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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan  hasil belajar matematika antara penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan TSTS. Penelitian eksperimen semu ini menggunakan desain the 

randomize control group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 tuntang Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. Pengambilan sampel dengan teknik cluster random 

sampling menghasilkan 32 siswa kelas VII-A sebagai kelas eksperimen (yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TSTS) dan 34 siswa kelas VII-B sebagai kelas pembanding (yang diajar dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw). Perbedaan perlakuan dilaksanakan dalam empat kali pertemuan (@ 

2 jam pelajaran)  pada materi penyajian data statistika. Uji coba validasi instrumen tes meliputi validasi ahli, 

validitas butir soal, dan reliabilitas instrumen. Analisis data terdiri dari uji normalitas dengan uji kolmogorov-

smirnov, uji homogenitas dengan uji Levene dan uji beda rerata dengan independent sample t-test. Semua uji 

dilakukan pada taraf signifikansi 5% dengan alat bantu perhitungan software SPSS 16.0 for windows. Uji beda 

rerata untuk data pretest menghasilkan signifikansi sebesar 0,87 (lebih dari 0,05), artinya kondisi kemampuan 

awal kedua kelas seimbang. Adapun analisis data posttest  menghasilkan nilai signifikasi dalam uji beda rerata 

sebesar 0,04 dengan nilai rata-rata kelas eksperimen (77,40) lebih rendah dari kelas pembanding (46,46). Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran TSTS menghasilkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP N 2 Tuntang yang secara signifikasi lebih baik dibandingkan model 

pembelajaran Jigsaw.  

 

Kata Kunci : jigsaw, two stay two stray, hasil belajar matematika, penyajian data statistika. 

 

PENDAHULUAN 

Standar proses merupakan standar minimal yang harus terjadi di kelas termasuk juga 

dalam pembelajaran matematika. Standar proses kurikulum 2006 yang tercantum pada 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa guru hendaknya memberi fasilitas 

kepada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif serta memberi ruang yang cukup untuk 

menyalurkan kreativitas sesuai bakat dan minatnya di dalam pembelajaran. Artinya dalam 

proses pembelajaran diharapkan adanya interaksi, tidak hanya interaksi guru dengan siswa 

namun juga interaksi antar siswa. Pemilihan model pembelajaran menjadi salah satu 

pendorong adanya interaksi tersebut.  

Salah satu model pembelajaran yang mendorong interaksi siswa baik dengan guru 

ataupun siswa lainnya dan juga berpusat pada siswa adalah pembelajaran kooperatif 

(Suprijono, 2011:58). Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

dengan menggunakan sistem pengelompokan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
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dirumuskan (Rusman, 2010:203). Dalam pembelajaran kooperatif, guru berperan sebagai 

motivator dan fasilitator, sedangkan siswa dapat mengemukakan ide-ide yang siswa miliki 

tanpa perlu ada rasa takut terhadap guru. Amri dan Ahmadi (2010:68) menyebutkan bahwa 

Tujuan penting pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa ketrampilan 

kerja sama dan kolaborasi.  

Model pembelajaran kooperatif bermacam-macam tipe, diantaranya adalah tipe 

Jigsaw dan tipe TSTS (Two Stay Two Stray). Kedua model ini menuntut adanya proses 

pemberian penjelasan yang dilakukan setiap siswa kepada siswa lainnya. Pembentukan 

kelompok pada kedua model ini dapat dilakukan secara heterogen.  

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw didasari oleh pemikiran filosofi “getting better 

together” yang berarti untuk mendapatkan sesuatu lebih baik dalam belajar hendaknya 

dilakukan secara bersama-sama (Rusman, 2011:217). Model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan 

kemudian diadopsi oleh Slavin dan kawan-kawanya di Universitas John Hopkins (Listiani, 

2013:17). Arends (2008) menjelaskan bahwa jigsaw merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif yang terdiri dari tim-tim heterogen beranggotakan 4-5 orang. Materi pelajaran 

yang diberikan kepada siswa dalam bentuk teks. Setiap anggota bertanggung jawab untuk 

mempelajari bagian tertentu dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. 

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang 

diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan menjabarkan materinya tersebut 

kepada anggota kelompoknya yang lain. Arikunto (2002:138) mengemukakan tahap-tahap 

yang perlu dilakukan dalam model pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw pendahuluan, 

penguasaan, penularan, terakhir. Pendahuluan  bertujuan untuk membangun “rasa” dalam 

kelompok asal, penguasaan bertujuan untuk memberikan kesempatan siswa dalam diskusi 

kelompok ahli, penularan bertujuan untuk interaksi pertukaran siswa dalam kelompok asal 

dan terakhir terakhir bertujuan untuk mendiskripsikan hasil diskusi. 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah salah satu strategi belajar yang 

menarik untuk digunakan jika materi yang akan  dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian dan materi. Jigsaw merupakan model pembelajaran pertukaran kelompok dengan 

kelompok namun ada perbedaan penting yakni setiap siswa mengajarkan sesuatu pada siswa 

lain.  

Penggunaan model pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan begitu juga 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut (Hamruni, 2009: 170-171), kelebihan 
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model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yaitu mengembangkan kemampuan untuk 

menguji ide dan pemahaman siswa sendiri, serta menerima umpan balik. Siswa dapat 

menerapkan teknik pemecahan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan 

yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Slavin (Killen, 2005:154) menyebutkan 

bahwa kekurangan dalam menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw antara lain: Prinsip 

utama pola pembelajaran ini adalah peer teaching atau pembelajaran oleh teman sendiri. Hal 

ini  akan menjadi kendala karena kemungkinan adanya perbedaan persepsi dalam memahami 

suatu konsep yang akan didiskusikan bersama dengan siswa lain, sulitnya meyakinkan siswa 

untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman, jika siswa tidak memiliki rasa 

kepercayaan diri. 

Model pembelajaran TSTS ini dikembangkan oleh Spencer Kagan  pada tahun 1992 

(Rahayu, 2012:15). Menurut Lie (2002:61),  model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi ke kelompok lain. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Yusritawati (2009) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS merupakan model pembelajaran berkelompok yang memberikan kesempatan kepada 

setiap kelompok untuk membagikan informasinya ke kelompok lain agar siswa dapat saling 

bekerjasama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah dan untuk 

bersosialisasi dengan baik. Model ini biasanya terdiri dari 4 siswa dalam satu kelompok, 

tetapi tidak menutup kemungkinan dalam satu kelompok ada 4-5 siswa tergantung dari 

jumlah siswa yang ada di kelas. Inti dari pembelajaran TSTS adalah siswa berkelompok, 

kemudian diberi permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya, setelah diskusi 

dalam kelompok, 2-3 siswa dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompok untuk 

bertamu ke kelompok lainnya. Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas bertamu, tetap 

berada pada kelompok untuk menerima tamu dari kelompok lain. Anggota  kelompok yang 

bertamu wajib datang pada semua kelompok, setelah semua proses selesai mereka kembali ke 

kelompok masing-masing untuk mencocokkan dan membahas hasil yang diperoleh. 

Diharapkan dengan aktivitas bertamu dan menerima tamu dapat menambah minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran, sehingga pelajaran lebih bermakna dan mudah diingat oleh siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa meskipun jigsaw dan TSTS memiliki karakteristik 

yang sama yaitu adanya proses saling menjelaskan materi kepada teman lain namun terdapat 

karakteristik yang membedakan.  

Terdapat beberapa penelitian yang telah membandingkan pengaruh antara model 

pembelajaran jigsaw dengan TSTS pada pembelajaran matematika, diantaranya Heviana 
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(2011) dan Fajar (2015). Penelitian Heviana (2011) dilaksanakan dalam materi bangun ruang 

kubus dan balok pada kelas X SMA Negeri 1 Kauman. Sedangkan Fajar (2015) dilaksanakan 

dalam materi statistika pada kelas VIII MTsN Kunir Blitar. Meskipun demikian hasil kedua 

penelitian tersebut kontradiksi. Hasil penelitian heviana menyimpulkan bahwa model 

pembembelajaran jigsaw lebih baik daripada TSTS sedangkan hasil Fajar menyatakan model 

pembelajaran TSTS lebih baik dari pada model jigsaw.  

Keberagaman hasil penelitian tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian untuk 

mengetahui perbedaan  model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran 

tipe Two Stay Two Stray (TSTS). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

bagi guru dalam merancang pembelajaran menggunakan model kooperatif Jigsaw dan TSTS 

dalam materi penyajian data. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pengalaman belajar siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, untuk saling berdiskusi 

dan melatih siswa untuk punya tanggung jawab individu meski belajar secara kelompok. 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimental, 

disebut eksperimen karena adanya pemberian perlakuan terhadap kelas eksperimen. 

Meskipun demikian, penelitian ini tidak dapat mengontrol semua variabel yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar, oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam penelitian 

eksperimental semu dengan design the randomized control group pretest-posttest design. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 02 Tuntang yang berada di Jl. Mertokusumo Kel. 

Candirejo kec. Tuntang pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Cluster Random Sampling dan diperoleh dua kelas sampel yaitu kelas 

VII-A (kelas eksperimen)  dengan jumlah siswa 32 yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe TSTS dan siswa kelas VII-B (kelas pembanding) dengan jumlah siswa 34 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 

 Variabel penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini berupa model pembelajaran yang terbagi dua jenis, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS. 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk 

memperoleh data nilai ulangan tengah semester yang dijadikan data pretest, metode observasi 

yang dilengkapi instrumen lembar observasi guru dan siswa berturut-turut untuk mengukur 

keterlaksanaan model pembelajaran yang telah dirancang sesuai model dengan 
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memperhatikan rambu-rambu standar proses dan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran, serta metode tes dengan instrumen tes posttes digunakan untuk 

mengambil data hasil belajar matematika siswa setelah adanya perlakuan yang dijadikan data 

posttest. Istrument tes berbentuk soal uraian yang pada awalnya terdiri dari 7 butir soal yang 

terbagi atas 2 indikator yaitu 1) menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis 

dan diagram lingkaran 2) mengumpulkan mengolah menginterpretasi dan menyajikan data 

hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram dan grafik. Sebelum instrumen tes digunakan 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas konstruktor yang dilakukan oleh ketiga guru 

matematika di SMP N 2 Tuntang Bp Selamat Pujiono, Ibu Andri Irawati S.pd dan Ibu 

Nugraheni Cahyaningrum S.pd M.pd. Ketiga validator tersebut menyatakan bahwa instrumen 

layak untuk digunakan.  

 Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis deskriptif 

dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil belajar 

matematika dari kedua kelas sampel. Sebaran nilai kelompok baik pretest maupun posttest 

dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan panjang kelas interval 

untuk masing-masing kategori yaitu dengan mengurangkan nilai terbesar dikurangi nilai 

terkecil kemudian dibagi jumlah kelas interval (Sugiyono, 2012: 80). Selanjutnya, dilakukan 

analisis inferensial untuk menguji keseimbangan kondisi awal dan hipotesis dari penelitian 

ini. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe TSTS 

menghasilkan hasil belajar yang lebih baik dari pada model pembelajaran kooperatif model 

jigsaw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. Hipotesis 

penelitian diuji dengan Independent sample t-test dengan terlebih dahulu menguji normalitas 

data dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji homogenitas dengan Levene’s. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak jika uji normalitas terpenuhi maka akan menggunakan Equal variances assumed  jika 

tidak maka menggunakan equal variances not assumed. Adapun uji homogenitas digunakan 

untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Jika kedua kelas 

sampel berasal dari populasi dengan variansi sama maka digunakan equal variance assumed 

sebagai uji beda rerata namun jika tidak, digunakan equal variances not-assumed. 

Keseluruhan uji dilakukan dengan taraf signifikansi 5% menggunakan alat bantu perhitungan 

berupa software SPSS 16.0 for windows. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal 
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Analisis hasil belajar siswa awal menggunakan data nilai Ulangan  Semester 1 

matematika siswa kelas VII  SMP Negeri 2 Tuntang Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagai 

pretest. Hasil analisis statistika deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

Hasil Deskriptif Kemampuan Awal Hasil Belajar 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pembanding  34 70.00 78.00 73.06 20.35 

Eksperimen  32 70.00 83.00 74.15 35.11 

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel pada kelas eksperimen 32 siawa  dan 

kelas pembanding masing-masing adalah 34 siswa. Nilai minimum untuk kelas 

pembanding sama dengan kelas eksperimen yaitu 70,00. Siswa pada kelas eksperimen 

memiliki nilai maksimum (83,00) dengan rata-rata (74,15) lebih baik dibanding nilai 

maksimum kelas pembanding (78,00) dan rata-rata kelas pembanding (73,06).  

Sebaran kemampuan awal dibagi atas 3 kategori  yaitu tinggi, sedang dan rendah 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tabel tersebut, tampak bahwa sebagian besar siswa 

pada kelas pembanding masuk kategori rendah tertulis 52,9% (18 siswa), sedangkan 

sebagian besar siswa pada kelas eksperimen masuk kategori sedang sebesar 46,8% (15 

siswa). Adapun yang masuk kategori tinggi hanya sebagian kecil, 8,8%(3 siswa) untuk 

kelas pembanding dan kelas eksperimen sebesar 15,6 % (5 siswa).  

Tabel 2 

Pengkategorian Kemampuan Awal Hasil Belajar 

 Kategori Interval 
Kelas Pembanding Kelas Eksperimen 

Frekuensi Persentase Frekuensi  Presentase 

Rendah 69,8-73,5 18 52,9% 12 37.5% 

Sedang 73,6-77,3 13 38,2% 15 46,8% 

Tinggi 77, – 100  3 8,8% 5 15,6% 

  

Adapun hasil analisis inferensial untuk uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel tersebut tampak bahwa nilai signifikan dari uji normalitas untuk kelas pembanding 

0.130 dan untuk kelas eksperimen sebesar  .200* (artinya lebih dari atau sama dengan 

0,2). Data tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan kedua kelompok sampel lebih dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas masing-masing berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda rerata dilakukan dengan independent 

sample t-test. 

Tabel 3 

Uji Normalitas Kemampuan Awal Hasil Belajar 
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Berdasarkan Tabel 4, tampak bahwa uji homogenitas menggunakan uji Levene’s 

menghasilkan nilai signifikansi 0,010 (kurang dari 0,05) yang berarti data tidak berasal 

dari populasi yang memiliki variansi sama. Oleh karena itu, uji independent sample t-test 

yang digunakan adalah uji independent sample t-test jenis Equal variances not assumed. 

Uji tersebut menghasilkan nilai signifikan 0,087 (lebih dari 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kondisi awal hasil belajar kedua kelompok sampel seimbang. 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Beda Rerata Kemampuan Awal Hasil Belajar 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Nilai 

Awal 

Equal variances 

assumed 
7.071 .010 -1.774 64 .081 -1.24449 .70135 -2.64558 .15661 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.747 

49.0

97 
.087 -1.24449 .71216 -2.67555 .18658 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Jigsaw 

dan TSTS 

Pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw 

maupun TSTS dilaksanakan selama 4 

kali pertemuan yang masing-masing terdiri dari 2 jam pelajaran (2x40 menit). 

Pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini mengambil materi Penyajian Data dengan 

kompetensi dasar dalam materi Penyajian Data adalah menyajikan data dalam bentuk 

diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran dan Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan 

grafik. Adapun materi setiap pertemuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Pembanding  .137 32 .130 

Eksperimen  .124 32 .200
*
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Tabel 5 

Materi  Pembelajaran per Pertemuan Jigsaw dan TSTS 
Pertemuan Materi Kegiatan Jigsaw Kegiatan TSTS 

 

 

1. 

 Penyajian Data  

 Data tunggal ke Tabel 

 Tabel ke diagram Batang 

 Tabel ke diagram Garis 

 Tabel ke diagram Lingkaran  

Materi diberikan dengan 

pembentukan kelompok asal 

dan kelompok ahli dengan 4 

materi yang berbeda dalam 

setiap kelompoknya (sesuai 

dengan langkah Jigsaw) 

Pemberian materi pada 

kelompok tuan rumah 

dengan materi yang 

berbeda-beda dan 

pembentukan anggota 

kelompok sebagai “tamu” 

(sesuai dengan langkah 

TSTS) 

 

2. 

Membaca Diagram Batang, Garis, 

lingkaran  

 

3. 

Latihan Penyajian data dan 

membaca Diagram dengan 

menggunakan paper clip 

Pemberian Latihan soal 

pengumpulan dan penyajian 

data dengan media 

paperclip beraneka macam 

warna 

Pemberian Latihan soal 

pengumpulan dan 

penyajian data dengan 

media paperclip beraneka 

macam warna  

4. POST TES  Pemberian post tes Pemberian post test 

Pembagian kelompok baik pada model jigsaw maupun TSTS dilakukan secara 

heterogen dengan memperlihatkan peringkat siswa. Rincian pembagian kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

   

Tabel 6 

Pembagian Kelompok Secara Heterogen  
Kelompok 

Ahli (jigsaw) / 

Kelompok Keluarga 

(TSTS) 

Kelompok Asal (jigsaw) / Kelompok Tetangga (TSTS) 

I II III IV V VI VII VIII 

Diagram Lingkaran 1 9 16/34 27 5 13 23 31/33 

Diagram Garis 20 2 10 17 28 6 14 25 

Diagram Batang 32 21 3 11 18 29 7 15 

Tabel 25 26 22 4 12 19 30 8 

 

 Langkah pertama model pembelajaran Jigsaw adalah guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Guru membentuk kelompok sesuai 

dengan tabel 6 berdasarkan peringkat dengan dua kloter yaitu kloter A dan B. pembagian 

kloter ditunjuk agar anggota pada kelompok ahli tidak terlalu banyak. Guru menjelaskan 

kegiatan pada pembelajaran ini serta menekankan dan menjelaskan tanggung jawab setiap 

anggota kelompok. Setelah siswa mengerti apa yang disampaikan, guru memulai dengan 

meminta siswa membentuk kelompok Ahli sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Guru 

memberikan LKS pada kelompok Asal dengan materi yang berbeda-beda setiap 

kelompoknya. Siswa berdiskusi dalam kelompok Ahli untuk saling bertukar informasi dalam 

pengerjakan LKS, Setelah waktu selesai anggota kelompok Ahli kembali ke kelompok Asal 
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masing-masing. Guru memberikan LKS goals untuk dikerjakan pada kelompok Asal dengan 

berdikusi bersama bertukar informasi dalam kelompok Asal dengan menggunakan LKS yang 

sudah di kerjakan. Setelah selesai mengerjakan LKS goals guru meminta perwakilan 

kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

Kegiatan tersebut dilakukan pada pertemuan berikutnya. Skema pembelajaran jigsaw dapat 

dilihat pada gambar 1. 

  

 

 

 

 

 K 

    Gambar 1. Skema pembelajaran  model jigsaw 

Seperti halnya langkah pertama model pembelajaranjigsaw, pada TSTS guru jg menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi pada siswa. Guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok sesuai dengan Tabel 8. Penggunaan istilah keluarga dimaksudkan untuk kelompok 

tuan rumah dan istilah tetangga untuk kelompok tamu. Selanjutnya guru menjelaskan 

kegiatan pembelajaran serta menekankan dan menjelaskan tanggung jawab setiap anggota 

kelompok. Pada Tabel 8 pembagian kelompok berdasarkan peringkat dengan ada nomor 

peringkat yang ditebalkan dan berada pada tabel bagian paling atas, bagi nomor peringkat 

yang berada pada bagian atas dia akan menjadi perwakilan keluarga untuk berkeliling ke 

setiap tetangga. Setelah siswa mengerti kegiatan yang sudah disampaikan guru, guru 

memberikan LKS untuk dipelajari dan di pelajari oleh semua anggota kelompok keluarga. 

Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok keluarga,  guru meminta dua perwakilan berlaku 

sebagai tamu untuk berdiri untuk kemudian bertamu ke kelompok tetangga guna bertukar 

informasi. Dalam kegiatan tersebut juga guru memberikan waktu sekitar 5 menit untuk 

masing-masing proses bertamu. Setelah waktu habis guru meminta kembali tamu untuk 

berdiri dan melakukan kegiatan bertamu ke setiap kelompok tetangga sampai kembali lagi ke 

kelompok keluarga masing-masing. Setelah kegiatan tersebut selesai guru memberikan LKS 

goals untuk dikerjakan dalam kelompok keluarga secara bersama-sama berdiskusi dengan 
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menggunakan LKS yang sudah dikerjakan dalam kegiatan bertamu. Proses bertamu dalam 

penerapan TSTS dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

  

 

    Gambar 2. Skema pembelajaran Model TSTS 

 Peneliti telah mengukur pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan 

TSTS yang telah dirancang dengan lembar observasi. Lembar observasi masing-masing 

digunakan dalam dua pertemuan, Hasil lembar observasi  diisi oleh guru kelas VII SMP 

Negeri 2 Tuntang sebagai observer yang mengamati peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Pada lembar observasi terdapat 6 aspek untuk diamati yaitu  

penguasaan materi ajar, kesesuaian dengan kurukulum, kesesuaian RPP, penerapan jigsaw, 

penguasaan kelas, karakteristik guru. Rekapitulasi hasil pengisian angket dapat dilihat pada 

Tabel 7, pada tabel tersebut tampak bahwa di dalam setiap aspek baik pelaksanaan TSTS atau 

jigsaw sudah mencapai presentase di atas 70% bahkan beberapa aspek yang mencapai 100%. 

Hal ini  dari keneenam aspek yang diamati guru telah berada pada kategori sangat baik.  

  Tabel 7  

Hasil Lembar Observasi Model Jigsaw dan TSTS 
NO Aspek Jigsaw TSTS 

Pertemuan1 Pertemuan2 Pertemuan1 Pertemuan2 

1 Penguasaan Materi Ajar 90% 90% 90% 90% 

2 Kesesuaian dengan Kurikulum 85% 71% 87% 92% 

3 Kesesuaian RPP 95% 97% 98% 98% 

4 Penerapan Jigsaw/ TSTS 100% 100% 100% 100% 

5 Penguasaan Kelas 90% 95% 92% 90% 

6 Karakteristik Guru 95% 95% 95% 95% 

C. Kondisi Akhir Hasil Belajar Matematika 

 Analisis hasil belajar akhir menggunakan data hasil tes hasil belajar yang diberikan 

kepada siswa setelah diberikan perlakuan. Hasil analisis data tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8 

Hasil Deskriptif Kemampuan Akhir Hasil Belajar 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pembanding  34 27.00 100.00 64.47 20.18842 

Eksperimen  32 50.00 100.00 77.40 15.62434 

 Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa dari 32 siswa pada kelas eksperimen memiliki 

nilai minimum (50,00), maksimum (100,00), dan rata-rata (77,40) lebih baik dibanding 

nilai minimum (27,00), maksimum (100,00), dan rata-ratanya (64,47) dari 34 siswa pada 

kelas pembanding. Selain itu, 32 siswa pada kelas eksperimen juga lebih baik karena 

memiliki standar deviasi (15,62)  lebih rendah dibanding standar deviasi pada kelas 

pembanding (20.18). Hasil sebaran nilai hasil belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 

Pengkategorian Kemampuan Akhir Hasil Belajar 

Kategori Interval 
Kelas Pembanding Kelas Eksperimen 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Rendah 26,8-51,1 9 26,5% 1 3,2% 

Sedang 51,2-75,5 14 41,2% 15 46,9% 

Tinggi 76,6-100 11 32,4% 16 50% 

Berdasarkan pengkategorian pada Tabel 9, tampak bahwa sebagian besar pada kelas 

pembanding berada pada kategori sedang 41,2%  (14 siswa) sedangkan pada kelas 

eksperimen sebagian besar berada pada kategori tinggi 50% (16 siswa). Adapun yang 

masuk pada kategori rendah pada kelas pembanding 26,5% (9 siswa) dan pada kelas 

eksperimen 3,2% (1 siswa). 

 Uji beda rerata kondisi akhir dari kelas pembanding dan kelas eksperimen dilakukan 

setelah diberikan perlakuan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

hasil belajar matematika dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dengan TSTS. Hasil uji normalitas nilai posttest dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10 

Uji Normalitas Kemampuan Akhir Hasil Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 10, tertulis bahwa hasil uji normalitas pada kolom 

Kolmogorov-Smirnov pada kelas kelas eksperimen dan kelas pembanding sama-sama 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic Df Sig. 

Pembanding  .122 32 .200
*
 

Eksperimen .113 32 .200
*
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dengan signifikan  .200* (artinya lebih dari atau sama dengan 0,2). Data tersebut 

menunjukan bahwa nilai signifikan kedua kelompok sampel lebih dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelas masing-masing berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Oleh karena itu uji beda rerata dilakukan dengan independent 

sample t-test. Guna menentukan jenis independent sample t-test yang akan digunakan, 

maka dilakukan uji homogen. Hasil uji homogen dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 

Hasil Uji Beda Rerata Kemampuan Akhir Hasil Belajar 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Nilai 

Akhir 

Equal variances 

assumed 
1.840 .180 -2.990 64 .004 -13.34743 4.46333 -22.26396 -4.43090 

Equal variances 

not assumed 

  
-3.014 61.746 .004 -13.34743 4.42901 -22.20162 -4.49323 

Berdasarkan Tabel 11, tampak bahwa uji homogenitas menggunakan uji Levene’s 

menghasilkan nilai signifikansi 0,180 (lebih dari 0,05) yang berarti data berasal dari 

populasi yang memiliki variansi sama (homogen). Oleh karena itu, uji independent 

sample t-test yang digunakan adalah uji independent sample t-test jenis equal variances 

assumed. Uji tersebut nilai menghasilkan signifikan 0,004 (kurang dari 0.05). Hasil 

belajar (dimana rata-rata kelas eksperimen lebih baik dari rata-rata kelas pembanding) 

secara signifikan berlaku untuk populasi. Artinya penerapan TSTS pada materi penyajian 

data kelas VII secara signifikan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Hasil ini 

sesuai dengan hipotesis penelitian ini.  

D. Pembahasan   

Hasil analisis data pretest dengan uji Independent sample t-test dengan menggunakan 

jenis Equal variances not assumed  menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,087 (lebih 

dari 0,05). Hal ini berarti kelas eksperimen dan kelas pembanding memiliki kemampuan 

awal yang sama (seimbang).  Perencanaan dan pelaksanaan model kooperatif tipe jigsaw 

dan TSTS pada kelas eksperimen maupun kelas pembanding sudah menggunakan 

pedoman sesuai tahap dan langkah-langkah Jigsaw maupun TSTS telah melakukan 

dengan baik. Rekapitulasi hasil lembar observasi yang telah diisi oleh guru kelas VII 
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SMP Negeri 2 Tuntang sebagai observer yang mengamati peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. Peneliti sebagai guru telah menghasilkan persentase sebesar 

91,67% untuk kelas eksperimen dan 94,17% untuk kelas pembanding yang keduanya 

masuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti telah dapat 

menguasai materi, pelaksanaan sesuai dengan kurikulum, kesesuai dengan RPP, 

penguasaan kelas, karakteristik guru, serta peneliti telah menerapkan model Jigsaw 

maupun TSTS dengan baik.  

Hasil analisis data posttest menggunakan uji independent sample t-test jenis equal 

variances assumed menghasilkan nilai signifikan 0,004 (kurang dari 0.05). Hal ini berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata kedua kelompok sampel, maka 

disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar matematika dari penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan TSTS pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Tuntang.  

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan TSTS memiliki persamaan 

dalam pembentukan kelompok yaitu pembagian kelompok dilakukan secara heterogen. 

Pada model jigsaw pembentukan kelompok awal diberikan istilah kelompok “asal” 

sedangkan dalam model TSTS diberikan istilah kelompok “keluarga”. Pada pelaksanaan 

model kooperatif tipe jigsaw (pembanding) dan TSTS (eksperimen), kelas keduanya 

sama-sama dibagi menjadi dua kloter yaitu kloter A dan kloter B. Pembagian kloter 

tersebut disesuaikan dengan materi yang telah dibagi-bagi dan banyaknya jumlah siswa 

dalam satu kelas.  

Adapun perbedaan dari model kooperatif tipe jigsaw dan TSTS yaitu pada proses 

pengkajian materi dan proses sharing. Pada model jigsaw proses pengkajian materi 

dilakukan dalam kelompok asal bukan kelompok awal, sehingga tidak menutup 

kemungkinan antar siswa akan canggung untuk melakukan interaksi dalam pengkajian 

materi. Pada proses sharing untuk model jigsaw dilakukan pada kelompok asal dengan 1 

anggota kelompok dengan kemampuan baerbeda sebagai ahli. Pada model jigsaw sharing 

hanya dilakukan oleh 1 orang saja dengan materi yang belum tentu dipahami dan tidak 

menutup kemungkinan anggota kelompok asal lainnya akan belajar sendiri materi 

tersebut. Adapun pada model TSTS, pengkajian materi dilakukan dalam kelompok 

keluarga (kelompok awal) sehingga masing-masing anggota kelompok tidak canggung 

dan merasa nyaman dalam pengkajian materi. Pada proses sharing, model TSTS 

dilakukan oleh 2 anggota kelompok keluarga yang ditunjuk berkeliling ke kelompok 

tetangga. Kedua anggota tersebut mempunya kemampuan yang berbeda sehingga 
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nantinya keduanya akan saling melengkapi dan berkolaborasi dalam proses sharing. 

