 

12. Siswa membaca petunjuk pada lembar kerja    v  

13. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan lembar kerja sesuai dengan 

petunjuk lembar kerja 

   v 

 

Keaktifan siswa dalam bertanya 

14. Siswa mempunyai inisiatif bertanya pada guru   v   
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bila mengalami kesulitan saat mengerjakan 

lembar kerja 

15. Siswa bertanya sesuai dengan materi 

pembelajaran 

  v  
 

Bekerja mandiri 

16. Siswa mengerjakan lembar kerja yang 

disediakan 

  v  
 

17. Siswa bertanggungjawab atas yang 

dikerjakan. 

   v 
 

18. Siswa mampu menguasai materi yang 

diberikan 

   v 
 

Keberanian siswa 

19. Siswa bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

   v 
 

Kesimpulan   

20. Siswa mampu membuat kesimpulan    v   

Total skor  73 

Tingkat Penguasaan 73% 

 

Pedoman Penilaian 

1. Skor maksimum = 100 

2. Nilai =
RSTU VWXY Z[\]UT^]_

RSTU `WSR[`a`
 x 100%      

3. Kriteria penilaian: 

Tingkat Penguasaan Nilai huruf Bobot Kualifikasi 

90 – 100 % A 4 Sangat baik 

80 – 89 % B 3 Baik 

70 – 79 % C 2 Cukup  

60 – 69 % D 1 Kurang 

< 59 % E 0 Sangat kurang  

 

Salatiga, 29 April 2013 

Observer 

 

 

Bibit Subandria, S.Pd 

NIP. 19641029 191985012 001 
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Lampiran 16 

Dokumentasi 

Guru menjelaskan materi pada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Guru menunjuk salah satu siswa untuk maju mengerjakan didepan dan 

membahas bersama jawaban siswa 
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Siswa berdiskusi dalam kelompok 
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Siswa berdiskusi antar teman satu bangku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Siswa Mengerjakan Soal Postes Guru membimbing Siswa 

 

 

 

 

 

       

  

 

  




