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ABSTRAK 

Qurrotul A’yun. 132140265. Eksperimen  Model Pembelajaran TS-TS Dan NHT 
Ditinjau Dari Multiple Intelligences Terhadap Pemahaman Konsep Materi 
Trigonometri Siswa Kelas X Pemasaran SMK Negeri 2 Purworejo Tahun 
Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Pendidikan Matematika. FKIP Universitas 
Muhammadiyah Purworejo. 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran TS-
TS memberikan pemahaman konsep yang lebih baik daripada model 
pembelajaran NHT ditinjau dari multiple intelligences pada materi trigonometri 
siswa kelas X Pemasaran SMK N 2 Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain 
faktorial 2×3. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X Pemasaran semester II 
SMK N 2 Purworejo tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 3 kelas. Sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK N 2 Purworejo tahun pelajaran 
2016/2017 yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas X PM1 dan kelas X PM3. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik simple cluster random sampling. 
Sampel dibagi menjadi dua kelas yang dikenai TS-TS ( X PM3) dan kelas yang 
dikenai NHT (X PM1). Instrumen pengumpulan data menggunakan angket 
multiple intelligences dan tes pemahaman konsep. Uji hipotesis menggunakan uji 
analisis vairiansi dua jalan sel tak sama dilanjutkan uji komparasi ganda dengan 
metode scheffe. 

Hasil analisis menunjukan bahwa: (1) tidak ada perbedaan pemahaman 
konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS maupun model pembelajaran 
NHT. (2) tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis 
matematis dan siswa dengan kecerdasan linguistik, pemahaman konsep siswa 
dengan kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 
interpersonal, dan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan linguistik lebih 
baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal.  (3) pada model 
pembelajaran TS-TS, tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan 
kecerdasan logis matematis dan siswa dengan kecerdasan linguistik dan 
pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis maupun kecerdasan 
linguistik lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. (4) pada 
model pembelajaran NHT, tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan 
kecerdasan logis matematis dan siswa dengan kecerdasan linguistik dan 
pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis maupun kecerdasan 
linguistik lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. (5) Pada 
siswa dengan kecerdasan logis matematis, tidak ada perbedaan pemahaman 
konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS maupun model pembelajaran 
NHT. (6) Pada siswa dengan kecerdasan linguistik, tidak ada perbedaan 
pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS maupun model 
pembelajaran NHT. (7) Pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, tidak ada 
perbedaan pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS maupun 
model pembelajaran NHT. 

 
Kata kunci: TS-TS, NHT, Pemahaman  konsep, Multiple intelligences 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada dasarnya upaya untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan dan keterampilan tertentu kepada seseorang untuk mengembangkan 

bakat dan kepribadian mereka. Dengan pendidikan seorang individu bisa 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Pendidikan di sekolah salah satunya diperoleh 

melalui mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan potensi diri 

siswa. 

Matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang tergolong ilmu 

dasar serta mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun dalam kenyataannya, sifat objek 

matematika yang abstrak pada umumnya membuat siswa menganggap bahwa 

matematika adalah ilmu yang sulit untuk dipahami. Banyak siswa yang 

bersikap pesimis dalam menyelesaikan masalah matematika dan kurang 

termotivasi dalam mempelajari dan memahami konsep matematika. Sikap-

sikap tersebut nantinya akan berpengaruh pada prestasi siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di kelas X SMK N 2 

Purworejo,  pembelajaran matematika menjadi salah satu pembelajaran yang 

paling jarang menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. 
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Meskipun saat ini telah diterapkan Kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, namun kenyataannya masih banyak 

guru yang menerapkan model pembelajaran konvensional yang menjadikan 

guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga siswa dalam kegiatan 

pembelajaran cenderung pasif, dan hanya menerima ceramah dari guru. Hal 

itu membuat siswa kurang tertarik dengan proses pembelajaran, siswa merasa 

mengantuk atau bosan sehingga akan mencari kegiatan lain selama 

pembelajaran berlangsung untuk mengusir kejenuhan tersebut sehingga siswa 

kurang memperhatikan guru yang berakibat pemahaman akan konsep materi 

yang disampaikan juga kurang. Akibatnya, saat siswa diberi soal merasa 

kesulitan untuk menyelesaikan, meskipun untuk soal kategori dasar.  Hal ini 

terlihat dari nilai rata – rata UTS matematika kelas X Pemasaran SMK N 2 

Purworejo yang hanya berkisar antara 60 – 71 dengan KKM 78. 

Berdasarkan wawancara dengan guru pelajaran matematika dan 

beberapa siswa, salah satu materi yang paling sulit dipahami untuk semester 

genap kelas X adalah materi trigonometri. Ini disebabkan karena materi ini 

belum pernah diterima siswa sebelumnya di SMP, dan sifat materi ini yang 

cenderung rumit. Gurupun mengalami kesulitan menanamkan konsep 

trigonometri pada siswa kelas X. Banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep perbandingantrigonometri sehingga saat mendapat 

materi lanjutan trigonometri di kelas XI akan merasa lebih kesulitan. Hal ini 

mungkin disebabkan karena saat menerima materi perbandingan trigonometri 
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di kelas X, siswa hanya menghafal apa yang ada di buku atau diberikan oleh 

guru tanpa tahu konsep atau bagaimana angka-angka tersebut diperoleh.  

Untuk menanamkan pemahaman konsep pada siswa terutama pada 

materi yang cenderung sulit, seperti trigonometri perlu diupayakan model 

pembelajaran yang sesuai. Salah satu model pembelajaran yang bisa 

diterapkan adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa memberikan siswa kesempatan untuk 

lebih aktif dalam pembelajaran karena terdapat aktivitas berpikir dan 

berkomunikasi sehingga pembelajaran yang berlangsung akan lebih 

bermakna. Selain itu, siswa diberikan kesempatan untuk dapat menemukan 

konsep sesuai dengan pengalaman yang diperoleh. Dengan begitu, diharapkan 

pemahaman konsep yang telah tertanam pada siswa tidak akan mudah hilang. 

Selain model pembelajaran, faktor yang juga mempengaruhi 

pemahaman konsep siswa adalah intelegensi atau kecerdasan, dalam 

penelitian ini kecerdasan yang dimaksud adalah multiple intelligences 

(kecerdasan majemuk) yang dikemukakan oleh Gardner (1983). Teori 

kecerdasan majemuk menganggap bahwa setiap siswa memiliki 

kecenderungan kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat 

aktivitas yang dilakukannya juga berbeda. Namun terkadang guru sebagai 

pengajar tidak memperhatikan hal tersebut sehingga dalam proses 

pembelajaran semua siswa dianggap homogen dan mendapat perlakuan yang 

sama. Hal tersebut mengurangi kesempatan siswa untuk berkembang sesuai 

dengan potensi kecerdasan yang dimiliki. Perlunya dilakukan penelitian ini 
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adalah untuk mengetahui model pembelajaran yang sesuai dengan tipe 

kecerdasan yang dimiliki siswa agar siswa mendapat pemahaman maksimal 

dalam kegiatan pembelajaran. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran konvensional yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran membuat siswa pasif dan cenderung bosan. 

2. Siswa kurang memperhatikan guru sehingga pemahaman akan konsep 

materi yang disampaikan kurang yang berakibat pada rendahnya prestasi 

siswa. 

3. Siswa dianggap homogen dan diperlakukan sama sehingga mengurangi  

kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi kecerdasan 

yang dimiliki. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi, maka peneliti membatasi 

masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Pemahaman konsep yang dimaksud adalah pemahaman konsep pada 

materi trigonometri. 

2. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran TS-

TS pada kelas eksperimen 1 dan NHT pada kelas eksperimen 2. 
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3. Multiple intelligences (kecerdasan majemuk) yang dimaksud adalah 

kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan 

interpersonal. 

4. Materi trigonometri yang akan dimaksud adalah materi perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku sampai perbandingan trigonometri 

sudut-sudut di semua kuadran. 

5. Ruang lingkup penelitian adalah siswa siswa kelas X Pemasaran SMK N 2 

Purworejo. 

6. Penelitian dilakukan pada tahun pelajaran 2016/2017. 

Selanjutnya dari pembatasan tersebut, peneliti mengambil judul 

penelitian “Eksperimen Model Pembelajaran TS -TS Dan NHT Ditinjau Dari 

Multiple Intelligences  Terhadap Pemahaman Konsep Materi Trigonometri 

Siswa Kelas XPemasaran SMK N 2 Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah model pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep yang 

lebih baik daripada model pembelajaran NHT? 

2. Apakah pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis 

lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan linguistik dan kecerdasan 

interpersonal dan apakah pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

linguistik lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal? 
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3. Pada model pembelajaran TS-TS, apakah pemahaman konsep siswa 

dengan kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa dengan 

kecerdasan linguistik dan siswa dengan kecerdasan intrapersonal? 

4. Pada model pembelajaran NHT, apakah pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

linguistik dan siswa dengan kecerdasan interpersonal? 

5. Pada siswa dengan kecerdasan logis matematis, apakah model 

pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada 

model pembelajaran NHT? 

6. Pada siswa dengan kecerdasan linguistik, apakah model pembelajaran TS-

TS memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada model 

pembelajaran NHT? 

7. Pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, apakah model pembelajaran 

TS-TS memberikan pemahaman konsep sama baiknya dengan model 

pembelajaran NHT? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah model pembelajaran TS-TS memberikan 

pemahaman konsep yang lebih baik daripada model pembelajaran NHT. 

2. Untuk mengetahui apakah pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis matematis lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan linguistik 

dan interpersonal dan apakah pemahaman konsep siswa dengan 
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kecerdasan linguistik lebih baik daripada siwa dengan kecerdasan 

interpersonal. 

3. Untuk mengetahui pada model pembelajaran TS-TS, apakah pemahaman 

konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih baik daripada 

siswa dengan kecerdasan linguistik dan siswa dengan kecerdasan 

interpersonal. 

4. Untuk mengetahui pada model pembelajaran NHT, apakah pemahaman 

konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih baik daripada 

siswa dengan kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal. 

5. Untuk mengetahui pada siswa dengan kecerdasan logis matematis, 

apakah model pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep 

lebih baik daripada model pembelajaran NHT? 

6. Untuk mengetahui pada siswa dengan kecerdasan linguistik, apakah 

model pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep lebih baik 

daripada model pembelajaran NHT? 

7. Untuk mengetahui pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, apakah 

model pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep sama 

baiknya dengan model pembelajaran NHT? 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah pustaka kependidikan yang nantinya dapat 

memberi motivasi penelitian tentang masalah yang sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Siswa  

1) Menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri dalam belajar. 

2) Memberikan keuntungan kepada siswa kelompok rendah dalam 

bekerjasama menyelesaikan tugas akademis dengan kelompok atas. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk dapat berkembang sesuai 

dengan potensi kecerdasan yang dimiliki. 

4) Memperoleh suatu cara belajar matematika yang lebih 

menyenangkan dan lebih aktif dalam pembelajaran seperti bertanya, 

menjawab, berdiskusi dan memberikan ide atau gagasan. 

b. Guru  

1) Memberikan wawasan tentang bagaimana pembelajaran matematika 

yang lebih efektif dan efisien, 

2) Memberikan motivasi para guru untuk mengoptimalkan 

penggunaaan model pembelajaran supaya terwujudnya tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah. 

c. Peneliti Lain 

1) Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya yang terkait 

dengan variabel dalam penelitian ini. 

2) Memberikan referensi bagi peneliti lain.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Pemahaman Konsep 

Isitilah pemahaman berasal dari akar kata paham,  yang menurut 

KBBI (1988: 636) diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, 

mengerti benar. “Dalam pembelajaran, pemahaman dimaksudkan sebagai 

kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh 

guru” (Ahmad Susanto, 2015: 208). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman adalah kemampuan menyerap, mengerti benar suatu materi 

atau bahan.  

Rosser dalam Syaiful Sagala (2104: 73) menyatakan bahwa 

“konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek, 

kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut-atribut yang sama”. Sedangkan menurut Dorothy J. 

Skeel dalam Ahmad Susanto (2016: 8) “konsep merupakan suatu yang 

tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian”. Jadi konsep ini merupakan suatu yang telah melekat di dalam 

hati dan pikiran seseorang sebagai suatu gagasan atau pengertian. Dapat 

disimpulkan konsep adalah suatu abstraksi yang tergambar dalam pikiran 

yang mewakili satu kelas objek-objek atau hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama. 
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Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan mengerti 

akan suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek-objek atau hubungan-

hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Konsep-konsep dalam 

matematika terorganisasi secara sistematis, logis, dan hierarkis dari yang 

paling sederhana ke yang kompleks. Dengan kata lain, pemahaman suatu 

materi atau konsep merupakan prasyarat untuk menguasai materi atau 

konsep selanjutnya. Oleh sebab itu, pemahaman konsep dalam matematika 

merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran.  

Sebagai indikator bahwa siswa dapat dikatakan paham terhadap 

konsep matematika, menurut Salimi dalam Ahmad Susanto (2015: 209) 

sebagai berikut. 

1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
2) Membuat contoh dan noncontoh penyangkal. 
3) Mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol 
4) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain. 
5) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. 
6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat 

yang menentukan suatu konsep. 
7) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

Sedangkan menurut Karunia Eka dan Moh. Ridwan (2015: 81), 

indikator pemahaman konsep matematik sebagai berikut, 

1) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 
2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika. 
3) Menerapkan konsep secara algoritma. 
4) Memberikan contoh dan kontra contoh dari konsep yang dipelajari. 
5) Menyajikan konsep dalam berbagai representasi. 
6) Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau eskternal. 