Dalam model TSTS proses sharing dilakukan berkali-kali sehingga anggota kelompok 

yang berkemampuan rendah akan belajar seiring dengan proses sharing berlangsung.  

SIMPULAN & SARAN 

Analisis hasil belajar nilai posttest menggunakan uji dengan independent sample t-

test menghasilkan nilai signifikansi 0,180 yang lebih dari 0,05 dengan rata-rata nilai kelas 

eksperimen (77,40) lebih tinggi dibanding nilai rata-rata kelas pembangding (64,47). Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil belajar matematika yang 

signifikan dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan TSTS untuk 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tuntang. 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka disarankan bagi  guru untuk 

menerapkan TSTS dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat 

dilaksanakan dengan tahapan-tahapan dan sintaknya secara umum. Pembentukan 

kelompok pada model TSTS tetap harus melihat kemampuan belajar atau peringkat siswa 

untuk mempermudah siswa dalam ketercapaian pelaksanaan model TSTS. Adapun dalam 

penerapannya guru harus mampu mendistribusikan waktu dan mengolah model 

pembelajaran TSTS menjadi model yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

materi apapun. Bagi peneliti lainnya disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dengan tetap berinovasi dalam model pembelajaran TSTS maupun model jigsaw.  
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NILAI AWAL KELAS PEMBANDING DAN KELAS 

EKSPERIMEN 

 

 

NO Kelas VII B Kelas VII A 

1 70.0 74.0 

2 73.0 76.0 

3 72.0 77.0 
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4 73.0 70.0 

5 72.0 73.0 

6 71.0 70.0 

7 70.0 75.0 

8 75.0 76.0 

9 73.0 78.0 

10 72.0 74.0 

11 73.0 70.0 

12 78.0 80.0 

13 71.0 71.0 

14 73.0 72.0 

15 74.0 74.0 

16 72.0 82.0 

17 80.0 75.0 

18 76.0 72.0 

19 77.0 83.0 

20 76.0 73.0 

21 74.0 71.0 

22 79.0 71.0 

23 72.0 70.0 

24 75.0 75.0 

25 75.0 73.0 

26 78.0 79.0 

27 74.0 77.0 

28 82.0 71.0 

29 73.0 70.0 

30 71.0 75.0 

31 74.0 72.0 

32 73.0 74.0 

33 77.0  

34 74.0  

 

 

 

NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

PEMBANDING  

 

NO Kelas VII B Kelas VII A  

1 41.0 85.0 

2 66.0 75.0 

3 82.0 87.0 

4 69.0 62.0 

5 57.0 91.0 

6 63.0 66.0 
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7 66.0 66.0 

8 63.0 100.0 

9 85.0 82.0 

10 89.0 71.0 

11 94.0 91.0 

12 82.0 64.0 

13 27.0 53.0 

14 27.0 69.0 

15 37.0 83.0 

16 54.0 100.0 

17 73.0 83.0 

18 83.0 55.0 

19 83.0 58.0 

20 60.0 91.0 

21 78.0 100.0 

22 44.0 82.0 

23 63.0 50.0 

24 63.0 100.0 

25 55.0 71.0 

26 100.0 76.0 

27 87.0 100.0 

28 78.0 64.0 

29 83.0 75.0 

30 35.0 69.0 

31 35.0 100.0 

32 73.0 58.0 

33 42.0  

34 41.0  

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELAS JIGSAW 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama   : 

Kelompok  Asal : 

Kelompok Ahli  : 

 “ Data Tunggal ke Tabel” 

Tabel data distribusi adalah penyajian data tunggal dalam bentuk tabel.   
Contoh soal   
Berikut ini adalah data ulangan bahsa jawa dari 30 siswa kelas XI SMP Pelita.  
7,8,6,8,7,7,6,6,6,7, 
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7,7,7,7,8,6,6,6,7,7, 
5,5,7,7,6,6,8,8,5,6 
Dari kumpulan data di atas susunlah dalam bentuk tabel !! 
Penyelesaian : 
Frekuensi (fi) = banyaknya data  

 Nilai 5 muncul sebanyak 3 , fi = 3 

 Nilai 6 muncul sebanyak 10 , fi = 10 

 Nilai 7 muncul sebanyak 12 , fi = 12 

 Nilai 8 muncul sebanyak 5 , fi = 5 

Data tunggal ke tabel : 

Nilai (xi) Tally (turus) Frekuensi 

(fi) 

5 III 3 

6 IIII IIII 10 

7 IIII IIII II 12 

8 IIII 5 

Jumlah 30 

 

Kerjakan soal dibawah ini !!! 

1. Pada sebuah sekolah di kelas VII di ketahui nilai ulangan Matematikanya adalah  

7,7,6,5,6,7,8,8,9,5,6,5,7,7,8,7,6,5,4,5,4,6,8,9,7,6,5,7,8,6. Dari data tersebut susunlah dalam bentuk 
tabel !!!! 
Penyelesaian : 
 

Nilai (xi) Tally (turus) Frekuensi 

(fi) 

   

   

   

   

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama   :  

Kelompok Asal : 

Kelompok Ahli  : 

 “ Tabel  ke Diagram Batang”  

Diagram Batang adalah diagram penyajian dalam bentuk batang atau kotak. 
Contoh soal  
1. Jumlah lulusan SMA Kelas X dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. 

Petunjuk: 

Amatilah contoh soal 

kemudian kerjakan soal 

yang ada di bawahnya 
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nyatakan data jumlah lulusan SMA Kelas X dari tahun 

2000 tersebut dalam bentuk diagram batang !! 
 

  
Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini !!! 

1. Berikut merupakan merupakan daftar harga buah di pasar senen: 

Buah Harga  

Apel 5000 

Jeruk 6000 

Nanas 3000 

Semangka 8000 

Melon 9000 

Dari data harga buah di pasar senen sajikan data tersebut dalam diagram batang!!! 
 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama   :  

Kelompok Asal : 

Kelompok Ahli  : 

 “ Tabel  ke Diagram Garis” 

Diagram Garis adalah diagram penyajian dalam bentuk garis. 
Contoh soal  

1. Dalam enam bulan pertama pada tahun 2007, pemakaian daya listrik dari koperasi ABC seperti 

berikut:  

Tahun Jumlah 

2000 20 

2001 40 

2002 50 

2005  70 

2004 100 

Petunjuk: 

Amatilah contoh soal 

kemudian kerjakan 

soal yang ada di 

bawahnya 
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Sajikan data tersebut kedalam diagram garis!!! 
Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerjakan soal dibawah ini !!!  

1. Sebuah dealer mobi sejak tahun 1995 hingga akhir tahun 2004 selalu mencatat jumlah mobil yang 

terjual setiap tahun sebagai berikut  

Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Jumlah Mobil 
Yang Terjual   

15 18 27 21 18 30 32 20 17 25 

Dari data mobil yang terjual dari tahun 1995 sampai 2004 sajikan data tersebut dalam diagram garis!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama   :  

Kelompok  Asal : 

Kelompok Ahli  : 

“ Tabel  ke Diagram Lingkaran” 

Diagram Lingkaran adalah diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran.  
Contoh soal  

Bulan Pemakaian 
(Kwh) 

Januari  148 

Februari  192 

Maret  136 

April  170 

Mei  180 

Juni  184 

Petunjuk: 

Amatilah contoh soal 

kemudian kerjakan soal 

yang ada di bawahnya 
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Tabel berikut menunjukkan banyakknya siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada 

tahun 2007 : 

Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram  
Lingkaran lingkaran dan tentukan besar presentasenya   !!  

 

Penyelesaian : 

isilah tabel bantuan berikut. 

Mencari besar sudut :       

 

Mencari besar presentase :  

 

Tingkat 
Pendidikan  

Banyak 
Siswa 

Presentase (%) Besar Sudut (
0
) 

SD 175  X 100%= 17,5%  X 360
0
=63

0
 

SMP 600  X 100 % = 60%  X 360
0
=216

0
 

SMA 225  X 100 %= 22,5 %  X 360
0
=81

0
 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal dibawah ini !!!!  

1. Terdapat buku-buku di dalam perpustakaan yaitu ada pada tabel berikut ini : 

Tingkat 
Pendidikan  

Banyak Siswa 

SD 175 

SMP 600 

SMA 225 

Jumlah   1000 

Buku Jumlah 

IPA 50 

PKN 20 

IPS 30 

Bhs Indo 40 

Petunjuk: 

Amatilah contoh soal 

kemudian kerjakan soal 

yang ada di bawahnya 
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Dari data diatas nyatakan dalam bentuk diagram lingkaran dan 
tentukan besar presentasenya !! 

 
 
 
Penyelesaian: 
Isilah tabel di bawah ini ! 

Buku  Jumlah  Presentase (%) Besar Sudut (
0
) 

   
  X  100% =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
 X 100 % =           % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

    
  X 100% =             % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

 
gambarlah pada diagram lingkaran di bawah ini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA (GOALS)  

 

Nama kelompok   :  

 

 

Matematika 60 
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Kerjakan soal dibawah ini bersama kelompok mu !!!! 

1. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data yaitu siswa yang ukuran sepatu 

33 sebanyak 2 orang, ukuran 34 sebanyak 4 orang, ukuran 35 sebanyak 3 orang, ukuran 36 sebanyak 2 

orang, ukuran 37 sebanyak 6 orang, ukuran 38 sebanyak 4 orang dan ukuran 39 ada 3 orang, Dari data 

tersebut nyatakan lah dalam tabel, diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran!!!!  

 

Penyelesaian : 

A. Sajikan dalam tabel  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis  
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C. Sajikan dalam diagram Lingkaran  

  
 

 

 

 

Gam

barl

ah 

dala

m 

diag

ram 

lingk

aran 

diba

wah 

ini ! 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Sepatu Frekuensi Presentase (%) Besar sudut (
0
) 

   
  X  100% =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
 X 100 % =           % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

    
  X 100% =             % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =       % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 % =          % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

Jumlah    
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KUNCI JAWABAN 

 

LKS  

2. Pada sebuah sekolah di kelas VII di ketahui nilai ulangan Matematikanya adalah  

7,7,6,5,6,7,8,8,9,5,6,5,7,7,8,7,6,5,4,5,4,6,8,9,7,6,5,7,8,6. Dari data tersebut susunlah dalam bentuk 
tabel !!!! 
Penyelesaian : 
 

Nilai (xi) Tally (turus) Frekuensi 

(fi) 

4 II 2 

5 IIII II 7 
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6 IIII I 6 

7 IIII III 8 

8 IIII 5 

9 II 2 

jumlah 40 

 

3. Berikut merupakan merupakan daftar harga buah di pasar senen: 

Buah Harga  

Apel 5000 

Jeruk 6000 

Nanas 3000 

Semangka 8000 

Melon 9000 

Dari data harga buah di pasar senen sajikan data tersebut dalam diagram batang!!! 

 Penyelesaian :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sebuah dealer mobi sejak tahun 1995 hingga akhir tahun 2004 selalu mencatat jumlah mobil yang 

terjual setiap tahun sebagai berikut  

Tahun 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Jumlah Mobil 
Yang Terjual   

15 18 27 21 18 30 32 20 17 25 

Dari data mobil yang terjual dari tahun 1995 sampai 2004 sajikan data tersebut dalam diagram garis!!! 
Penyelesaian : 
 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

Apel Jeruk Nanas Semangka Melon

Harga  

Harga

0
5

10
15
20
25
30
35

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tahun

Jumlah Mobil Yang Terjual   

Jumlah Mobil Yang
Terjual
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5. Terdapat buku-buku di dalam perpustakaan yaitu ada pada tabel berikut ini : 

Dari data diatas nyatakan dalam bentuk diagram lingkaran dan 
tentukan besar presentasenya !! 
 
 

Penyelesaian: 
Isilah tabel di bawah ini ! 

Buku  Jumlah  Presentase (%) Besar Sudut (
0
) 

IPA 50  

  X  100% =     25    % 

 

 

  X  360
0
 =     90    

0
 

 

PKN 20  

  X 100 %  =     10    % 

 

 

  X  360
0
 =    36     

0
 

 

IPS 30  

 X 100 % =  15   % 

 

 

  X  360
0
 =  54       

0
 

 

Bhs Indo 40   

  X 100% =   20    % 

 

 

  X  360
0
 =    72     

0
 

 

Matematika 60  

  X 100 %  =   30      % 

 

  X  360
0
 =    108   

0
 

gambarlah pada diagram lingkaran di bawah ini  

 

 

 

 

 

 

Buku Jumlah 

IPA 50 

PKN 20 

IPS 30 

Bhs Indo 40 

Matematika 60 

Jumlah Buku 

 Buku  IPA

 Buku  PKN

 Buku  IPS

 Buku  Bhs Indo

 Buku  Matematika
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KUNCI JAWABAN 

LKS GOALS  

Kerjakan soal dibawah ini bersama kelompok mu !!!! 

2. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data yaitu siswa yang ukuran sepatu 

33 sebanyak 2 orang, ukuran 34 sebanyak 4 orang, ukuran 35 sebanyak 3 orang, ukuran 36 sebanyak 2 

orang, ukuran 37 sebanyak 6 orang, ukuran 38 sebanyak 4 orang dan ukuran 39 ada 3 orang, Dari data 

tersebut nyatakan lah dalam tabel, diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran!!!!  

 

Penyelesaian : 

D. Sajikan dalam tabel  



36 

 

Ukuran Sepatu  Frekuensi 

33 2 

34 4 

35 3 

36 2 

37 6 

38 4 

39 3 

E. Sajikan dalam digram Batang dan diaagram Garis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Sajikan dalam diagram lingkaran  

Ukuran Sepatu  Jumlah  Presentase (%) Besar Sudut (
0
) 

33 2  

  X  100% =  8,3       % 

 

 

  X  360
0
 =    30    

0
 

 

34 4  

  X  100% =  16,6   % 

 

 

  X  360
0
 =  60      

0
 

 

35 3  

  X  100% =  12,5     % 

 

 

  X  360
0
 =     45    

0
 

 

36 2    

0

2

4

6

8

33 34 35 36 37 38 39

Ukuran Sepatu

Diagram Garis Ukuran Sepatu   

Frekuensi

0
1
2
3
4
5
6
7

33 34 35 36 37 38 39

Ukuran Sepatu

Diagram Batang Ukuran Sepatu  

Frekuensi
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  X  100% =       8,3  % 

 

  X  360
0
 =  30    

0
 

 

37 6  

  X  100% =      25   % 

 

 

  X  360
0
 =  90     

0
 

 

38 4  

  X  100% =  16,6      % 

 

 

  X  360
0
 = 60     

0
 

 

39 3  

  X  100% =  12,5  % 

 

 

  X  360
0
 = 45     

0
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KUNCI JAWABAN 
TES  

1. Diketahui nilai ulangan matematika kelas VI  SD Suka maju adalah sebagai berikut : 

5,6,7,5,6,7,8,4,3,9, 
8,5,7,3,6,5,7,8,9,4, 
8,5,7,8,3,5,6,4,8,5 
Dari data d iatas sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel!! 
Penyelesaian:  

Nilai Tally (Turus) Frekuensi 

3 III 3 

4 III 3 

5 IIII II 7 

Frekuensi  

Ukuran Sepatu 33

Ukuran Sepatu 34

Ukuran Sepatu 35

Ukuran Sepatu 36

Ukuran Sepatu 37

Ukuran Sepatu 38

Ukuran Sepatu 39
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6 IIII 4 

7 IIII 5 

8 IIII I 6 

9 II 2 

Jumlah  30 

 
2. Tabel di bawah ini menunjukkan data pekerjaan warga di  Desa Paraan Beji, sebagai berikut: 

No  Jenis Pekerjaan  Frekuensi  

1 Petani  10 

2 Pegawai Negeri Sipil 12 

3 nelayan 7 

4 Pedagang  13 

5 Karyawan  12 

6 TNI/POLRI 6 

 Jumlah  60 

 Dari data di atas sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang !!! 
penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2011 sampai 2016 mengalami kenaikan dan 

penurunan yang sangat signifikan, diperoleh data sebagai berikut : 

No Tahun  Nilai Tukar 
Rupiah (Rp) 

1 2011 9.800 

2 2012 9.000 

3 2013 10.000 

4 2014 10.200 

0

5

10

15

Frekuensi  

Frekuensi
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5 1015 10.500 

6 2016 11.100 

 Berdasarkan data di atas , sajikanlah data tersebut ke dalam bentuk diagram garis !!!! 
Penyelesaian: 
 

      

 

 

 

 

4. Di SMP N 2 Ngawi telah dilakukan pemilihan ketua OSIS period 2012-2013 dengan kandidat 4 orang 

yaitu Johan, Jesica, Budi, dan Melan, masing-masing kandidat sudah mendapatkan suara, diperoleh 

data tersebut sebagai berikut : 

No  Kandidat  Banyak Suara 

1 Johan  30 

2 Jesica 30 

3 Budi 12 

4 Melan  48 

 Jumlah 120 

 Berikut data banyaknya suara masing-masing kandidat. Sajikanlah data tersebut kedalam diagram 
lingkaran dan lengkap dengan keterangan presentase perolehan suara setiap kandidat !!! 

Kandidat  Banyak Suara Presentase (%) Besar Sudut (
0
) 

Johan  30  

  X  100% =  25   % 

 

 

  X  360
0
 =      90   

0
 

 

Jesica 30  

  X  100% =   25    % 

 

 

  X  360
0
 =     90    

0
 

Budi 12  

  X  100% =    10     % 

 

  X  360
0
 =  36       

0
 

 

Melan  48   

  X  100% =      40   % 

 

  X  360
0
 =   144      

0
 

 
 
 
 
 
 
 

0

5.000

10.000

15.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tahun

Nilai Tukar Rupiah (Rp) 

Nilai Tukar Rupiah
(Rp)

Banyak Suara  

Kandidat Johan

Kandidat Jesica

Kandidat Budi

Kandidat Melan
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5. Perhatikan diagram batang dibawah ini !! 

 
 

 

 

 

 

 

a. Buatlah tabel dari diagram batang tersebut ! 

 

Bulan  Tally (Turus) Frekuensi (fi ) 

Januari IIII IIII II 13 

Februari IIII IIII IIII I 16 

Maret  IIII IIII IIII 14 

April  IIII IIII IIII IIII 20 

Mei  IIII IIII IIII II 17 

Juni  IIII IIII IIII I 16 

 

 

 

 

b.  Pada bulan apa penjualan mobil paling rendah ? 

Jawab : Januari 
c. Pada bulan apa penjualan mobil mengalami kenaikan paling tinggi? 

Jawab : April 
d. Berapa selisih penjualan mobil pada bulan April dan bulan Maret?? 

Jawab : 20 – 14 = 6 
6. Perhatikan diagram garis berikut ! 

Berikut merupakan diagram garis dari data pemakaian listrik selama 6 bulan di desa karangjati.  
 



41 

 

 

 

  

 

 

 

 

a. Pada bulan apakah pemakain listrik digunakan paling tinggi di desa karangjati? 