Dalam penelitian ini siswa dikatakan paham terhadap konsep 

matematika jika memenuhi indikator-indikator sebagai berikut. 
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1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 

2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika. 

3) Menyatakan ulang suatu konsep. 

4) Membuat contoh dan noncontoh penyangkal. 

5) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lain. 

6) Menerapkan konsep secara algoritma. 

7) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat-syarat 

yang menentukan konsep. 

2. Model Pembelajaran 

Syaiful Sagala (2014: 175) menyatakan “model diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan”. Sedangkan model menurut KBBI (1988: 589) 

diartikan sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dsb) dari suatu yang akan 

dibuat atau dihasilkan. Sedangkan menurut Irfan Fajrul (2014: 176) 

“model adalah suatu struktur konseptual yang telah berhasil 

dikembangkan dalam suatu bidang, dan sekarang diterapkan”. Menurut 

Komarudin dalam Syaiful Sagala (2014: 175) model dapat dipahami 

sebagai: 

1) suatu tipe atau desain; 2) suatu deskripsi atau analogi yang 
dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak 
dapat langsung diamati; 3) suatu sistem asumsi – asumsi , data – data 
dan inferensi – inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara 
matematis suatu obyek atau peristiwa; 4) suatu desain yang 
disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas 
yang disederhanakan; 5) suatu deskripsi dari suatu sistem yang 
mungkin atau imajiner; dan 6) penyajian yang diperkecil agar dapat 
menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. 
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model adalah suatu kerangka, 

desain, atau tipe konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan. Model merupakan suatu rancangan yang dibuat 

khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk 

diterapkan dalam suatu kegiatan. Selain itu juga model sering disebut 

dengan desain yang dirancang sedemikian rupa untuk kemudian 

diterapkan dan dilaksankan. 

Menurut Gagne dalam Miftahul Huda (2013: 3) menyatakan bahwa 

“pembelajaran dapat diartikan sebagai proses modifikasi dalam 

kapasitas manusia yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan levelnya”. 

Sedangkan menurut Muh. Fathurrohman (2016: 16) menyatakan bahwa 

“pembelajaran proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar terjadi proses 

perolehan ilmu”. Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Syaiful Sagala 

(2014: 62) “pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain intruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar”. Dari definisi di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah interaksi dua arah dari 

seorang guru dan peserta didik  secara terprogram dalam desain 

intruksional untuk memperoleh pemahaman dan ilmu. Jadi dapat 

disimpulkan model pembelajaran suatu kerangka, desain, atau tipe 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran untuk memperoleh pemahaman dan ilmu.  
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a. Model Pembelajaran TS-TS (Two Stay Two Stray) 

Model pembelajaran TS-TS “dua tinggal dua tamu” 

dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). Model pembelajaran ini 

adalah salah satu model yang memungkinkan setiap kelompok untuk 

saling berbagi informasi dengan kelompok-kelompok lain. Model 

pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, dan bersosialisasi dengan baik. Dalam model 

TS-TS siswa dituntut aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.  

Sintak model TS-TS dapat dilihat pada rincian tahap-tahap 

berikut ini menurut Miftahul Huda (2103: 207). 

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari empat siswa. Kelompok yang dibentuk 
pun merupakan kelompok heterogen, misalnya satu kelompok 
terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa 
berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah 

2) Guru memberikan subpokok bahasan pada tiap-tiap kelompok 
untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-
masing 

3) Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan empat 
orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada 
siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses berpikir 

4) Setelah selesai, dua orang masing-masing kelompok 
meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain 

5) Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 
hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok 
lain 

6) Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri 
untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain 

7) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 
mereka. 

Dalam model pembelajaran TS-TS guru memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk saling bertukar informasi antar 

kelompok. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang dapat 



14 
 

 

menciptakan pengalaman kepada siswa dalam mendapatkan ilmu 

yang berdasarkan pengetahuan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan 

cara berpikir matematika yang dilakukan dengan kerja sama antar 

teman. Kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran TS-TS 

antara lain: 

Kelebihan model pembelajaran TS-TS menurut Aris Sohimin (2016: 

225) 

1) Mudah dipecah menjadi berpasangan 
2) Lebih banyak tugas yang bisa dilakukan 
3) Guru mudah memonitor 
4) Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan 
5) Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna 
6) Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya 
7) Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. 

Kekurangan model pembelajaran TS-TS menurut Aris Sohimin 

(2016: 225) 

1) Membutuhkan waktu yang lama 
2) Jumlah genap dapat menyulitkan pembentukan kelompok 

(jumlah genap yang dimaksud adalah jumlah genap selain 
kelipatan 4) 

3) Siswa mudah melepaskan diri dari keterlibatan dan tidak 
memerhatikan guru. 

4) Membutuhkan sosialisasi yang lebih baik. 

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan di atas terjadi 

saat pembelajaran dilakukan dengan cara: 

1) Dalam 1 kelas akan dibentuk 8 kelompok, untuk 

mempersingkat waktu maka materi diskusi dibagi menjadi dua 

yaitu untuk kelompok empat kelompok pertama dan empat 
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kelompok terakhir sehingga aktivitas bertamu akan lebih 

singkat. 

2) Dibentuk kelompok 3-4 orang. 

3) Siswa yang tidak terlibat aktif tidak akan ditulis sebagai 

anggota kelompok. 

4) Siswa diberi penjelasan di awal pelajaran mengenai langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan kajian teori di atas mengenai model 

pembelajaran TS-TS, maka langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan adalah: 

1) Siswa membaca dan mengamati materi yang diberikan. 

2) Siswa dibimbing agar mampu mengajukan pertanyaan mengenai 

materi. 

3) Siswa dikelompokkan dengan aggota 3-4 siswa. 

4) Empat kelompok pertama diberi tugas yang berbeda dengan 

empat kelompok terakhir untuk didiskusikan. 

5) Setelah selesai, dua atau satu orang dari kelompok bertamu ke 

kelompok lain yang tugasnya berbeda, dan sisanya tinggal dalam 

kelompok bertugas membagikan informasi yang diperoleh ke 

tamu mereka. 

6) Tamu kembali ke kelompok masing-masing dan membagi 

informasi yang diperoleh kepada anggota lainnya. 
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b. Model Pembelajaran NHT 

Number Head Together (NHT) atau penomoran berpikir 

bersama merupakan varian dari diskusi kelompok. Model 

pembelajaran NHT bertujuan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk lebih banyak dalam menelaah materi yang tercakup dalam 

suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. Selain itu, model pembelajaran NHT dapat 

membuat setiap individu merasa mendapat tugas dan tanggung 

jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Tahap-tahap pelaksanaan model pembelajaran NHT pada 

hakikatnya hampir sama dengan diskusi kelompok, yang rinciannya 

adalah sebagai berikut menurut Miftahul Huda (2013: 203). 

1) Siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 
2) Masing-masing siswa di dalam kelompok diberi nomor 
3) Guru memeberi tugas/pertanyaan pada masing-masing 

kelompok untuk mengerjaknnya 
4) Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota 
kelompok mengetahui jawaban tersebut. 

5) Guru memanggil salah satu nomor secara acak 
6) Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan 

jawaban dari hasil diskusi kelompok mereka. 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran NHT adalah 

sebagai berikut. 

Kelebihan model pembelajaran NHT menurut Aris Shoimin (2016: 

108) 

1) Setiap murid menjadi siap 
2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh 
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3) Murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang 
pandai 

4) Terjadi interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab 
soal 

5) Tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok 
karena ada nomor yang membatasi. 

 
Kekurangan model pembelajaran NHT menurut Aris Shoimin 

(2016: 108) 

1) Tidak terlalu cocok diterapkan dalam jumlah siswa yang 
banyak karena membutuhkan waktu yang lama 

2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena 
kemungkinan waktu yang terbatas. 

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan di atas terjadi 

saat pembelajaran dilakukan dengan cara: 

1) Siswa yang diberi perlakuan maksimal berjumlah 32 siswa 

dalam satu kelas. 

2) Setiap kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

3) Pada saat pemanggilan, diutamakan siswa-siswa yang belum 

pernah dipanggil nomornya. 

Berdasarkan kajian teori di atas mengenai model pembelajaran 

NHT, maka langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan 

adalah: 

1) Siswa membaca dan mengamati materi yang diberikan. 

2) Siswa dibimbing agar mampu mengajukan pertanyaan 

mengenai materi.  

3) Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa. 

4) Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 



18 
 

 

5) Setiap kelompok diberi tugas yang sama untuk didiskusikan 

6) Setelah itu, salah satu nomor dipanggil, salah satu siswa 

dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan hasilnya. 

3. Multiple Intelligences  

“Intelegensi atau kecerdasan dapat dirumuskan dengan kemampuan 

untuk melakukan kegiatan dan mencapai prestasi-prestasi yang 

didalamnya berpikir memainkan peran utama” (Syaiful Sagala, 2014: 

83). Intelegensi menurut W. Stern dalam Abu Ahmadi (2013: 33) adalah 

“suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan tepat dan cepat 

di dalam suatu yang baru”. Menurut Munzert A. W. dalam Syaiful 

Sagala (2014: 82) mengartikan “kecerdasan sebagai sikap intelektual 

mencakup kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan 

kemampuan menyelesaikan masalah”. Howard Gardner dalam Syaiful 

Sagala (2014: 83) menganggap bahwa “kecerdasan sebagai kemampuan 

memecahkan masalah atau menciptakan produk”. Menurut Van Hoes 

dalam Abu Ahmadi (2013: 34) “intelegensi merupakan kecerdasan 

jiwa”. Jadi dapat disimpulkan intelegensi atau kecerdasan adalah 

kemampuan dalam melakukan kegiatan untuk dapat menyelesaikan 

masalah ataupun menyesuaikan diri di mana berpikir memainkan peran 

utama. 

“Multiple Intelligences atau kecerdasan majemuk adalah suatu 

teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner ahli psikologi 

perkembangan dan guru besar Harvard University, Amerika Serikat” 
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(Julia Jasmine, 2016: 5). Teorinya tentang Multiple Intelegencies 

dipublikasikan pada tahun 1993. Teori Gardner mengenai kecerdasan 

majemuk ini berbeda dengan teori-teori kecerdasan yang lain, bahwa 

setiap anak mempunyai kecenderungan kecerdasan dari delapan 

kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal/bahasa (linguistik), kecerdasan 

logis matematis, kecerdasan gambar dan ruang (visual-spasial), 

kecerdasan musik, cerdas gerak (kinestesis), kecerdasan alam, 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal” (Julia Jasmine, 

2016: 14). 

Tipe kecerdasan yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

a. Kecerdasan Logis Matematis 

“Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam 

berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan preposisi dan 

hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi angka-angka” 

(Alamsyah Said, 2015: 112). Orang-orang dengan kecerdasan ini 

menyukai hal -hal yang berhubungan dengan berhitung, bernalar, 

dan berpikir logis. Seseorang yang cerdas secara logika-matematika 

seringkali tertarik dengan pola dan bilangan/angka-angka. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Julia Jasmine (2016: 19) bahwa “orang 

dengan kecerdasan ini gemar bekerja dengan data, mereka melihat 

dan mencermati adanya pola serta keterkaitan antar data, mereka 

suka memecahkan (soal) matematis dan memainkan permainan 

strategi seperti sebuah dam dan catur”.  Menurut Alamsyah Said 

(2015: 112) “dalam pembelajaran dengan pendekatan kecerdasan 
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logis matematis menekankan pada kemampuan dalam penalaran, 

mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, dan menciptakan 

hipotesis”. Sedangkan menurut Evelyn Wiliams (2005: 78) “para 

siswa dengan tipe kecerdasan ini mempunyai suatu logika untuk 

berpikir pada level-level yang kompleks, menganalisis data, 

menafsirkan informasi, dan memecahkan jenis-jenis masalah  yang 

beraneka ragam”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis 

adalah kemampuan seseorang dalam berhitung, memahami 

penjelasan sebab akibat, dan berpikir secara logis dalam 

memecahkan masalah. Siswa dengan kecerdasan logis matematis 

belajar dengan cepat operasi bilangan dan cepat memahami konsep 

waktu, menjelaskan konsep secara logis, atau menyimpulkan 

informasi secara matematik. Siswa dengan kecerdasan ini juga 

identik dengan kemampuan berpikir kritis dan analitik sehingga 

mereka mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar. 

Indikator kecerdasan logis matematis menurut Gatot Imam 

Santoso (2010: 58): 

1) Bekerja dengan angka, memecahkan masalah, menganalisis 
situasi 

2) Memahami cara kerja sesuatu 
3) Memperlihatkan ketepatan dalam pemecahan masalah 
4) Bekerja dalam sesuatu yang mengandung jawaban jelas. 

Sedangkan Indikator kecerdasan logis matematis menurut 

Erni Puji Astuti (2010: 39): 

1) Menyenangi kegiatan dan mempelajari sebab akibat terjadinya 
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sesuatu 
2) Menyenangi berpikir secara konseptual, misalnya menyusun 

hipotesis dan mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap 
apa yang dihadapinya 

3) Menyukai kegiatan berhitung dan memiliki kecepatan tinggi 
dalam pemecahan masalah matematika 

4) Berusaha untuk bertanya dan memberi jawaban atas hal yang 
kurang dipahaminya 

5) Menyukai berbagai permainan yang banyak melibatkan kegiatan 
berpikir aktif seperti catur, dan bermain teka-teki. 

 

Indikator kecerdasan logis matematis pada penelitian ini 

berdasarkan pendapat para ahli di atas sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan berpikir logis dalam memecahkan 

masalah. 

2) Cenderung mudah menerima dan memahami penjelasan sebab 

akibat. 