Jawab : Februari 
b. Berapa selisiih dari pemakaian listrik pada bulan april dan maret di desa karangjati? 

Jawab : 170 – 136 =  34 
c. Buatlah diagram garis tersebut kedalam bentuk tabel! 

Jawab :  

Bulan  Pemakaian (kwH) 

Januari 148 

Februari 192 

Maret  136 

April  170 

Mei  180 

Juni  184 

 
7. Diketahui suatu polin terhadap 1.000 pemirsa tentang satu stasiun televisi di dapatkan data yang di 

sajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

a. Acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang 

meminatinya? 

Jawab : sinetron ,  X 1.000 = 250 orang 

b. Acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang 

memilihnya?? 

Jawab : kuis , ,  X 1.000 = 100 orang 
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c. Berapa persen pemirsa yang meminati acara olah raga?? Berapa banyak pemirsa yang 

meminatinya?  

Jawab : 100 – ( 25 + 35 + 23) = 17, ,  X 1.000 = 170 orang  
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SOAL PAPPER CLIP 

LEMBAR KERJA SISWA 

Nama   : 

Kelompok  : 

“PAPER CLIP” 

Diberikan satu kotak paper clip dengan warna yang berbeda, sajikanlah banyak paper clip tersebut 

kedalam tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran!!!! 

Petunjuk : 

1. Diketahui satu buah kotak yang berisi paper clip dengan warna dan jumlah yang berbeda-beda  

2. Hitung jumah banyaknya paper clip yang ada dalam kotak tersebut 

3. Buatlah data untuk memisahkan masing-masing warna untuk memudahkan dalam pengolahan dan 

penyajian data 

Penyelesaian : 

data yang diperoleh :   a. Paper clip warna ................. berjumlah ............. 

   b. . Paper clip warna ................. berjumlah ............. 

   c. . Paper clip warna ................. berjumlah ............. 

   d. . Paper clip warna ................. berjumlah ............. 

   e. . Paper clip warna ................. berjumlah ............. 

dari data diatas sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran !!! 

A. Sajikan dalam tabel 
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B. Sajikan dalam diagram batang dan diagram garis  
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C. Sajikan dalam diagram Lingkaran  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Gam

barl

ah 

dala

m diagram lingkaran dibawah ini ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warna Frekuensi Presentase (%) Besar sudut (
0
) 

   
  X  100% =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
 X 100 % =           % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

    
  X 100% =             % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =         % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 %  =       % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

   
  X 100 % =          % 

 

 
  X  360

0
 =         

0
 

 

Jumlah    
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LATIHAN SOAL SISWA  

“MEMBACA DIAGRAM BATANG” 

 Contoh soal  

1. Perhatikan diagram batang dibawah ini !! 

 Siswa yang Gemar Olahraga  

 

 

 

 

 

 

a. Dari diagram batang tersebut sajikan 
dalam bentuk tabe? 

b. lOlahraga apa yang paling diminati siswa 
?? berapa siswa yang meminatinya? 

c. Olahraga apa yang paling rendah  diminati 
siswa ? berapa jumlah siswa yang 
meminatinya? 

d. Berapakah selisih siswa yang memunati 
olahraga volly dan basket? 

Penyelesaian :  

a. Sajikan dalam tabel  

Olahraga  Frekuensi (fi) 

Volly  8 

Basket 11 

Sepak bola 7 

Bulutangkis 5 

Tenis  5 

Lompat jauh 4 

Jumlah  40 

 

b. Olahraga yang paling diminati siswa : 
Basket 
Banyak siswa yang meminatinya : 11 
orang  

c. Olahraga yang paling rendah diminati 
siswa : Lompat Jauh  
Banyak siswa yang meminatinya : 4 orang  

d. Selisih dari olahraga basket dan volly : 11 
– 8 = 3  
Kerjakan soal dibawah ini !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Sajikan data pada diagram batang 

dalam bentuk tabel ! 

b. Berapa banyak siswa kelas III?? 

c. Berapa selisih jumlah siswa di kelas I 

dan kelas V??

 
 
 

a. B
u
a
t

l
a
h
 
t
a
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“MEMBACA DIAGRAM GARIS” 

 Contoh soal  

1. Perhatikan diagram garis dibawah 

ini!!diagram di bawah ini menunjukkan 

suhu badan angga selama satu minggu. 

  

 

 

 

 

a. Buatlah tabel dari diagram garis tersebut!  

b. Di hari apa suhu angga naik drastis berapa 

derajat suhu nya? 

c. Di hari apa suhu angga stabil dan berapa 

derajat suhunya?Berapa kali jumlah suhu 

angga mengalami kenaikkan? 

Penyelesaian : 

a. Tabel  

Hari  Suhu (
0
) 

Senin 33 

Selasa 35 

Rabu 39 

Kamis 37 

Jumat 37 

Sabtu 36 

Minggu  35 

 

b. Suhu angga naik drastis pada saat hari 

rabu yaitu sebesar 39
0
  

c. Suhu angga stabil pada hari Kamis dan 

Jumat yaitu dengan suhu 37
0
 

d. Suhu angga naik 2x yaitu pada hari senin 

ke selasa dan selasa ke rabu.  

Kerjakan soal dibawah ini !!  

diagram garis dibawah ini merupakan diagram 

data kurs kenaikan Rupiah ke dolar AS pada 

tahun3013. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sajikan data pada diagram diagram garis 

dalam bentuk tabel !  

b. Berapa kali kenaikan Rupiah ke dolar AS 

selama tahun2013?? 

c. Di bulan apakah kenaikan Rupiah ke dolar 

AS paling rendah ? 

d. Berapa selisih kenaikan Rupiah ke dolar 

AS pada bulan juli ke desember
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“MEMBACA DIAGRAM LINGKARAN” 

 

 Contoh soal  

1. Perhatikan diagram lingkaran dibawah ini 

!!!  

Diagram lingkaran dibawah ini menunjukkan 

pendapat masyarakat mengenai jenis 

kendaraan yang aman. Masyarakat yang 

berpendapat pesawat lebih aman ada 24 

orang 

 

 

 

 

 

a. Berapa derajat sudut yang memilih mobil 

pribadi dan kereta api ? 

b. Berapa orang yang berpendapat bahwa 

kereta api lebih aman?? 

c. Berapa jumlah keseluruhan orang yang 

berpendapat mengenai jenis kendaraan 

yang aman?  

Penyelesaian : 

a. Mobil pribadi : karena sudut yang 

membentuk adalah siku-siku maka besar 

sudutnya adalah 90
0
  

Kereta api : 360
0
 – (90

0
 + 72

0
 + 54

0
 ) = 

360
0
 – 216

0
 = 144

0
 

Jadi besar sudut dari kereta api adalah 
144

0
 

b. Kereta api =  

c. Mobil pribadi =  

Pesawat :  

Bus :  

Kereta api =  

Jadi jumlah keseluruhan masyarakat yang 
berpendapat adalah 122 0rang 
 
 

Diagram lingkaran dibawah ini 
menunjukkan hasil panen perkebunan 
“sejuk segar” . jumlah hasil panen 
cengkeh dan teh 55 kwintal. 
 

 

 

 

 

 

a. Berapa derajat sudut yang menunjukkan 

besar panen kopi dan cengkeh? 

b. Berapa kwintal panen cengkeh? 

c. Berapa jumlah keseluruhan panen 

perkebunan “sejuk segar”
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL SISWA  

 

“membaca diagram batang” 

Kerjakan soal dibawah ini !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Sajikan data pada diagram batang dalam bentuk tabel ! 

e. Berapa banyak siswa kelas III? 

f. Berapa selisih jumlah siswa di kelas I dan kelas V?? 

Penyelesaian : 

a. Ke dalam tabel  

Kelas  Banyak Siswa 

I 36 

II 34 

III 31 

IV 33 

V 33 

VI 31 

Jumlah  198 

 

“membaca diagrma garis” 

Kerjakan soal dibawah ini !!  

diagram garis dibawah ini merupakan diagram data kurs kenaikan Rupiah ke dolar AS pada 

tahun3013. 
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e. Sajikan data pada diagram diagram garis dalam bentuk tabel !  

f. Berapa kali kenaikan Rupiah ke dolar AS selama tahun2013?? 

g. Di bulan apakah kenaikan Rupiah ke dolar AS paling rendah ? 

h. Berapa selisih kenaikan Rupiah ke dolar AS pada bulan juli ke desember 

Penyelesaian :  

a.data dalam bentuk tabel  

Bulan  Kurs Rupiah  

Januari 9.800 

Februari  9.900 

Maret  10.000 

April  10.100 

Mei  10.300 

Juni  10.200 

Juli  10.000 

Agustus  10.500 

September  10.900 

Oktober  11.000 

November  11.400 

Desember  11.700 

 

“membaca diagram lingkaran” 

Kerjakan soal dibawah ini !!! 

Diagram lingkaran dibawah ini menunjukkan hasil panen perkebunan “sejuk segar” . jumlah hasil 

panen cengkeh dan teh 55 kwintal. 

 

 

 

 

 

 

d. Berapa derajat sudut yang menunjukkan besar panen kopi dan cengkeh? 

e. Berapa kwintal  dari panen cengkeh? 

f. Berapa jumlah keseluruhan panen perkebunan “sejuk segar” 
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Penyelesaian : 

a. Berapa derajat sudut yang menunjukkan besar panen kopi dan cengkeh? 

Cengkeh = 900 , kopi = 360 – (135 + 75 + 90)0  = 60 0  

b. Berapa kwintal dari panen cengkeh? 

            cengkeh =  X 55 = 33 

c. Berapa jumlah keseluruhan panen perkebunan “sejuk segar” 

Kopi =  X 55 = 33 

Cengkeh  =  X 55 = 22 

Tembakau  =  X 55 = 49,5 

teh  =  X 55 = 27,5 

 

jadi jumlah keseluruhan panen perkebunan “sejuk segar” adalah 33 +22 +49,5 +27,5 = 13
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs  

Sekolah   : SMP Negeri 2 Tuntang  

Mata Pembelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Materi Pokok   : Penyajian Data    

Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif Learning 

Tipe Jigsaw, siswa dapat: 

3.16.1 Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis dan diagram 

lingkaran.   

4.14.1 Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi dan menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. 

Karakter siswa yang diharapkan : Aktif, Jujur, Disiplin, Tanggungjawab dan Kerjasama.  

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Hasil  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.16 menganalisis antara data dengan 

cara penyajiannya (tabel, diagram 

garis, diagram batang, diagram 

lingkaran). 

3.16.1 menyajikan data dalam bentuk diagram 

batang, diagram garis dan diagram lingkaran. 

 

4.14 menyajikan dan menafsirkan data 

dalam bentuk tabel,diagram garis, 

diagram batang, diagram lingkaran . 

4.14.1 Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi 

dan menyajikan data hasil pengamatan dalam 

bentuk tabel, diagram, dan grafik. 

 

C. Materi Pembelajaran  

1. Materi Regular : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis dan 

lingkaran.  

2. Materi Remedial : Menyelesaikan permasalahan nyata dengan penyajian data 

bentuk diagram batang dan diagram garis.   
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3. Materi Pengayaan : Menyelesaikan permasalahan nyata dengan penyajian data 

bentuk diagram lingkaran.  

(materi tercantum pada lampiran 1) 

D. Metode Pembelajaran  

Pendekatan  : Berfokus pada siswa 

Metode   : Diskusi, Tanya Jawab, Kerjasama, dan Presentasi 

Model   : Koopertif Learning Tipe Jigsaw 

 

E. Media Pembelajaran  

1. Gambar tentang motivasi yang di tanyangkan di powerpoint. 

2. Powerpoint berisi tentang gambar penyajian data dalam kehidupan sehari-hari dan 

berisi aturan setiap langkah pembelajaran.  

3. Materi tentang penyajian data. 

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang, 

diagram garis dan diagram lingkaran. 

 

F. Sumber-sumber Pembelajaran  

1. As`ari, Abdur Rahman, dkk. 2016. Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 1. 

Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud 

 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan ke 1 (Pertama)  

(2 jam pembelajaran/80 menit) 

Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan (30 menit)       

Tinjauan, pemberian motivasi , dan apersepsi 

a. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar siswa  

b. Guru mengabsen siswa dengan cara menanyakan siswa yang tidak hadir beserta 

keterangan ketidakhadirannya. 

c. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan serta menyimpan buku yang bukan matematika  

d. Guru memberikan semangat kepada siswa dengan memberikan motivasi 

e. Apersepsi: Guru mengingat kembali tentang cara menggunakan busur derajat dengan 

mengajak siswa bersama-sama secara klasikal untuk menggambar beberapa sudut di 

depan kelas. 
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penjelasan kepada siswa mengenai teknik pembelajaran yang akan digunakan 

beserta manfaatnya (Penjelasan Informasi) 

 

f. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai  

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu, Menyajikan data dalam bentuk 

diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran, Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, 

dan grafik. 

h. Guru menyampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari pada kehidupan sehari-

hari  Beberapa contoh hubungan materi penyajian data yang akan kita pelajari dengan 

konteks di kehidupan nyata, misalnya: Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai 

penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Salah satunya dalam bidang 

ekonomi dan perbankan yang sering dijumpai adalah fluktuatif nilai tukar Rupiah 

terhadap Dolar AS yang sering disebut dengan kurs mata uang. Setiap hari selalu ada 

perubahan kurs mata uang yang ditampilkan dalam bentuk diagram untuk 

mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang 

yang terjadi.  

 

pembentukan Kelompok Awal (“keluarga”)  (Mengorganisir Siswa ke dalam 

Tim-Tim Belajar)  

a. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok 

b. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang  

c. Pembentukan kelompok dengan meminta siswa untuk berhitung 1 sampai 4 untuk 

kemudian bergambung menjadi kelompok “keluarga” 

d. Guru memberikan co card  untuk menjadi identitas setiap anggota kelompok dengan 

warna co card  yang sama namun terdapat nomor yang berbeda 

Pembentukan Kelompok Ahli (“tetangga”) 

a. Setelah pembentukan kelompok “keluarga” guru meminta masing-masing anggota 

kelompok “keluarga”  yang memiliki nomor yang sama untuk berkumpul dan menjadi 

satu kelompok yaitu kelompok”tetangga”.  

b. Kelompok “tetangga” mendapatkan LKS yang berbeda-beda. 

c. Tugas dari kelompok “tetangga”  adalah untuk mempelajari dan menyelesaikan LKS 

yang telah diberikan   

d. Masing-masing kelompok“tetangga” juga mempunyai tanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi yang didapat dari “tetangga” ke kelompok  “keluarga” 

 

Inti (40 menit) 

 

Pemberian Materi Kegiatan pembelajaan (Penguasaan ) 

 

a. Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok “tetangga” untuk di kerjakan. 

b. LKS tersebut berisikan materi yang berbeda-beda. 

c. Guru meminta masing-masing anggota kelompok “tetangga”  untuk berdiskusi dalam 

mempelajari, menguasai dan mengerkana apa yang ada didalam LKS yang sudah 

diberikan.  

d. Dalam kegiatan yang sedang berlangsung guru berkeliling untuk memastikan diskusi 

berlangsung dengan baik.  

e. Guru mempersilahkan siswa untuk bertanya kepada guru perihal apa yang tidak 

diketauhi dalam materi yang ada dalam LKS tersebut. 
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f. Guru mengingatkan  bahwa wak tu untuk berdiskusi hampir selesai  

g. Setelah waktu untuk berdiskusi dalam mempelajari, menguasai dan mengerjakan LKS 

sudah habis guru meminta siswa untuk kembali ke kelompok”keluarga” 

 

Membimbing kelompok dalam kegiatan berdiskusi dan bekerjasama yang sedang 

berlangsung (Penularan) 

  

h. Setelah kembali kedalam kelompok “keluarga”  masing-masing anggota kelompok 

saling berdiskusi, bertukar informasi dari LKS masing-maisng kepada anggota 

kelompok “keluarga” lainnya. 

i. Guru meminta masing-masing anggota harus menguasai materi yang di dapat dari 

kegiatan diskusi setelah kegiatan kelompok “tetangga” yang sudah dilakukan 

j. Guru memperbolehkan siswa untuk bertanya kembali apabial tidak mengerti dengan 

materi tertentu yang dijelaskan oleh teman mereka.  

k. Guru memberikan waktu untuk saling berdiskusi dalam kelompok “keluarga” tersebut. 

 

Mengevalusai Hasil Kerkja Kelompok dalam kegiatan yang sudah berlangsung 

l. Guru memberikan LKS (GOALS) untuk menjadi penilaian kelompok. 

m. Guru mempersilahkan salah satu perwakilan kelompok yang sudah di tunjuk untuk 

maju kedepan kelas dan mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. 

Penutup (10 menit)  

 

mengkritik, mendiskripsikan, memutuskan, menafsirkan, menyimpulakan 

bersama kegiatan belajar dalam kelompok 

a. Guru membimbing siswa untuk dapat menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan 

hari ini.  

b. Guru memberikan pujian kepada  kelompok yang telah  menyelesaikan LKS(goals ) 

dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. 

c. Guru menyampaikan topik materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

latihan soal yang berkaitan dengan penyajian data.  

d. Guru bersama-sama dan mengakhiri dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Penilaian Hasil Belajar / evaluasi 
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1. Teknik Penilaian kelompok   

Indikator Pencapaian Teknik 

Penilaian  

Bentuk 

Instrumen  

Instrumen 

dan Prosedur 

Penilaian  

3.14.1 Menyajikan data dalam 

bentuk diagram batang, 

diagram garis dan diagram 

lingkaran.  

3.14.2 Mengumpulkan, 

mengolah, 

menginterpretasi dan 

menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk 

tabel, diagram, dan grafik.  

Tugas 

Kelompok   

LKS (goals) (lampiran 2)  

 

Format  Penilaian  

Lembar Penilaian LKS (goals) 

No  Kelompok  LKS (goals) Total 

skor 

Nilai  

  Soal 1 Soal 2  Soal 3 Soal 4 Soal 5  

1 Kelompok 1         

2 Kelompok 2        

3 Kelompok 3        

4 Kelompok 4        

5 Kelompok 5        

 

PEDOMAN PENILAIAN ASPEK KELOMPOK    

No Aspek Kriteria Skor 

1. Praktek a. Aktif praktek 3 

b. Kurang aktif 2 

c. Tidak aktif 1 
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2. Sikap a. Aktif (bertanya, berpendapat, mau 

mendengarkan, bekerjasama) 

3 

 

 

b. Kurang aktif (bertanya, berpendapat, 

mau mendengarkan, bekerjasama) 

2 

 

c. Tidak aktif (bertanya, berpendapat, 

mau mendengarkan, bekerjasama) 

1 

 

Format pedoman Penilaian aspek nKelompok 

Aspek / kel Kelompok 

1 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

4 

Kelompok 

5 

praktek      

sikap      

Total skor      

Nilai      

  

Nilai :  

 

Tuntang,     Februari 2017 

 

Mengetahui, 

       Guru Mata Pelajaran Matematika

      

 

 

 

        Selamat Pujiono 

NIP.196310061988031009  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP / MTs  

Sekolah   : SMP Negeri 2 Tuntang  

Mata Pembelajaran  : Matematika  

Kelas / Semester  : VII / Genap 

Materi Pokok   : Penyajian Data    

Alokasi Waktu  : 1 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

I. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif Learning 

Tipe Two Stay Two Stray (TSTS), siswa dapat: 

3.16.1 Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis dan diagram 

lingkaran.   