3) Menyukai aktivitas berhitung dan memiliki kecepatan tinggi 

dalam menyelesaikan masalah matematika 

4) Menyukai permainan yang melibatkan kegiatan berpikir 

5) Mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. 

b. Kecerdasan Linguistik (Bahasa) 

“Kecerdasan linguistik adalah kemampuan berpikir dalam 

bentuk kata-kata , menggunakan bahasa untuk mengekspresikan, dan 

menghargai makna yang kompleks” (Alamsyah Said, 2015: 33). 

Menurut Syaiful Sagala (2014: 84), “bentuk kecerdasan linguistik 

dinampakkan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata serta 

kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk 
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menyatakan dan memaknai arti yang kompleks”. Menurut Julia 

Jasmine (2016: 16) “orang dengan kecerdasan ini gemar membaca, 

menulis, berbicara serta gemar menciptakan permainan kata atau 

sering menciptakan lelucon yang lazimnya merupakan permainan 

kata”. Sedangkan menurut Evelyn Williams (2005: 24) “kemampuan 

untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan berbagai 

pengalaman sebelumnya, juga merupakan satu komponen penting 

dari kecerdasan ini”.  Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa 

dan kata-kata dalam mengekspresikan gagasan dan memaknai arti 

yang kompleks. Siswa dengan kecerdasan linguistik mempunyai 

kemampuan berargumen dan mampu menjelaskan kembali sesuatu 

dengan bahasa yang baik.  

Indikator kecerdasan linguistik menurut Gatot Imam Santoso 

(2010: 58): 

1) Menulis cerita dan esai 
2) Menceritakan lelucon, cerita dan plesetan 
3) Menggunakan kosa kata luas 
4) Bermain word game 
5) Menggunakan kata untuk menggambarkan sebuag citra. 

Sedangkan Indikator kecerdasan linguistik menurut Erni Puji 

Astuti (2010: 40): 

1) Menyukai kegiatan yang berkaitan dengan bahasa  
2) Memiliki daya ingat yang kuat, misalnya terhadap nama-nama 

orang, istilah-istilah baru, maupun hal-hal yang sifatnya detail 
3) Lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi 
4) Dalam hal penguasaan suatu bahasa baru, peserta didik ini 

umunya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan 
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dengan peserta didik lainnya. 
 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, indikator kecerdasan 

linguistik pada penelitian ini sebagai berikut. 

1) Berminat terhadap buku dan gemar membaca 

2) Mudah menghafal kata-kata 

3) Suka dan pandai bercerita, menciptakan permainan kata serta 

melucu dengan kata-kata. 

4) Senang pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu 

bahasa seperti membaca, menulis, membuat puisi. 

5) Biasanya mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam 

penguasaan bahasa baru. 

c. Kecerdasan Interpersonal 

Menurut Evelyn Williams (205: 162) “kecerdasan 

interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan 

berinteraksi dengan  baik dengan orang lain”. “Siswa dengan 

kecerdasan interpersonal pintar membaca suasana hati, tempramen, 

motivasi, dan maksud orang lain” (Syaiful Sagala, 2014: 65). 

Menurut Alamsyah Said (2015: 261) “kompetensi yang dimiliki 

oleh pemilik kecerdasan ini adalah kemampuan bergaul dengan 

orang lain, memimpin, kepekaan siosial yang tinggi, negoisasi, 

bekerja sama, punya empati yang tinggi”. Kecerdasan interpersonal 

diperlukan seseorang agar dapat memahami lingkungan sekitarnya, 

menanggapi peristiwa yang terjadi, hal ini sesuai dengan pendapat 

Syaiful Sagala (2014: 65) bahwa “kecerdasan ini dibutuhkan agar 
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dapat cepat merespon peristiwa dan dapat menentukan solusi yang 

tepat dengan resiko yang sangat rendah”. Siswa dengan kecerdasan 

ini cenderung menyukai kegiatan berkelompok seehingga model 

pembelajaran yang melibatkan kegiatan berkelompok mungkin 

cocok untuk mereka, hal ini sesuai dengan pendapat Julia Jasmine 

(2016: 26) “metode belajar bersama mungkin sangat baik 

dipersiapkan bagi mereka (siswa dengan kecerdasan 

interpersonal)”. Orang-orang dengan tipe kecerdasan ini umumnya 

memiliki kepribadian ekstrovet (mempunyai sifat senang 

berinteraksi dan bergaul dengan orang lain) dan suka berteman 

(Julia Jasmine, 2016: 26). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam 

bergaul dengan orang lain, berempati, dan  merespon peristiwa 

serta menentukan solusi yang tepat. 

Indikator kecerdasan interpersonal menurut Gatot Imam 

Santoso (2010: 58): 

1) Senang berteman banyak 
2) Memimpin, berbagi, menengahi 
3) Membuat kesepakatan 
4) Membantu teman memecahkan masalah 
5) Menjadi anggota tim yang efektif. 

Indikator kecerdasan interpersonal menurut Erni Puji Astuti 

(2010: 42): 

1) Memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah 
bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya 

2) Kemampuan seperti memimpin, mengorganisasi, menangani 
peselisihan antar teman, dan memperoleh simpati dari peserta 
didik yang lain 

3) Menghadapi orang lain dengan penuh perhatian dan terbuka 
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4) Menjalin kontak mata dengan baik 
5) Menunjukkan empati dengan orang lain 
6) Mendorong orang lain menyampaikan kisahnya. 

Indikator kecerdasan interpersonal pada penelitian ini 

berdasarkan pendapat para ahli di atas adalah sebagai berikut. 

1)  Mampu bergaul dengan orang lain 

2)  Mempunyai kemampuan memimpin 

3)  Lebih menyukai kegiatan berkelompok 

4)  Mempunyai empati yang tinggi 

5)  Cepat merespon peristiwa dan menentukan solusi yang tepat. 

B. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendekatan 

pembelajaran TS-TS dan NHT. Beberapa penelitian yang relevan terhadap 

penelitian ini, peneliti sampaikan dalam uraian di bawah ini. 

Zainuddin, dkk (2014) dengan judul “Eksperimentasi  Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Dan Numbered Heads 

Together Pada Materi Pokok Fungsi Ditinjau Dari Kecerdasan Interpersonal 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kota Surakarta”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS 

memberikan prestasi belajar yang lebih baik daripada model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dan DI. (2)  prestasi belajar matematika pada siswa yang 

mempunyai kecerdasan interpersonal tinggi sama baiknya dengan prestasi 

belajar pada siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal sedang, tapi 
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lebih baik daripada siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal rendah, 

dan prestasi belajar siswa dengan kecerdasan interpersonal sedang lebih baik 

dibanding dengan prestasi belajar pada siswa yang mempunyai kecerdasan 

interpersonal rendah. (3) pada masing-masing kecerdasan interpersonal siswa, 

model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS memberikan prestasi belajar 

matematika yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT maupun model pembelajaran langsung, sedangkan model pembelajaran 

tipe NHT memberikan prestasi belajar matematika yang sama dengan model 

pembelajaran langsung. (4) pada masing-masing model pembelajaran, 

prestasi belajar matematika dengan kecerdasan interpersonal tinggi tidak 

berbeda dengan prestasi belajar matematika siswa dengan kecerdasan 

interpersonal sedang, sedangkan prestasi matematika dengan kecerdasan 

interpersonal sedang lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa 

dengan kecerdasan interpersonal rendah. Konstribusi penelitian Zainuddin, 

dkk dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa model pembelajaran 

TS-TS dan NHT pernah ditinjau dari kecerdasan majemuk atau multiple 

intelligences serta model pembelajaran TS-TS lebih baik dari model 

pembelajaran NHT, sehingga hasil ini digunakan peneliti untuk memperkuat 

hipotesis penelitian. 

Tabel 1 

Perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin, dkk 
dengan penelitian ini 

 

Perbandingan Zainuddin, dkk Qurrotul A’yun 

Model Pembelajaran NHT dan TS-TS NHT dan TS-TS 
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Jenis Penelitian Eksperimen Eksperimen 

Variabel Terikat Prestasi belajar Pemahaman konsep 

Materi yang diajarkan Fungsi  Trigonometri  

Variabel Bebas 
Model pembelajaran, 
kecerdasan interpersonal 

Model pembelajaran, 
multiple intelligences 

Subjek Penelitian 
Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri Se-Kota 
Surakarta 

Siswa Kelas X 
Pemasaran SMK N 2 
Purworejo 

 

Mimi Handayani, dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Terhadap Pemahaman 

Konsep Matematis Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes 

akhir matematika siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif tipe TS-

TS pada siswa kelas VIII SMP N 13 padang menjadi lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. Kontribusi penelitian Mimi Handayani, dkk 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa pemahaman konsep 

dapat menjadi lebih baik dengan model pembelajaran TS-TS sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan model pembelajaran TS-TS dan pemahaman 

konsep sebagai variabel penelitian. 

Tabel 2 

Perbandingan penelitian yang dilakukan Mimi Handayani, dkk 
dengan penelitian ini 

Perbandingan Mimi Handayani, dkk Qurrotul A’yun 

Model Pembelajaran TS-TS dan konvensional NHT dan TS-TS 

Jenis Penelitian Eksperimen Eksperimen 

Variabel Terikat Pemahaman konsep Pemahaman konsep 

Materi yang diajarkan 
Operasi hitung bentuk 
aljabar 

Trigonometri  

Variabel Bebas Model pembelajaran 
Model pembelajaran, 
multiple intelligences 

Subjek Penelitian 
Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 13 Padang 

Siswa Kelas X 
Pemasaran SMK N 2 
Purworejo 
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Rini Hadiyanti, dkk (2014) dengan judul “Keefektifan Pembelajaran 

Koperatif Number Head Together Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT lebih efektif dibandingkan model pembelajaran 

ekspositori dalam kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Kontribusi 

penelitian Rini Hadiyanti, dkk dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bahwa pemahaman konsep dapat menjadi lebih baik dengan model 

pembelajaran NHT sehingga dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran NHT dan pemahaman konsep sebagai variabel penelitian. 

Tabel 3 
Perbandingan penelitian yang dilakukan Rini Hadiyanti, dkk 

dengan penelitian ini 

Perbandingan Rini Hadiyanti, dkk Qurrotul A’yun 

Model Pembelajaran NHT dan ekspositori NHT dan TS-TS 

Jenis Penelitian Eksperimen Eksperimen 

Variabel Terikat Pemahaman konsep Pemahaman konsep 

Materi yang diajarkan Dimensi Tiga Trigonometri  

Variabel Bebas Model pembelajaran 
Model pembelajaran, 
multiple intelligences 

Subjek Penelitian 
Siswa Kelas X SMA 
Kesatrian 2 Semarang 

Siswa Kelas X 
Pemasaran SMK N 2 
Purworejo 

 
Arif Rahman, dkk (2016) dengan judul “Eksperimen Model 

Pembelajaran Koopertif Tipe Number Head Together (NHT) Dan Two Stay 

Two Stray (TSTS) Dengan Pendekatan Saintifik Ditinjau Dari Gaya Belajar.” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)  model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dan TSTS dengan pendekatan saintifik menghasilkan prestasi belajar 

yang sama namun lebih baik daripada model pembelajaran klasikal dengan 
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pendekatan saintifik. 2) siswa dengan gaya belajar visual dan auditori 

mempunyai prestasi belajar yang sama namun lebih baik daripada siswa 

dengan gaya belajar kinestetik. 3) pada model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT dengan pendekatan saintifik, siswa dengan gaya belajar visual dan 

auditori mempunyai prestasi belajar yang sama dan lebih baik daripada siswa 

dengan gaya belajar kinestetik. Pada model pembelajaran kooperatif tipe 

TSTS dengan pendekatan saintifik, siswa dengan gaya belajar visual, auditori, 

dan kinestetik mempunyai prestasi belajar yang sama. 4) pada gaya belajar 

visual, prestasi belajar belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT dengan pendekatan saintifik sama baiknya  dengan siswa dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe TSTS namun lebih baik daripada model 

klasikal dengan pendekatan saintifik. Sedangkan pada gaya belajar auditori 

dan kinestetik, prestasi belajar siswa yang dikenai ketiga model pembelajaran 

sama. Adapun kontribusi penelitian Arif Rahman, dkk dalam penelitian ini 

yaitu bahwa model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TSTS dengan 

pendekatan saintifik memberikan prestasi yang sama bagi siswa, maka dari 

hasil tersebut dapat dijadikan pendukung untuk memperkuat hasil penelitian 

ini.  

Tabel 4 
Perbandingan penelitian yang dilakukan Arif Rahman, dkk 

 dengan penelitian ini 

Perbandingan Arif Rahman, dkk Qurrotul A’yun 

Model Pembelajaran 
NHT, TSST, dan 
klasikal dengan 
pendekatan saintifik 

NHT dan TS-TS 

Jenis Penelitian Eksperimen Eksperimen 
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Variabel Terikat Prestasi belajar Pemahaman konsep 

Materi yang diajarkan Matriks  Trigonometri  

Variabel Bebas 
Model pembelajaran, 
gaya belajar 

Model pembelajaran, 
multiple intelligences 

Subjek Penelitian 
Siswa Kelas X SMA 
Negeri di kota Mataram 

Siswa Kelas X 
Pemasaran SMK N 2 
Purworejo 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 sekarang ini menekankan guru 

untuk menerapkan model pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif 

selama proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilakukan akan 

lebih bermakna dan membuat siswa lebih paham terhadap materi yang 

dipelajari. Terlebih lagi untuk pelajaran matematika, pemahaman akan 

konsep-konsep materi matematika menjadi sangat penting karena konsep-

konsep tersebut akan saling berkesinambungan. Namun pada kenyataannya, 

masih banyak guru matematika yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional yang cenderung berpusat pada guru, sehingga siswa akan lebih 

cepat bosan dan mengantuk sehingga tidak memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Dan pada saat mengerjakan latihan ataupun tugas, 

tidak jarang menjadi bingung dengan konsep-konsep yang ada di buku. 