4.14.1 Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi dan menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. 

Karakter siswa yang diharapkan : Aktif, Jujur, Disiplin, Tanggungjawab dan Kerjasama.  

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Hasil  

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.16 menganalisis antara data dengan cara 

penyajiannya (tabel, diagram garis, 

diagram batang, diagram lingkaran). 

3.16.1 menyajikan data dalam bentuk diagram batang, 

diagram garis dan diagram lingkaran. 

 

4.14 menyajikan dan menafsirkan data 

dalam bentuk tabel,diagram garis, 

diagram batang, diagram lingkaran . 

4.14.1 Mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi dan 

menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, 

diagram, dan grafik. 

 

K. Materi Pembelajaran  

1. Materi Regular : Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis dan 

lingkaran.  

2. Materi Remedial : Menyelesaikan permasalahan nyata dengan penyajian data 

bentuk diagram batang dan diagram garis.   

3. Materi Pengayaan : Menyelesaikan permasalahan nyata dengan penyajian data 

bentuk diagram lingkaran.  
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(materi tercantum pada lampiran 1) 

L. Metode Pembelajaran  

Pendekatan  : Berfokus pada siswa 

Metode   : Diskusi, Tanya Jawab, Kerjasama, dan Presentasi 

Model   : Koopertif Learning Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

 

M. Media Pembelajaran  

5. Gambar tentang motivasi yang di tanyangkan di powerpoint. 

6. Powerpoint berisi tentang gambar penyajian data dalam kehidupan sehari-hari dan 

berisi aturan setiap langkah pembelajaran.  

7. Materi tentang penyajian data. 

8. Lembar Kerja Siswa (LKS) tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang, 

diagram garis dan diagram lingkaran. 

 

N. Sumber-sumber Pembelajaran  

1. As`ari, Abdur Rahman, dkk. 2016. Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester 1. 

Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud 

 

 

O. Langkah-langkah Pembelajaran  

Pertemuan ke 1 (Pertama)  

(2 jam pembelajaran/80 menit) 

Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan (30 menit)      

Tinjauan, pemberian motivasi , dan apersepsi (Persiapan)  

i. Guru menyapa siswa dan menanyakan kabar siswa  

j. Guru mengabsen siswa dengan cara menanyakan siswa yang tidak hadir beserta 

keterangan ketidakhadirannya. 

k. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang 

diperlukan serta menyimpan buku yang bukan matematika  

l. Guru memberikan semangat kepada siswa dengan memberikan motivasi 

m. Apersepsi: Guru mengingat kembali tentang cara menggunakan busur derajat dengan 

mengajak siswa bersama-sama secara klasikal untuk menggambar beberapa sudut di 

depan kelas. 

penjelasan kepada siswa mengenai Teknik Pembelajaran yang akan digunakan 

beserta manfaatnya (Presentasi Guru) 
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n. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dengan menayangkan di 

slide powerpoint. 

o. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu, Menyajikan data dalam bentuk 

diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran, Mengumpulkan, mengolah, 

menginterpretasi dan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel, diagram, 

dan grafik. 

p. Guru menyampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari pada kehidupan sehari-

hari  Beberapa contoh hubungan materi penyajian data yang akan kita pelajari dengan 

konteks di kehidupan nyata, misalnya: Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai 

penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Salah satunya dalam bidang 

ekonomi dan perbankan yang sering dijumpai adalah fluktuatif nilai tukar Rupiah 

terhadap Dolar AS yang sering disebut dengan kurs mata uang. Setiap hari selalu ada 

perubahan kurs mata uang yang ditampilkan dalam bentuk diagram untuk 

mempermudah dalam mengamati peningkatan maupun penurunan kurs mata uang 

yang terjadi.  

 

pembentukan Kelompok Awal  

 

e. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok 

f. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang  

g. Pembentukan kelompok dengan meminta siswa untuk berhitung 1 sampai 4 untuk 

kemudian bergambung menjadi kelompok “keluarga” 

h. Guru memberikan co card  untuk menjadi identitas setiap anggota kelompok dengan 

warna co card  yang sama namun terdapat nomor yang berbeda  

Pemberian bagian untuk setiap anggota kelompok (“keluarga” dan “tetangga”) 

   

i. Dalam kelompok awal tersebut guru memberikan co card untuk menjadi identitas 

dalam kelompok tersebut. 

j. Guru memberikan co card yang sama dalam satu kelompok namun berisi nama “tamu” 

dan “tuan rumah” . 

k. Dua orang akan mendapatkan co card  yang bertuliskan “tamu” dan 2 lainnya akan 

mendapatkan “tuan rumah” 

l. Tugas dari “tamu” adalah berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan dan 

mendapatkan informasi dari “tuan rumah”. 

m. Tugas dari “tuan rumah” adalah menerima dan memberikan informasi kepada “tamu”. 

Inti (40 menit)  

 

Pemberian Materi (LKS) kegiatan pembelajaran (Kegiatan kelompok)  

 

n. Guru memberikan LKS pada setiap kelompok, LKS tersebut berisikan materi dan isi 

yang berbeda-beda dalam setiap kelompoknya. 

o. Guru memberikan waktu untuk kelompok mempelajari dan menguasai materi yang ada 

dalam LKS yang sudah diberikan. 

p. Guru menyampaikan bahwa tugas “tuan rumah” dan “tamu” adalah sama, yaitu 
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mempunyai tanggung jawab menguasai materi yang ada dalam LKS. 

q. Setelah waktu habis guru memberi tanda untuk anggota yang menjadi “tamu” untuk 

berdiri. 

r. Guru memberitahukan bahwa masing-masing anggota kelompok haris mengerjakan 

soal yang ada di LKS dengan bantuan “tamu” dan “tuan rumah” dari berbagai 

kelompok yang akan berkeliling. 

s. Sebelum memulai guru menyampaikan bahwa saat berada di kelompok lain, soal yang 

sudah di kerjakan di LKS jangan diperlihatkan kepada kelompok yang menjadi “tuan 

rumah”, yang disampaikan hanya materi dan contoh soal saja. Begitu pula dengan 

anggota yang menjadi “tuan rumah” untuk tidak memperlihatkan jawabannya kepada 

“tamu”.  

t. Guru menepuk tangan satu kali untuk memberi tanda “tamu” untuk berpindah satu 

kelompok dengan rotasi yang sudah di tentukan oleh guru. 

u. Setiap bertamu guru memberikan waktu atau durasi dalam bertukar informasi. 

v. Setelah waktu yang di berikan selesai,  guru menepuk tangan kembali untuk “tamu” 

berpindah lagi ke kelompok yang lainnya. 

w. Kegiatan rooling tersebut dialakukan sampai anggota “tamu” kembali ke kelompok 

awal bersama anggota “tamu” 

Membahas dan mencocokan hasil-hasil diskusi yang sduah di peroleh dari 

kegiatan “tamu” dan “bertamu” 

 

x. Setelah kembali dalam kelompok awal guru meminta masing-masing anggota untuk 

bertukar informasi dan salaing berdiskusi mencocokkan hasil dalam pengerjaan LKS. 

y. Guru memberikan waktu untuk saling berdiskusi dalam kelompok Awal tersebut. 

z. Setelah waktu habis guru memberikan LKS (GOALS) untuk menjadi penilaian 

kelompok. 

Penutup (10 menit )  

 

Menyimpulkan bersama kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan  

e. Guru membimbing siswa untuk dapat menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan 

hari ini.  

f. Guru memberikan pujian kepada  kelompok yang telah  menyelesaikan LKS(goals) 

dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. 

g. Guru menyampaikan topik materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

latihan soal yang berkaitan dengan penyajian data.  

h. Guru bersama-sama dan mengakhiri dengan salam. 

 

P. Penilaian Hasil Belajar / evaluasi 

2. Teknik Penilaian kelompok   

Indikator Pencapaian Teknik 

Penilaian  

Bentuk 

Instrumen  

Instrumen 

dan Prosedur 

Penilaian  
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3.14.3 Menyajikan data dalam 

bentuk diagram batang, 

diagram garis dan diagram 

lingkaran.  

3.14.4 Mengumpulkan, 

mengolah, 

menginterpretasi dan 

menyajikan data hasil 

pengamatan dalam bentuk 

tabel, diagram, dan grafik.  

Tugas 

Kelompok   

LKS (goals) (lampiran 2)  

 

Format  Penilaian  

Lembar Penilaian LKS (goals) 

No  Kelompok  LKS (goals) Total 

skor 

Nilai  

  Soal 1 Soal 2  Soal 3 Soal 4 Soal 5  

1 Kelompok 1         

2 Kelompok 2        

3 Kelompok 3        

4 Kelompok 4        

5 Kelompok 5        

 

PEDOMAN PENILAIAN ASPEK KELOMPOK    

No Aspek Kriteria Skor 

1. Praktek d. Aktif praktek 3 

e. Kurang aktif 2 

f. Tidak aktif 1 

2. Sikap d. Aktif (bertanya, berpendapat, mau 

mendengarkan, bekerjasama) 

3 

 

 

e. Kurang aktif (bertanya, berpendapat, 

mau mendengarkan, bekerjasama) 

2 
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f. Tidak aktif (bertanya, berpendapat, 

mau mendengarkan, bekerjasama) 

1 

Format pedoman Penilaian aspek nKelompok 

Aspek / kel Kelompok 

1 

Kelompok 

2 

Kelompok 

3 

Kelompok 

4 

Kelompok 

5 

praktek      

sikap      

Total skor      

Nilai      

Nilai :  

 

Tuntang,     Februari 2017 

 

Mengetahui, 

       Guru Mata Pelajaran Matematika

      

 

 

 

        Selamat Pujiono 

NIP.196310061988031009  

 

 

 