Terlebih lagi dalam penelitian ini, bahwa materi yang akan digunakan adalah 

materi yang tergolong sulit yaitu trigonometri. Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap guru dan siswa, materi trigonometri adalah salah satu materi yang 

sulit untuk dipahami, oleh karena itu dibutuhkan kemampuan pemahaman 

lebih kuat untuk siswa. Sedangkan pemahaman siswa terbatas sesuai dengan 

latihan soal yang pernah diberikan. mudah Akibatnya, pemahaman konsep 
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siswa tidak kuat, sehingga konsep-konsep yang telah dikuasai mudah hilang. 

Pemahaman siswa akan materi trigonometri di kelas X diharapkan tidak 

terbatas dengan hafalan atau latihan yang pernah diberikan saja, karena 

konsep trigonometri yang siswa pelajari di kelas X merupakan prasyarat 

untuk memahami konsep-konsep trigonometri di kelas selanjutnya. Untuk itu, 

dibutuhkan model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Salah satu model yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah 

model pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS). Pada model ini, siswa 

dituntut untuk dapat menerangkan materi yang dipelajari kepada temannya, 

dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Dengan begitu siswa akan merasa 

mempunyai tanggung jawab, sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

memahami konsep yang dipelajari. Pada model pembelajaran TS-TS, terdapat 

kegiatan bertamu sehingga pembelajaran yang berlangsung akan lebih 

menyenangkan. Siswa akan mendapat penjelasan dari teman sebayanya, 

diharapkan hal itu akan membuat siswa lebih santai dalam menerima 

penjelasan dan tidak malu untuk bertanya. 

Model pembelajaran lain yang mungkin dapat meningkatkan 

pemahaman siswa adalah model pembelajaran Number Head Together 

(NHT). Pada model pembelajaran ini, setiap siswa dalam kelompok akan 

diberi nomor, yang kemudian nanti dipanggil secara acak untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. Model ini melibatkan lebih banyak siswa 

menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Siswa juga dituntut untuk 
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bisa mempresentasikan pemahamannya di depan kelas. Dengan begitu, siswa 

diharapkan akan lebih merasa bertanggung jawab dalam proses memahami 

konsep yang diberikan. 

Model pembelajaran TS-TS menghasilkan pemahaman konsep yang 

lebih baik daripada model pembelajaran NHT, karena dalam model 

pembelajaran TS-TS terdapat kegiatan berpikir dan berkomunikasi dengan 

kelompok lain. Dengan model pembelajaran seperti itu diharapkan siswa 

terlibat secara aktif, baik secara individu maupun kelompok. Dengan adanya 

aktivitas bertamu di dalam kelas  memungkinkan suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan dan dapat meningkatan 

motivasi siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Meskipun begitu, 

setiap siswa dalam kelompok juga tetap mempunyai tanggung jawab untuk 

dapat menjelaskan materi kepada temannya, sehingga meminimalkan 

ketergantungan siswa yang berkemampuan kurang terhadap siswa 

berkemampuan tinggi. Sedangkan dalam model pembelajaran NHT, ada 

kecenderungan siswa akan lebih mudah jenuh karena model pembelajaran ini 

tidak jauh berbeda dengan diskusi kelompok pada umumnya, hanya berbeda 

pada penomorannya saja. Selain itu, tidak semua nomor dipanggil oleh guru 

sehingga bagi siswa yang tidak terpanggil juga akan menjadi jenuh dan 

kembali pasif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zaenuddin, dkk (2014) yang menyatakan bahwa model pembelajaran TS-TS 

lebih baik daripada model pembelajaran NHT. 

Selain model pembelajaran, faktor yang juga mempengaruhi 

pemahaman konsep siswa adalah intelegensi. Sesuai dengan teori kecerdasan 
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majemuk (multiple intelligences), setiap siswa mempunyai tipe kecerdasan 

yang berbeda-beda. Diantara delapan tipe kecerdasan, dalam penelitian ini 

dibatasi tiga tipe kecerdasan yaitu kecerdasan logis matematis, kecerdasan 

linguitstik (verbal) dan kecerdasan interpersonal. Siswa dengan kecerdasan 

logis matematis akan mempunyai pemahaman konsep lebih baik daripada 

siswa dengan kecerdasan linguistik dan interpersonal karena siswa dengan 

kecerdasan ini mempunyai ketertarikan terhadap angka dan kemampuan lebih 

tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika. Sedangkan siswa dengan 

kecerdasan linguistik akan mempunyai pemahaman konsep lebih baik 

daipada siswa dengan kecerdasan interpersonal karena siswa dengan 

kecerdasan ini mepunyai kemampuan menghubungkan pengetahuan baru 

dengan pengalaman sebelumnya sehingga akan lebih mudah merangkai 

konsep yang baru dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 

Siswa dengan kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik 

akan lebih cocok dengan model pembelajaran TS-TS namun tidak dengan 

kecerdasan interpersonal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Santi 

Widyawati (2014) yang menyatakan bahwa siswa dengan kecerdasan logis 

matematis, model pembelajaran TS-TS memberikan prestasi lebih baik 

daripada model pembelajaran NHT. Sedangkan siswa dengan kecerdasan 

linguistik mempunyai kemampuan menghubungkan pengetahuan baru dengan 

pengalaman sebelumnya serta berargumen, dimana dalam model 

pembelajaran TS-TS siswa dengan kecerdasan ini mempunyai lebih banyak 

kesempatan untuk mengungkapkan pendapat (berargumen) karena siswa tidak 

hanya berkomunikasi dengan kelompoknya melainkan dengan kelompok lain 

juga. Dengan demikian pemahaman konsep siswa dengan tipe kecerdasan 
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logis matematis dan linguistik akan lebih baik dengan model pembelajaran 

TS-TS daripada NHT. Sedangkan pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan interpersonal, tidak ada perbedaan pemahaman konsep 

matematika baik dengan model pembelajaran TS-TS maupun NHT. Karena 

siwa dengan kecerdasan interpersonal cenderung menyukai kegiatan 

berkelompok, sehingga model pembelajaran yang melibatkan kegiatan 

kelompok mungkin cocok untuk mereka. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Santi Widyawati (2014) yang menyatakan bahwa siswa dengan 

kecerdasan interpersonal, model pembelajaran TS-TS memberikan prestasi 

sama dengan model pembelajaran NHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka berpikir 

Kecerdasan Logis-

Matematis 

Mempunyai kemampuan 

berpikir logis, mudah 

menerima penjelasan 

sebab-akibat, 

mempunyai rasa ingin 

tahu yang tinggi 

TS-TS 

Kegiatan berdiskusi dan 

bertamu memberi kesempatan 

siswa bertukar informasi dan 

memahami konsep dengan 

caranya sendiri. Kegiatan  

bertamu membuat suasana 

belajar menyenangkan, 

kegiatan menjelaskan kepada 

teman membuat siswa tetap 

mempunyai tanggung jawab. 

Model pembelajaran TS-TS 

lebih baik daripada NHT, 

serta siswa dengan 

kecerdasan logis matematis 

dan linguistik menghasilkan 

pemahaman konsep lebih 

baik daripada kecerdasan 

interpersonal 

Kecerdasan Linguistik 

Mempunyai 

kemampuan berargumen 

dan menghubungkan 

pengetahuan baru 

dengan pengalaman 

sebelumnya 

Kecerdasan 

Interpersonal 

Mempunyai 

kemampuan bergaul 

dengan baik, kepekaan 

yang tinggi, kemampuan 

merespon peristiwa dan 

menentukan solusi 

NHT 

Diskusi kelompok memberi 

kesempatan siswa untuk lebih 

banyak menelaah materi. 

Namun, tidak semua nomor 

dipanggil oleh guru, sehingga 

bagi siswa yang nomornya 

tidak terpanggil dikhawatirkan  

akan menjadi jenuh dan 

cenderung kembali pasif.  
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D. Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir dan rumusan masalah seperti uraian di 

atas, diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut :  

1. Model pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep yang lebih 

baik daripada model pembelajaran NHT. 

2. Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih baik 

daripada siswa dengan kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal 

dan pemahaman siswa dengan kecerdasan linguistik lebih baik daripada 

siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

3. Pada model pembelajaran TS-TS, pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

linguistik dan siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

4. Pada model pembelajaran NHT, pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

linguistik dan siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

5. Pada siswa dengan kecerdasan logis matematis, model pembelajaran TS-

TS memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada model 

pembelajaran NHT. 

6. Pada siswa dengan kecerdasan linguistik, model pembelajaran TS-TS 

memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada model pembelajaran 

NHT. 

7. Pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, model pembelajaran TS-TS 

memberikan pemahaman konsep sama baiknya dengan model 

pembelajaran NHT. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat, dan Waktu penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 2 Purworejo, alamat Jl. 

Krajan 1 Semawungdaleman, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 9 bulan, mulai 

Bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Adapun perincian 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal waktu penelitian. Waktu 

pelaksanaan penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

a. Tahap persiapan 

A. Bulan Oktober 2016 : Pengajuan judul skripsi 

B. Bulan November-Januari 2016: Pengajuan proposal penelitian dan 

instrumen penelitian 

b. Tahap pelaksanaan 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2017. 

c. Tahap pelaksanaan data dan penyusunan laporan 

1) Bulan April 2017 : Pengolahan data 

2) Bulan Mei-Juni 2017 : Penyusunan Laporan 

B. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian 

eksperimen semu (quasi experiment research), karena peneliti tidak 
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mungkin melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang 

relevan kecuali beberapa variabel yang diteliti. Manipulasi variabel dalam 

penelitian ini yaitu penggunaan model  pembelajaran TS-TS dan model 

pembelajaran NHT. 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X Pemasaran 

SMK N tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 174) “sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti”. Sampel dalam penelitian ini diambil dua 

kelas dari keseluruhan kelas X Pemasaran semester 2 yaitu kelas 

eksperimen 1 (X PM 3) yang dikenai model pembelajaran TS-TS dan 

kelas eksperimen 2 (X PM 1) yang dikenai model pembelajaran NHT.  

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple 

cluster random sampling. Dilakukan karena sampel dari populasi bukan 

siswa secara individu melainkan kelas. Setiap kelas mempunyai peluang 

yang sama untuk menjadi sampel.  Berikut ini langkah-langkah 

pengambilan sampelnya: 

a. Karena populasi dari penelitian ini yaitu seluruh kelas X Pemasaran 

semester 2 SMK N 2 Purworejo dan ada 3 kelas, maka sampel diambil 
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secara acak dipilih 2 kelas sebagai subjek penelitian. Terpilih kelas X 

PM 1 dan X PM 2 sebagai subjek penelitian. 

b. Setelah terpilih 2 kelas sebagai subjek penelitian, kemudian peneliti 

memilih 1 kelas sebagai eksperimen 1 yang dikenai model TS-TS, 1 

kelas sebagai eksperimen 2 yang dikenai model NHT. Diperoleh kelas 

X PM 3 sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas X PM 1 sebagai kelas 

eksperimen 2. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan sebagai oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang  hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”, (Sugiyono, 2012: 60). 

Pada penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

1. Variabel Bebas 

Menurut Sugiyono (2012: 61) ”variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat)”. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran dan multiple intelligences.  

2. Variabel Terikat 

Menurut Sugiyono (2012: 61) ”variabel terikat adalah  variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas”. Variabel terikat pada penelitian ini adalah pemahaman konsep. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk memperoleh data. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman 

konsep materi trigonometri kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

dengan cara memberikan soal tes yang sama pada kedua sampel setelah 

diberi perlakuan yang berbeda.  

2. Metode Angket 

Metode angket digunakan untuk memperoleh data tentang 

kecerdasan logis matematis, kecerdasan linguistik, dan kecerdasan 

interpersonal siswa. Angket tersebut diberikan kepada sampel sebelum 

diberi perlakuan. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui nama-nama 

siswa yang menjadi sampel dan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan awal siswa. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

tes untuk pemahaman konsep dan angket untuk multiple intelligences. 
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1. Instrumen Tes Pemahaman Konsep 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep 

siswa berbentuk soal uraian yang terdiri dari 6 soal yang sebelumnya telah 

dinyatakan valid oleh ahli. Sebelum instrumen tes digunakan sebagai alat 

pengumpul data penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap tes 

tersebut. Uji coba meliputi dua hal sebagai berikut. 

a. Analisis Butir Instrumen 

Analisis butir instrumen meliputi uji taraf kesukaran dan daya 

pembeda. 

1) Taraf Kesukaran 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 176) “yang dimaksud 

dengan taraf kesukaran tes adalah kemampuan tes tersebut dalam 

menjaring banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan 

dengan betul”.  

Untuk menghitung taraf kesukaran soal bentuk uraian dapat 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan 
rumus: 

 

Rata − rata =
Jumlah skor peserta didik tiap soal

Jumlah peserta didik
 

 
b) Menghitung taraf kesukaran dengan rumus: 

 

�araf kesukaran (P) =
Rata − rata 

Skor maksimum tiap soal
 

 
c) Membandingkan taraf kesukaran dengan kriteria berikut: 
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 Tabel 5 
Klasifikasi Taraf Kesukaran Butir Tes 

 
Koefisien Kategori 

0,00 ≤  P <  0,31 
0,31 ≤ P <   0,71 
0,71 ≤ P ≤  1,00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

 (Zaenal Arifin, 2012: 147) 

Dengan klasifikasi taraf kesukaran di atas, menurut 

Suharsimi Arikunto (2012: 233) “taraf kesukaran yang dianjurkan 

oleh penulis-penulis soal adalah sedang.” Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini soal tes yang digunakan adalah soal dengan kriteria 

sedang.  Dari 6 nomor soal tes pemahaman konsep yang diuji coba, 

terdapat 5 soal yang mempunyai kategori sedang yaitu nomor 1, 2, 

3, 4, dan 6. Dan satu soal mempunyai kategori sulit yaitu nomor 5. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11. 

2) Daya Pembeda 

Suharsimi Arikunto (2010: 177) mendefinisikan “daya 

pembeda tes adalah kemampuan tes tersebut dalam memisahkan 

antara subjek yang pandai dengan subjek yang kurang pandai.” 

Dalam Zaenal Arifin (2012: 145), daya pembeda suatu soal tes 

uraian dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a) Menghitung jumlah skor total tiap peserta didik 
b) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai 

terkecil 
c) Menetapkan kelompok atas dan bawah. Jika jumlah siswa di 

atas 30 dapat ditetapkan 27%. 
d) Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok 
e) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 
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�� =
����� ����

���� ����
   

Keterangan : 
DP             : daya pembeda 
����           : rata-rata kelompok atas 
����           : rata-rata kelompok bawah 
���� ���� : skor maksimal 
 
f) Membandingkan daya pembeda dengan kriteria seperti 

berikut. 
 

Tabel 6 
Kriteria Daya Pembeda 

 
Nilai Keterangan 

0,40 ≤ DP Sangat baik 

0,30 ≤ DP < 0,40 Baik 

0,20 ≤ DP < 0,30 Cukup, soal perlu perbaikan 

DP < 0,20 Kurang baik, soal harus dibuang 

 
Dalam penelitian ini, butir soal yang akan dipakai adalah 

butir soal yang mempuyai daya pembeda 0,30 sampai 1,00. Dari 

6 soal tes pemahaman konsep yang diuji coba terdapat satu 

nomor soal yang tidak memenuhi kriteria daya pembeda dalam 

penelitian ini, yaitu soal nomor 5 dengan DP ‒0,08. Hasil 

perhitungan ini dapat dilihat dalam lampiran 11. 

Kemudian untuk soal tes pemahaman konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah soal yang mempunyai taraf kesukaran sedang 

dan daya pembeda 0,30 sampai 1,00. Sehingga soal yang diterima adalah 

soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Sedangkan soal nomor 5 tidak digunakan atau 

dibuang. 
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b. Analisis Instrumen 

Analisis instrumen bertujuan untuk mengetahui apakah soal tes 

uraian telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas atau belum. 

Dengan instrumen yang valid dan reliabel ini diharapkan diperoleh 

data yang valid dan reliabel pula. 

1) Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 170) “validitas tes 

adalah tingkat suatu tes mampu mengukur apa yang hendak 

diukur”. Validitas suatu tes dinyatakan dengan angka korelasi 

koefisien (r). 

Setelah instrumen di uji cobakan pada objek penelitian, data 

yang diperoleh dianalisis validitasnya. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan korelasi product moment antara skor total yang 

diperoleh dengan skor skor kriterium (pembanding). Adapun 

rumus korelasi product moment tersebut sebagai berikut. 

��� =
� ∑ �� − (∑ �)(∑ �)

�{�. ∑ �2 − (∑ �)
2
}{�. ∑ �2 − (∑ �)

2
}

 

keterangan: 

��� = Koefisien korelasi antara variabel � dan � 

� = Skor total tiap siswa 

� = Skor nilai sebelumnya (skor kriterium) 

� = Jumlah siswa 
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Menurut Ngalim  Purwanto (2012: 139), validitas suatu soal 

dikategorikan dalam beberapa kriteria seperti berikut ini. 

Tabel 7 
Kriteria Koefisien Validitas Tes 

 
Koefisien Korelasi Kriteria 
0,00 ≤ ��� < 0,20 

0,20 ≤  ��� < 0,40 

0,40 ≤  ��� <  0,60 

0,60 ≤  ��� <  0,80 

0,80 ≤  ��� <  1,00 

Korelasi sangat rendah  
Korelasi rendah 
Korelasi cukup 
Korelasi tinggi 
Korelasi sangat tinggi 

Dalam penelitian ini soal dikatakan valid jika koefisien 

validitasnya terletak pada rentang 0,60 ≤  ��� ≤ 1,00. Dari nilai 

yang diperoleh dalam uji coba instrumen, nilai validitas soal tes 

yang digunakan yaitu 5 nomor adalah 0,68. Perhitungan tersebut 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Ngalim Purwanto (2012: 139) “suatu tes atau alat 

evaluasi dikatakan andal (reliabel) jika dapat dipercaya, konsisten 

dan produktif.” Reliabilitas tes hasil belajar dengan soal uraian 

dapat diuji dengan rumus Alpha, yaitu: 

�11 = �
�

� − 1
� �1 −

∑ �
�2

��
2 � 

 

 

keterangan: 

�11 = Indeks reliabilitas instrumen 

� = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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� �
�2 = Jumlah varians butir 

�
�2 = Varians total 

(Suharismi Arikunto, 2010: 180) 

Menurut Kaplan dalam Eko Putro Widoyoko (2012: 165), 

“suatu instrumen dikatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien 

Alpha sekurang-kurangnya 0,70.” Dalam penelitian ini soal 

dikatakan reliabel jika mempunyai koefisien Alpha ≥ 0,70. Nilai 

reliabilitas dari 5 nomor soal tes yang digunakan adalah 0,76. Ini 

berarti soal tes mempunyai reliabilitas yang tinggi. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

2. Instrumen Angket Multiple Intelligences 

Angket multiple intelegencies digunakan untuk mengetahui tipe 

kecerdasan yang dimiliki siswa. Sebelum angket multiple intelligences 

digunakan, angket diuji validitas isinya. 

a. Uji Validitas Isi 

Uji validitas isi instrumen angket dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengkonsultasikannya kepada ahli. Hal-hal yang dikonsultasikan 

adalah sebagai berikut. 

1) Kesesuaian butir-butir angket dengan kisi-kisi angket. 

2) Kesesuaian kalimat dengan EYD. 

3) Susunan kalimat agar mudah dipahami oleh responden. 

Jika ada salah satu butir pernyataan yang belum disetujui, maka 

butir pernyataan tersebut dibuang atau diperbaiki. 
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Dari validator ahli sebenarnya peneliti mendapatkan 60 butir 

pernyataan valid yang terdiri dari 20 butir pernyataan untuk masing-

masing tipe kecerdasan. Namun karena pertimbangan waktu pada saat 

pengisian angket dan untuk menghindari jawaban acak responden 

karena jenuh pada saat mengisi angket, peneliti dibantu validator 

memilih 10 pernyataan untuk masing-masing tipe kecerdasan. 

Sehingga total pernyataan yang digunakan adalah 30 butir. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Keseimbangan Data Sebelum Perlakuan 

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

(kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2) dalam keadaan seimbang 

atau tidak. Data yang digunakan untuk melakukan uji keseimbangan 

adalah nilai UAS semester gasal tahun pelajaran 2016/2017. Namun 

sebelum dilakukan uji keseimbangan, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat uji keseimbangan , yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Untuk menguji  normalitas  ini digunakan  metode  Lilliefors  

dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 :sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2) Taraf signifikansi (α = 0,05) 

3) Statistik Uji 
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Lhitung =  Maks |F(Zi)-S(Zi) | ; Zi = 
��−��

�
 

Keterangan : 

F(Zi) : P(Z ≤ Zi) ; Z ~ N(0, 1) 

S(Zi) : proporsi cacah Z ≤ Zi, terhadap seluruh cacah Z 

Xi : skor responden 

��  : rata-rata skor responden 

4) Daerah kritik ( DK) = { L׀L>Lα ; n } ; n adalah ukuran sampel 

5) Keputusan Uji 

H0 diterima jika Lhitung  tidak terletak di daerah kritik. 

6) Kesimpulan 

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika 

H0 diteirma. 

b) Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

jika H0 ditolak. 

(Budiyono, 2004: 170) 

b. Uji Homogenitas Variansi Populasi 

Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett 

dengan uji Chi kuadrat dengan prosedur sebagai berikut. 

1. Hipotesis  

H0 : �1
  2 =  �2

  2 = ⋯ = ��
  2(variansi populasi homogen) 

H1 : paling tidak ada satu ��
  2 ≠  ��

  2(variansi populasi tidak 

homogen) untuk � ≠ �; � = 1, 2, … , �; � = 1, 2, … , � 

2. Taraf signifikansi (α = 0,05) 



48 
 

 
 

 

3. Statistik Uji 

�2 =
2,303

�
�� log ��� − � �� log ��

2

�

�=1

� 

Keterangan : 

k: banyaknya sampel pada populasi 

f: derajat kebebasan untuk RKG = N – k 

N: cacah kebebasan untuk pengukuran 

 fj : derajat kebebasan untuk ��
2 = nj – 1 

 j : 1 , 2 ,..., k 

 nj : cacah pengukuran pada sampel ke-j 

RKG =
����

���
  

��� =  ���
� −

(���)�

��
 

��
2 =

���

��

 

c = 1 +
�

�(���)
��

�

��
−

�

��
� 

4. Daerah Kritik (DK) = ��2|�2 > �  �;�−1
2 �  

5. Keputusan Uji 

H0 diterima jika χ2 tidak terletak di daerah kritik  

6. Kesimpulan 

a) Variansi Populasi-populasi homogen jika H0 diterima. 

b) Variansi Populasi-populasi tidak homogen jika H0 ditolak. 

(Budiyono, 2004: 176-177) 
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Langkah-langkah uji keseimbangan adalah sebagai berikut. 

a. Hipotesis 

H0:  �1 = �2  (kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki 

kemampuan awal yang sama) 

H1: �� �2 (kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki 

kemampuan awal berbeda) 

b. Taraf Signifikansi : a= 0,05 

c. Statistik Uji 

� =
(��� − ���) − ��

���
1
��

+
1

��

 ~  �(�� + �� − 2) 

�� =  �
(�1 − 1)�1

2 + (�2 − 1)�2
2

�1 + �2 − 2
 

  Keterangan: 

��1 = rata-rata kelompok eksperimen 1 

��2 = rata-rata kelompok eksperimen 2 

�1
2 = variansi kelompok eksperimen 1 

�2
2 = variansi kelompok eksperimen 2 

�1 = Jumlah anggota kelompok eksperimen 1 

�2 = Jumlah anggota kelompok eksperimen 2 

�0 = 0 (tidak dibicarakan selisih rataan) 

d. Menentukan daerah kritik 

�� = ��|� < −��
�

;�������
 ���� � > ��

�
;�������

� 
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e. Keputusan Uji 

H0 diterima jika harga tobs tidak terletak di daerah kritik. 

f. Kesimpulan  

1) Ketiga kelas sampel memiliki kemampuan awal yang sama jika 

H0 diterima. 

2) Ketiga kelas sampel memiliki kemampuan awal berbeda jika H0 

ditolak. 

(Budiyono, 2004: 151) 

2. Analisis Angket Multiple Intelligences 

Angket Multiple Intelegencies diberikan sebelum perlakuan. 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga angket multiple intelligences yaitu 

angket kecerdasan logis matematis, angket kecerdasan linguistik, dan 

angket kecerdasan  interpersonal. Masing-masing dari angket tersebut 

memuat 10 pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

Likert dengan 5 alternatif jawaban. Dalam hal ini skor penilaian angket 

ditunjukkan dalam tabel berikut : 

a. Untuk butir angket positif 

Tabel 8 
Skor Butir Angket Positif 

 
 Pernyataan SS S AS TS STS 

Skor 5 4 3 2 1 

 

b. Untuk butir angket negatif 

Tabel 9 
Skor Butir Angket Negatif 

Pernyataan SS S AS TS STS 

Skor 1 2 3 4 5 
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 Dengan keterangan : 

SS : sangat sesuai dengan diri saya 

S : sesuai dengan diri saya 

AS : agak sesuai dengan diri saya 

TS : tidak sesuai dengan diri saya 

STS : sangat tidak sesuai dengan diri saya 

Adapun cara untuk menentukan siswa itu termasuk dalam tipe 

kecerdasan logis matematis, linguistik, atau interpersonal yaitu dengan 

melihat skor angketnya. Dari masing-masing angket tersebut, skornya 

dijumlahkan sehingga diperoleh skor untuk tiap tipe kecerdasan. Tipe 

kecerdasan yang memperoleh skor tertinggi dipandang sebagai tipe 

kecerdasan yang dominan yang dimiliki siswa. 

3. Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah sampel diberikan perlakuan lalu dilakukan uji hipotesis 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemahaman 

konsep kelompok eksperimen 1 lebih baik dibandingkan pemahaman 

konsep kelompok eksperimen 2. Data yang digunakan dalam analisis ini 

adalah nilai tes pemahaman konsep siswa yang diberikan setelah 

perlakuan. Uji hipotesis penelitian menggunakan uji anava dua jalan 

dengan sel tak sama. Namun sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas.  
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a. Uji Prsayarat 

1) Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

normalitas ini digunakan metode Liliefors. Prosedur uji 

normalitas ini sama seperti uji normalitas pada uji keseimbangan 

data awal. “Jika normalitas tidak terpenuhi maka dilakukan 

transformasi sehingga data yang baru memenuhi persyaratan 

normalitas”, (Budiyono, 2004: 186). 

2) Uji Homogenitas Variansi Populasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk 

menguji homogenitas ini digunakan metoe Bartlett dengan uji 

statistik uji Chi kuadrat dengan prosedur sama seperti uji 

normalitas pada uji keseimbangan data awal. “Jika persyaratan 

homogenitas tidak terpenuhi, maka sebagai gantinya dapat 

digunakan metode statisik non parametrik”, (Budiyono, 2004: 

186). Namun Anava kebal (rhobust) terhadap pelanggaran 

homogenitas asalkan ukuran sampel antar kelompok tergolong 

setara (George A. Morgan et al, 2011: 164), jadi Anava tetap bisa 

digunakan. 
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b. Uji Anava Dua Jalan 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama. Prosedur yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1) Model 

Xijk =  + ai + j + (a)ij + eijk 

Dimana:  

Xijk : data amatan ke–i dan kolom ke-j 

 : rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean); 

ai = i.-  : efek baris ke-i pada variabel terikat; 

j = .j-  : efek kolom ke-j pada variabel terikat; 

(a)ij = ij – ( + ai + j ) = kombinasi efek baris ke-i dan kolom 

ke-j pada variabel terikat 

e��� = deviasi data amatan terhadap rataan populasinya (ij) 

yang berdistribusi normal dengan rataan 0. Deviasi amatan 

terhadap rataan populasi juga disebut galat (error); 

i = 1, 2; 1 : untuk metode TS-TS. 

2 : untuk metode NHT. 

j = 1, 2,3;     1 : untuk tipe kecerdasan logis-matematis 

2  : untuk tipe kecerdasan linguistik 

3 : untuk tipe kecerdasan interpersonal 

k : banyaknya data amatan pada setiap sel. 

(Budiyono, 2004: 228) 
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Tabel 10 
 Tata Letak Data 

 
Model 

Pembelajaran 
(A) 

Kecerdasan Majemuk (B) 
Logis- 

Matematis 
(B1) 

Lingusistik 
(B2) 

Interpersonal 
(B3) 

TS-TS (A1) AB11 AB 12 AB 13 
NHT (A2) AB 21 AB 22 AB 23 

 
2) Hipotesis 

H 0A
   : αi = 0 untuk setiap i = 1, 2 

(tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat) 

H 1A
:  ada αi yang tidak sama dengan nol 

(ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat) 

H 0B
    : j = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3 

(tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

H 1B
    : ada j  yang tidak sama dengan nol 

(ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat) 

H 0AB
  : (a)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2 dan j = 1, 2,3 

(tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

H 1AB
:  ada (a)ij yang tidak sama dengan nol 

(ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat) 

3) Tingkat signifikansi (a) = 0.05 

4) Komputasi  

Pada analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak sama 

didefinisikan notasi-notasi sebagai berikut. 
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��ℎ =
��

∑
1

���
�,�  

  ���� = ∑ ����
2

� −
�∑������

2

����
 

� = ∑ ����,�   �� = ∑ ������
���  

�� = ∑ ������
���   � = ∑ ������

���,�  

Dimana: 

nij : banyaknya data amatan pada sel-ij 

��ℎ : rataan harmonik frekuensi seluruh sel 

SSij: jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel-ij 

N : banyaknya seluruh data amatan 

������
��: rataan pada sel-ij 

Ai :jumlah rataan pada baris ke-i 

Bj   : jumlah rataan pada kolom ke-j 

G :  jumlah rataan semua sel 

Didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai 

berikut 

(1) =  
�2

��
  (2) =  ∑ �����,�              (3) = ∑

��
2

��  

(4) = ∑
� �

2

��           (5) = ∑ ������
��
2

�,�  

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu : 

JKA = ��ℎ {(3)  (1)} 

JKB = ��ℎ {(4)  (1)} 

JKAB = ��ℎ {(1) + (5)  (3)  (4)} 

JKG = (2) 
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JKT = JKA + JKB +  JKAB + JKG 

Derajat kebebasan untuk masing-masing jumlah 

kuadrattersebut adalah : 

dkA = p – 1              dkG  = N  pq 

dkB = q – 1    dkT  = N  1 

dkAB = (p – 1) (q – 1) 

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-

masing, diperoleh rataan kuadrat sebagai berikut 

��� =
���

���
  ��� =

���

���
   

���� =
����

����
  ��� =

���

���
 

5) Statistik uji 

Statistik uji analisis variansi dua jalan dengan frekuensi sel tak 

sama adalah : 

a) untuk H0A adalah �� =
���

���
 yang merupakan nilai dari variabel 

random berdistribusi F dengan derajat kebebasan p – 1 

dan N  pq; 

b) untuk H0B adalah �� =
���

���
 yang merupakan nilai dari variabel 

random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan q  1 

dan N  pq; 

c) untuk H0AB adalah �� =
����

���
  yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan 

(p  1)(q  1) dan N  pq. 
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6) DaerahKritik 

a) Untuk Fa adalah DK = { Fa | Fa> Fa; p-1, N-pq } 

b) Untuk Fb adalah DK = { Fb | Fb > Fa; q-1, N-pq } 

c) Untuk Fab adalah DK = { Fab | Fab> Fa; (p-1)(q-1), N-pq } 

7) Keputusan uji 

H 0 diterima jika Fobs ∉ DK. 

8) Rangkuman Analisis Variansi 

Tabel 11 
Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk RK Fobs Fa Ket. 
Baris (A) 

Kolom (B) 
Interaksi (AB) 

Galat 

JKA 
JKB 

JKAB 
JKG 

p-1 
q-1 

(p-1)(q-1) 
N-pq 

RKA 
RKB 

RKAB 
RKG 

Fa 

Fb 

Fab 

F* 
F* 
F* 
- 

 

Total JKT N-1     

 (Budiyono, 2004: 228) 

 

c. Tahap 2 (Uji Komparasi Ganda) 

Apabila H0 ditolak maka perlu dilakukan uji lanjut pasca anava. 

Metode yang digunakan untuk uji lanjut pasca anava adalah metode 

Scheffe’. Uji komparasi ganda dilakukan apabila H0 ditolak dan 

variabel bebas dari H0 yang ditolak tersebut terdiri atas tiga kategori. 

Jika H0 ditolak tetapi variabel bebas dari H0 yang ditolak tersebut 

terdiri atas dua kategori maka untuk melihat perbedaan pengaruh 

antara kedua kategori mengikuti perbedaan rataannya. Uji komparasi 

juga perlu dilakukan apabila terdapat interaksi antara kedua variabel 

bebas. 
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Langkah-langkah untuk melakukan uji Scheffe’ adalah sebagai 

berikut. 

1) Identifikasi semua pasangan komparasi yang ada. 

2) Menentukan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi. 

3) Menentukan tingkat signifikansi. 

4) Mencari harga statistik uji F antara lain: 

a) Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar baris adalah: 

��.��. =
����. − ���.�

�

��� �
1

��.
+

1
��.

�
 

Dimana: 

Fi.-j. : nilai Fobs pada pembandingan baris ke-i dan baris ke-j 

���.: rataan pada baris ke-i 

���.: rataan pada baris ke-j 

RKG : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari 

perhitungan analisis variansi 

ni. : ukuran sampel baris ke-i 

nj. : ukuran sampel baris ke-j 

  DK = {F    F >(p-1)Fa; p-1, N-pq} 

b) Komparasi Rataan antar Kolom 

   Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar kolom adalah: 

�.��.� =
���.� − ��.��

�

��� �
1

�.�
+

1
�.�

�
 

Dimana:  



59 
 

 
 

 

F.i-.j : nilai Fobs pada pembandingan kolom ke-i dan kolom 

ke-j 

��.� : rataan pada kolom ke-i 

��.�: rataan pada kolom ke-j 

RKG : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi 

n.i : ukuran sampel kolom ke-i 

n.j : ukuran sampel kolom ke-j 

DK = { F | F > (q-1)Fa; q-1, N-pq } 

c) Komparasi Rataan antar Sel Pada Kolom yang Sama 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar sel pada kolom 

yang sama: 

������ =
����� − �����

�

��� �
1

���
−

1
���

�
 

Dimana: 

Fij-kj : nilai Fobs pada pembandingan rataan sel-ij dengan 

rataan sel-kj 

����    : rataan pada sel-ij 

����    : rataan pada sel-kj 

RKG : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 

analisis variansi                             

���    : ukuran sel-ij  

�
�� 

    : ukuran sel-kj 
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Daerah kritik untuk uji itu adalah: 

DK = {F    F > (pq-1)Fa; pq-1, N-pq} 

d) Komparasi Rataan antar Sel Pada Baris yang Sama 

Uji Scheffe’ untuk komparasi rataan antar sel pada baris 

yang sama adalah: 

������ =
����� − �����

�

��� �
1

���
−

1
���

�
 

Dimana: 

������ : nilai Fobs pada pembandingan rataan sel-�� dengan 

rataan pada sel-�� 

���� :  rataan pada sel-�� 

���� :  rataan pada sel-�� 

RKG : rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari 

perhitungan analisis variansi 

 ���       :  ukuran sel-�� 

 ���       :  ukuran sel-�� 

e) Daerah kritik untuk uji itu adalah:  

DK = {F    F >(pq-1)Fa; pq-1, N-pq} 

5) Menentukan keputusan uji untuk setiap pasangan komparasi 

rerata. 

6) Menyusun rangkuman analisis. 

( Budiyono, 2004: 213-215)
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua deskripsi data yang disajikan, yaitu 

data sebelum perlakuan dan data setelah perlakuan. Data sebelum perlakuan 

adalah data nilai sampel yang diperoleh sebelum peneliti memberikan perlakuan 

pada kedua kelas sampel. Sedangkan data setelah perlakuan adalah data nilai 

sampel yang diperoleh setelah peneliti memberi perlakuan kedua kelas sampel. 

Penelitian ini terkait dengan penerapan model pembelajaran, yaitu model 

pembelajaran Two Stay Two Stray (TS-TS) pada kelas eksperimen 1 dan model 

pembelajaran Number Head Together  (NHT) pada kelas eksperimen 2 

Sebelum memberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan 

pengelompokkan siswa pada masing-masing kelas berdasarkan tipe kecerdasan 

majemuk (Multiple Intelligences) mereka yaitu logis matematis, linguistik, dan 

interpersonal. Multiple Intelligences di sini bertindak sebagai variabel bebas, jadi 

peneliti ingin mengetahui apakah ada kaitan antara model pembelajaran yang 

diterapkan dengan tipe kecerdasan yang dimiliki siswa. 

Dalam penelitian ini data sebelum perlakuan berupa data nilai UAS 

semester I mata pelajaran matematika siswa kelas X Pemasaran SMK N 2 

Purworejo Tahun Pelajaran 2016/2017. Data sebelum perlakuan kelas 

eksperimen 1 dan 2 yang dimaksud disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 12 
Deskripsi Data Nilai UAS Semester 1 

No Kelas N ��  s 
Nilai   

maksimum 

Nilai 

minimum 

1 X PM 1 32 83,94 2,85 90 78 

2 X PM 2 30 81,4 3,2 94 78 

3 X PM 3 31 85,1 3,00 94 80 

 

Data nilai UAS semester 1 matematika siswa selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

Sebelum memberikan perlakuan pada kelas eksperimen 1 dan 2, 

terlebih dahulu siswa dikelompokkan menurut tipe kecerdasan mereka. 

Berikut data hasil pengelompokkan siswa. 

Tabel 13 
Data Jumlah Siswa Berdasarkan Tipe Kecerdasan 

Kelas Logis matematis Linguistik Interpersonal 
X PM 3 

(eksperimen 1) 
9 5 17 

X PM 1 
(eksperimen 2) 

10 9 13 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua kelas dengan cara 

cluster random sampling di kelas X Pemasaran SMK N 2 Purworejo. Kedua 

sampel yang didapat adalah kelas X PM 3 yang dikenai model pembelajaran 

TS-TS dan kelas X PM 1 yang dikenai model pembelajaran NHT. Penelitian 

dilakukan selama enam kali pertemuan untuk masing-masing kelas. Dimana 

dalam seminggu terdapat empat jam pelajaran atau dua kali pertemuan. 
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1. Pembelajaran di Kelas TS-TS 

Saat pembelajaran berlangsung di kelas TS-TS untuk pertemuan 

pertama, dimulai dengan pembentukan dan pemberian nama kelompok 

kemudian peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Setelah itu, siswa diberi stimulus mengenai materi ukuran 

sudut dan kemudian menemukan konsep dalam materi tersebut bersama 

kelompoknya. Selanjutnya, siswa diberi tugas secara berkelompok dimana 

tugas empat kelompok pertama berbeda dengan kelompok terakhir. Dalam 

kegiatan berdiskusi ini, para siswa sudah terlibat aktif namun belum 

maksimal. Masih ada beberapa kelompok yang bercerita dan beberapa 

justru pasif. Oleh karena itu, peneliti mendatangi satu per satu kelompok 

dan menanyakan kesulitan yang dialami oleh tiap-tiap kelompok agar 

siswa dapat membiasakan diri bertanya. Setelah masing-masing kelompok 

selesai dengan tugasnya, dua anggota mereka bertamu ke kelompok yang 

sudah ditentukan dan dua lainnya tinggal. Tugas dari anggota yang tinggal 

dalam kelompok adalah  menjelaskan hasil pekerjaan kelompoknya ke 

tamu. Namun yang  terjadi justru sebagian besar dari siswa yang bertamu 

adalah langsung menyalin jawaban dari kelompok lain, dan teman yang 

bertugas menjelaskan tidak melakukan tugasnya, begitupun saat mereka 

kembali ke kelompok asal di mana seharusnya siswa yang bertugas 

bertamu menjelaskan hasil temuannya dari kelompok lain ke temannya. Di 

sini, peneliti beberapa kali mengingatkan apa yang seharusnya dilakukan 

oleh para siswa tersebut. Setelah itu, kelompok tertentu secara sukarela 
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menuliskan jawaban di papan tulis dan menjelaskan kembali kepada 

temannya.  Materi ukuran sudut pada pertemuan pertama ini tidak 

termasuk dalam sub bab materi yang akan diteliti oleh peneliti. Namun 

peneliti tetap mengajarkan materi ini dengan tujuan agar siswa dapat 

membiasakan diri lebih awal dengan model pembelajaran yang akan 

diterapkan. Pada pertemuan kedua, siswa sudah paham dengan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan berdiskusi dan 

bertamu juga lebih baik dari sebelumnya. Para siswa saat bertamu dan 

kembali ke kelompok asal sebagian sudah tidak hanya menyalin jawaban 

namun juga menjelaskan ke temannya bagaimana jawaban tersebut 

diperoleh. Untuk pertmuan-pertemuan setelahnya siswa sudah mulai 

terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. Dan semakin 

banyak siswa yang aktif bertanya dan aktif dalam pembelajaran. 

2. Pembelajaran di Kelas NHT 

Pada kelas NHT, pembelajaran dimulai dengan membentuk 

kelompok dan memberi nomor siswa di setiap kelompok. Siswa kelas X 

PM 1 yang dikenai model NHT tidak begitu bersemangat pada pertemuan 

pertama. Mereka tampak kurang antusias dengan model pembelajaran 

yang diterapkan, mungkin hal tersebut didukung dengan jam pelajaran 

matematika sudah di siang hari dan hanya 1 jam pelajaran. Di kelas NHT, 

mata pelajaran matematika terdapat 4 jam pelajaran yang dibagi menjadi 

dalam dua pertemuan, yaitu 1 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran. Karena 

pada pertemuan pertama hanya satu jam pelajaran, maka kegiatan diskusi 
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berlangsung cukup singkat dan saat kegiatan diskusi berlangsung, hampir 

sebagian besar siswa masih pasif. Setelah itu, karena keterbatasan waktu, 

hanya 2 siswa yang ditunjuk untuk maju ke depan. Karena soal untuk 

pertemuan pertama belum semua dikerjakan, sehingga soal akan 

diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua, yaitu selama 3 

jam pelajaran. Di sini, siswa masih harus dijelaskan kembali mengenai 

langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pada pertemuan 

ini, peneliti tidak langsung melanjutkan materi tapi terlebih dahulu 

membahas soal yang belum selesai pada pertemuan sebelumnya. Namun 

sebelumnya, peneliti memberikan siswa kesempatan untuk 

mengerjakannya secara berkelompok seperti sebelumnya. Para siswa 

masih banyak yang tidak bersemangat sehingga peneliti berkeliling untuk 

menanyakan kesulitan yang dihadapi masing-masing kelompok. Setelah 

soal selesai dikerjakan, peneliti menunjuk nomor dari kelompok tertentu, 

kemudian siswa dengan nomor tersebut maju untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka. Setelah itu, peneliti melanjutkan materi yaitu 

perbandingan trigonometri di sudut siku-siku dengan membagikan lembar 

kerja dan memberikan stimulus kepada siswa agar menemukan konsep 

dari materi tersebut. Setelah itu, siswa kembali mengerjakan tugas secara 

berkelompok. Di sini, kegiatan berdiskusi lebih baik dari sebelumnya, 

siswa sudah lebih aktif, dan tidak malu bertanya. Demikian untuk 

pertemuan-pertemuan selanjutnya siswa semakin aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dan untuk menghindari kebosanan, terkadang peneliti 
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memberi kesempatan siswa yang telah maju untuk menunjuk nomor siswa 

dari kelompok tertentu untuk maju selanjutnya.  

Menurut diskusi yang dilakukan peneliti di kedua kelas eksperimen, 

sebagian besar siswa merasa senang dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan model pembelajaran TS-TS dan NHT. Hal itu 

dikarenakan siswa merasa bisa lebih aktif dalam pembelajaran, lebih banyak 

soal yang dapat dikerjakan, dan kegiatan pembelajaran menajadi lebih 

menyenangkan dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Terutama di kelas TS-TS, siswa terlihat lebih bersemangat dalam 

pembelajaran karena kegiatan bertamu dan saling menjelaskan kepada teman 

membuat mereka tidak merasa malu untuk bertanya.  

Setelah proses pembelajaran berakhir, yaitu sampai pada materi 

perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran, siswa diberi soal 

pemahaman konsep. Soal pemahaman konsep berupa soal uraian berjumlah 5 

nomor. Berikut adalah rangkuman data dari masing-masing kelas. 

Tabel 14 
Rangkuman Data Nilai Pemahaman Konsep 

 

Model Pembelajaran 

TS-TS NHT 

Jumlah  2292 2468 

Rata-rata 73,94 77,13 

Skor tertinggi 100 100 

Skor terendah 40 36 

Modus  72 92 

 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 
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B. Analisis Data 

1. Analisis Data Sebelum Perlakuan 

Sebelum sampel diberi perlakuan, dilakukan uji keseimbangan 

terlebih dahulu. Tujuan dari uji keseimbangan adalah untuk mengetahui 

apakah kedua kelas eksperimen mempunyai kemampuan awal yang sama, 

yang selanjutnya akan diberi perlakuan yang berbeda dan dianalisis 

apakah dari dua kelas yang mempunyai kemampuan awal sama yang 

diberi perlakuan berbeda menghasilkan pemahaman konsep yang berbeda 

juga. Data yang digunakan pada analisis ini adalah nilai UAS semester I 

mata pelajaran matematika siswa kelas X Pemasaran SMK N 2 Purworejo 

Tahun Ajaran 2016/2017. Namun sebelum dilakukan uji keseimbangan, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Berikut adalah analisis data sebelum perlakuan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak sebelum diuji keseimbangan. Pada 

penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode Lilliefors dengan 

tingkat signifikansi α = 5%. Prosedur penarikan kesimpulan dari uji 

normalitas ini adalah ketika keputusan uji menyatakan H0 diterima, 

yakni apabila Lhitung bukan anggota DK, dengan kata lain Lhitung < 

Ltabel, maka disimpulkan sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Berikut adalah rangkuman uji normalitas data sebelum 

perlakuan.  
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Tabel 15 
Rangkuman Uji Normalitas Data Sebelum Perlakuan  

 
Kelas  Lhitung Ltabel Keputusan Uji Kesimpulan  

TS-TS  

(X PM 3) 
0,139 0,159 H0 diterima Normal  

NHT  

(X PM 1) 
0,142 0,157 H0 diterima Normal  

Uji Coba 

(XPM 2) 
0,145 0,162 H0 diterima Normal  

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari 

kedua kelas mempunyai variansi yang sama atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan 

tingkat signifikansi α = 5%. Prosedur penarikan kesimpulan dari uji 

homogenitas ini adalah ketika keputusan uji menyatakan H0 diterima, 

yakni apabila �2
hitung bukan anggota DK, dengan kata lain �2

hitung < 

�2
tabel, maka disimpulkan variansi populasi homogen. Rangkuman 

hasil uji homogenitas disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 16 
Rangkuman Uji Homogenitas Data Sebelum Perlakuan 

Kelas TSTS, Kelas NHT, dan Kelas Uji Coba 
��

hitung ��
tabel Keputusan Uji 

0,766 3,841 H0 diterima 

 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.  

c. Uji Keseimbangan 
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Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah apakah 

kedua kelas eksperimen mempunyai kemampuan awal yang sama. 

Pada penelitian ini, uji keseimbangan menggunakan uji t dengan taraf 

signifikansi α = 5%. Prosedur penarikan kesimpulan dari uji 

keseimbangan ini adalah ketika keputusan uji menyatakan H0 

diterima, yakni apabila thitung bukan anggota DK, dengan kata lain  

−�tabel  < �hitung <  �tabel maka disimpulkan kedua kelas eksperimen 

mempunyai kemampuan awal yang sama. Rangkuman hasil uji 

homogenitas disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 17 
Rangkuman Uji Keseimbangan Data Sebelum Perlakuan  

 
Kelas  �hitung  �tabel  Keputusan Uji 

TSTS dan NHT 1,573 1,960 H0 diterima 

Uji coba dan TSTS -0,267 1,960 H0 diterima 

Uji coba dan NHT -0,176 1,960 H0 diterima 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.  

2. Analisis Data Setelah Perlakuan 

Setelah kedua kelas eksperimen diberi perlakuan, kemudian 

diberikan tes pemahaman konsep untuk mengetahui tingkat pemahaman 

konsep pada materi perbandingan trigonometri. Data yang didapat 

kemudian dianalisis untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Analisis 

yang perlu dilakukan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas sebagai 

prasyarat uji hipotesis yaitu dengan uji anava dua jalan sel tak sama.   
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data setelah 

perlakuan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data setelah 

perlakuan dilakukan sebanyak 5 kali yaitu uji normalitas kelas TS-TS, 

kelas NHT, kecerdasan logis-matematis, kecerdasan linguistik, dan 

kecerdasan interpersonal. Prosedur uji normalitas data setelah 

perlakuan ini sama dengan uji normalitas data sebelum perlakuan. 

Rangkuman hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 18 
Rangkuman Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan 

Kelas / kelompok Lhitung Ltabel Keputusan Uji Kesimpulan 

TS-TS 0,097 0,159 H0 diterima Normal  

NHT 0,082 0,157 H0 diterima Normal  

Logis matematis 0,115 0,195 H0 diterima Normal  

Linguistik 0,138 0,227 H0 diterima Normal  

Interpersonal 0,151 0,161 H0 diterima Normal  

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari 

kedua kelas mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji 

homogenitas data setelah perlakuan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu uji 

homogenitas antar model pembelajaran dan uji homogenitas antar tipe 

kecerdasan. Prosedur uji homogenitas data setelah perlakuan ini sama 

dengan uji homogenitas data sebelum perlakuan. Rangkuman hasil uji 

homogenitas disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 19 
Rangkuman Uji Homogenitas Data Setelah Perlakuan 

Uji 
Homogenitas 

��
hitung ��

tabel 
Keputusan 

Uji 
Kesimpulan 

Antar model 
pembelajaran 

10,602 3,841 H0 ditolak 
Tidak 

homogen 
Antar tipe 
kecerdasan 

0,522 0,991 H0 diterima Homogen  

 
Berdasarkan rangkuman di atas, hasil uji homogenitas antar model 

pembelajaran tidak homogen, artinya variansi populasi tidak sama. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20.  

Anava kebal (robust) terhadap pelanggaran homogenitas variansi 

asalkan ukuran sampel antar kelompok tergolong setara (George A. 

Morgan et al, 2011: 164) artinya meskipun ada perbedaan varian antar 

kelompok, ketika besarnya sampel kedua kelompok tergolong setara, 

hasil Anava cenderung tetap akurat. Karena ukuran sampel pada kedua 

kelompok model pembelajaran tergolong setara yaitu 30 dan 31 maka 

Anava tetap bisa dilanjutkan. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah uji analisis variansi 

(anava) dua jalan sel tak sama. Penelitian bertujuan untuk melihat 

perbedaan berdasarkan model pembelajaran (TS-TS dan NHT) dan 

multiple inteliigences siswa (logis matematis, linguistik, dan 

interpersonal) terhadap pemahaman konsep materi perbandingan 

trigonometri. Data hasil tes pemahaman konsep disajikan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 20 
Data Hasil Tes Pemahaman Konsep 

Model 
Pembelajaran 

Multiple Intelligences 
Logis-

matematis 
Linguistik Interpersonal 

TSTS 

40,72, 96, 92, 
64, 56, 100, 76, 

84 

100, 92, 68, 
80, 92 

60, 72, 76, 80, 72, 
72, 76, 64, 76, 68, 
92, 88, 68, 44, 100, 

48 72, 40 

NHT 

84, 92, 100, 68, 
92, 92, 92, 72, 

100, 72 

76, 92, 36, 88, 
68, 84, 92, 76, 

100 

56, 68, 60, 76, 80, 
72, 80, 80 68, 36, 

64, 92, 92 

Setelah dilakukan uji hipotesis analisis variansi sel tak sama, 

didapatkan hasil yang dirangkum dalam tabel berikut. 

Tabel 21 
Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK DK RK Fobs Fα Ket. 

Model 
pembelajaran 

(A) 

11,5705 1 11,5705 0,0485 4,01 H0 diterima 

Multiple 
intelligences 

(B) 

2037,4503 2 1018,7251 4, 2716 3,16 H0 ditolak 

Interaksi (AB) 769,7618 2 384,8809 1, 6138 3,16 H0 diterima 

Galat 13593,9057 57 238,4896 - - - 

Total 16412,6882 62 - - - - 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Tidak ada perbedaan pemahaman konsep materi perbandingan 

trigonometri siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

TSTS dan NHT. 
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2) Ada perbedaan pemahaman konsep materi perbandingan 

trigonometri antara siswa dengan kecerdasan logis matematis, 

linguistik, dan interpersonal. 

3) Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa pada materi 

perbandingan trigonometri. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21.  

d. Uji Komparasi Ganda 

Karena H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji lanjut pasca anava 

dengan uji komparasi ganda yaitu uji komparasi antar kolom. Uji 

lanjut pasca anava dilakukan untuk mengetahui mana yang lebih baik 

setelah diketahui terdapat perbedaan pada uji anava.  

Tabel 22 
Rataan Masing-masing Sel Tes Pemahaman Konsep 

Model 
pembelajaran 

Logis 
matematis (B1) 

Linguistik 
(B2) 

Interpersonal 
(B3) 

Rataan 
marginal 

TSTS (A1) 75,56 86,4 69,41 77,12 

NHT (A2) 86,4 79,11 68,62 78,04 

Rataan marginal 80,98 82,76 69,01  

Karena variabel multiple intelligences mempunyai tiga kategori, 

maka perlu dilakukan uji komparasi ganda menggunakan model 

Scheffe dengan taraf siginifikansi 5%. Setelah dilakukan pengujian 

diperoleh : 

F.1- .2 = 0,0069;    F.1- .3 = 7,2557;   F.2- .3 = 6,4024 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran. Dengan DK = {F∣ 

F > 2.F0,05;2;57} = {F∣F >  6,32} maka dapat disimpulkan : 

1) Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis matematis dan kecerdasan linguistik. 

2) Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih 

baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

3) Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan linguistik lebih baik 

daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hipotesis “Model Pembelajaran TS-TS Memberikan Pemahaman Konsep 

Yang Lebih Baik Daripada Model Pembelajaran NHT ”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 21 

diperoleh Fobs = 0, 0485 < 4,01 = Ftabel, sehingga H 0A
 diterima. Ini berarti 

tidak ada perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa dengan 

model pembelajaran TSTS dan model pembelajaran NHT pada materi 

perbandingan trigonometri atau dengan kata lain, model pembelajaran TS-

TS memberikan pemahaman konsep sama baiknya dengan model 

pembelajaran NHT. Hal ini mungkin terjadi karena kedua model 

pembelajaran yaitu TSTS dan NHT adalah model pembelajaran yang 

melibatkan kegiatan berkelompok yang menuntut siswanya lebih aktif 

dalam menemukan konsep-konsep dari materi yang diberikan 

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang biasa 
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mereka terima. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis peneliti. Hal ini 

disebabkan peneliti menduga bahwa pada siswa yang dikenai model NHT 

akan lebih pasif dan mudah jenuh karena model pembelajaran NHT tidak 

berbeda jauh dengan diskusi kelompok biasa hanya berbeda pada 

penomoran siswa saja. Namun pada prakteknya, ternyata siswa dari kedua 

kelas eksperimen yaitu kelas yang dikenai TS-TS maupun NHT 

mempunyai keaktifan yang hampir sama dalam mengikuti pembelajaran. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman, dkk 

(2016) yang menghasilkan bahwa siswa yang dikenai model pembelajaran 

NHT dan TS-TS dengan pendekatan saintifik mempunyai prestasi yang 

sama. Oleh karena itu, kedepannya untuk dapat memaksimalkan model 

pembelajaran yang digunakan khususnya TS-TS dan NHT, sebaiknya 

siswa diberikan latihan yang lebih banyak namun tetap 

mempertimbangkan waktu dan kondisi siswa sehingga siswa 

mendapatkan pemebelajaran yang bermakna. 

2. Hipotesis “Pemahaman Konsep Siswa Dengan Kecerdasan Logis 

Matematis Lebih Baik Daripada Siswa Dengan Kecerdasan Linguistik Dan 

Kecerdasan Interpersonal Dan Pemahaman Siswa Dengan Kecerdasan 

Linguistik Lebih Baik Daripada Siswa Dengan Kecerdasan Interpersonal”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 21 

diperoleh Fobs = 4, 2716 > 3,16 = Ftabel, sehingga H 0B
 ditolak. Artinya ada 

perbedaan pemahaman konsep materi perbandingan trigonometri antara 

siswa dengan kecerdasan logis matematis, linguistik, dan interpersonal. 
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Karena dalam hal ini hipotesis memiliki  kategori maka perlu 

diadakan uji komparasi ganda dengan metode scheffe. Setelah dilakukan 

penghitungan dengan metode scheffe, dan kemudian melihat rataan 

marginalnya pada tabel 22 diperoleh hasil sebagai berikut. 

a. Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis matematis dan kecerdasan linguistik. 

b. Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih 

baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

c. Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan linguistik lebih baik 

daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa 

pemahaman konsep perbandingan trigonometri siswa dengan kecerdasan 

logis matematis dan kecerdasan linguistik lebih baik daripada 

pemahaman konsep perbandingan trigonometri siswa dengan kecerdasan 

interpersonal. Hal ini mungkin disebabkan karena siswa dengan tipe 

kecerdasan logis matematis menyukai hal-hal yang berhubungan dengan 

berhitung, bernalar, dan berpikir logis sehingga siswa dengan kecerdasan 

logis matematis akan selalu menyukai pelajaran matematika dalam setiap 

model pembelajaran yang diterapkan. Dan siswa dengan kecerdasan 

linguistik mempunyai kemampuan menghubungkan pengetahuan baru 

dengan pengalaman sebelumnya (Evelyn Williams, 2005:24) sehingga 

siswa dengan kecerdasan ini memiliki kemampun untuk merangkai 

konsep yang telah diterima sebelumnya dengan konsep yang baru saja 

diterima untuk membentuk suatu pemahaman yang baik. Berbeda dengan 
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siswa yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang mempunyai 

kepribadian ekstrovert dan suka berteman  (Julia Jasmine 2016: 25) di 

mana siswa dengan kepribadian tersebut mempunyai sifat senang 

berinteraksi dan bergaul dengan orang lain sehingga kemungkinan siswa 

dengan kecerdasan ini merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep 

matematika. Dikarenakan tidak semua siswa mempunyai tipe kecerdasan 

yang sama, yang artinya siswa-siswa tersebut  membutuhkan perlakuan 

yang berbeda juga, sehingga guru sebagai fasilitator dalam model 

pembelajaran TS-TS dan NHT dapat lebih mengawasi siswa yang terlihat 

aktif namun sebenarnya bukan aktif dalam pembelajaran atau diskusi.  

3. Hipotesis “Pada Model Pembelajaran TS-TS, Pemahaman Konsep Siswa 

Dengan Kecerdasan Logis-Matematis Lebih Baik Daripada Siswa Dengan 

Kecerdasan Linguistik Dan Siswa Dengan Kecerdasan Interpersonal”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 21 

diperoleh Fobs = 1,6138 < 3,16 = Ftabel, sehingga H 0AB
 diterima, yang 

berarti tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa, ditinjau dari efek utama 

faktor B (multiple intelligences) diperoleh Fobs = 4, 2716 > 3,16 = Ftabel, 

sehingga H 0B
 ditolak. Dengan mengacu pada hasil hipotesis kedua maka 

pada model pembelajaran TS-TS, tidak ada perbedaan pemahaman 

konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis dan siswa dengan 

kecerdasan linguistik dan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis-matematis maupun kecerdasan linguistik lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan interpersonal. Hal ini dikarenakan siswa dengan 
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kecerdasan logis matematis akan selalu menyukai pelajaran matematika 

dalam setiap model pembelajaran yang diterapkan. Dan siswa dengan 

kecerdasan linguistik memiliki kemampun untuk merangkai konsep yang 

telah diterima sebelumnya dengan konsep yang baru saja diterima untuk 

membentuk suatu pemahaman yang baik.  

4. Hipotesis “Pada model pembelajaran NHT, pemahaman konsep siswa 

dengan kecerdasan logis-matematis lebih baik daripada siswa dengan 

kecerdasan linguistik dan siswa dengan kecerdasan interpersonal”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 21 

diperoleh Fobs = 1,6138 < 3,16 = Ftabel, sehingga H 0AB
 diterima, yang berarti 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan multiple intelligences 

terhadap pemahaman konsep siswa, ditinjau dari efek utama faktor B 

(multiple intelligences) diperoleh Fobs = 4,2716 > 3,16 = Ftabel, sehingga H 0B
 

ditolak. Dengan mengacu pada hasil hipotesis kedua maka pada model 

pembelajaran NHT, tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan logis-matematis dan siswa dengan kecerdasan linguistik dan 

pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis maupun 

kecerdasan linguistik lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

interpersonal. Hal ini dikarenakan siswa dengan kecerdasan logis matematis 

akan selalu menyukai pelajaran matematika dalam setiap model 

pembelajaran yang diterapkan. Dan siswa dengan kecerdasan linguistik 

memiliki kemampun untuk merangkai konsep yang telah diterima 

sebelumnya dengan konsep yang baru saja diterima untuk membentuk 

suatu pemahaman yang baik. 
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5. Hipotesis “Pada siswa dengan kecerdasan logis matematis, model 

pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada 

model pembelajaran NHT”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 22 

diperoleh Fobs = 1,6138 < 3,16 = Ftabel, sehingga H 0AB
 diterima, yang 

berarti tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa pada materi 

perbandingan trigonometri sehingga tidak perlu diadakan uji komparasi 

ganda. Karena H 0AB
 diterima, maka jika ditinjau dari efek utama faktor A 

(model pembelajaran) diperoleh Fobs = 0, 0485 < 4,01 = Ftabel, sehingga 

H 0A
 diterima. Dengan mengacu pada hasil hipotesis nomor 1 maka pada 

siswa dengan kecerdasan logis matematis, tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS dan model 

pembelajaran NHT. Hal ini mungkin terjadi karena siswa dengan 

kecerdasan logis matematis akan selalu menyukai pelajaran matematika 

dalam setiap model pembelajaran yang diterapkan. 

6. Hipotesis “Pada siswa dengan kecerdasan linguistik, model pembelajaran 

TS-TS memberikan pemahaman konsep lebih baik daripada model 

pembelajaran NHT”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 22 

diperoleh Fobs = 1,6138 < 3,16 = Ftabel, sehingga H 0AB
 diterima, yang 

berarti tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa pada materi perbandingan 
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trigonometri sehingga tidak perlu diadakan uji komparasi ganda. Karena 

H 0AB
 diterima, maka jika ditinjau dari efek utama faktor A (model 

pembelajaran) diperoleh Fobs = 0, 0485 < 4,01 = Ftabel, sehingga H 0A
 

diterima. Dengan mengacu pada hasil hipotesis nomor 1 maka pada siswa 

dengan kecerdasan linguistik, tidak ada perbedaan pemahaman konsep 

siswa dengan model pembelajaran TS-TS dan model pembelajaran NHT. 

Hal ini mungkin terjadi karena siswa dengan kecerdasan linguistik 

mempunyai kemampuan berargumen yang baik dimana kemampuan 

tersebut digunakan dalam diskusi saat kedua model pembelajaran 

diterapkan, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman konsep yang 

baik menggunakan potensi yang dimiliki. Selain itu, siswa dengan 

kecerdasan ini mempunyai kemampuan menghubungkan informasi baru 

dengn informasi yang telah diterima sebelumnya sehingga siswa mampu 

merangkai konsep yang dipelajari sehingga membentuk pemahaman yang 

baik.  

7. Hipotesis “Pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, model 

pembelajaran TS-TS memberikan pemahaman konsep sama baiknya 

dengan model pembelajaran NHT”. 

Dari hasil uji anava dua jalan dengan sel tak sama pada Tabel 22 

diperoleh Fobs = 1,6138 < 3,16 = Ftabel, sehingga H 0AB
 diterima, yang 

berarti tidak ada interaksi antara model pembelajaran dan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa pada materi perbandingan 

trigonometri sehingga tidak perlu diadakan uji komparasi ganda. Karena 
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H 0AB
 diterima, maka jika ditinjau dari efek utama faktor A (model 

pembelajaran) diperoleh Fobs = 0, 0485 < 4,01 = Ftabel, sehingga H 0A
 

diterima. Dengan mengacu pada hasil hipotesis nomor 1 maka pada siswa 

dengan kecerdasan interpersonal, model pembelajaran TS-TS memberikan 

pemahaman konsep sama baiknya dengan model pembelajaran NHT. Hal 

ini mungkin terjadi karena siswa dengan kecerdasan interpersonal 

cenderung menyukai kegiatan berkelompok, sehingga model pembelajaran 

yang melibatkan kegiatan kelompok mungkin cocok untuk mereka. 

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

TS-TS dan NHT memberikan pemahaman konsep sama baiknya dan 

pemahaman konsep siswa dengan tipe kecerdasan  kecerdasan logis-

matematis serta siswa dengan tipe kcerdasan linguistik lebih baik daripada 

siswa dengan tipe kecerdasan interpersonal. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMK N 2 Purworejo pada 

kelas X Pemasaran dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan model 

pembelajaran TS-TS dan model pembelajaran NHT. 

2. Tidak ada perbedaan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis 

matematis dan siswa dengan kecerdasan linguistik, pemahaman konsep 

siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan interpersonal, dan pemahaman konsep siswa dengan 

kecerdasan linguistik lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan 

interpersonal. 

3. Pada model pembelajaran TS-TS, tidak ada perbedaan pemahaman 

konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis dengan siswa dengan 

kecerdasan linguistik dan pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis matematis maupun kecerdasan linguistik lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan interpersonal.  

4. pada model pembelajaran NHT, tidak ada perbedaan pemahaman konsep 

siswa dengan kecerdasan logis matematis dengan siswa dengan 

kecerdasan linguistic dam pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan 

logis matematis maupun kecerdasan linguistik lebih baik daripada siswa 

dengan kecerdasan interpersonal. 
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5. Pada siswa dengan kecerdasan logis matematis, Tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS dan model 

pembelajaran NHT. 

6. Pada siswa dengan kecerdasan linguistik, Tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS dan model 

pembelajaran NHT. 

7. Pada siswa dengan kecerdasan interpersonal, Tidak ada perbedaan 

pemahaman konsep siswa dengan model pembelajaran TS-TS dan model 

pembelajaran NHT. 

B. Saran  

Dalam upaya mencari alternatif pembelajaran matematika maka peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1. Kepada guru mata pelajaran matematika 

Para guru matematika dapat menggunakan metode pembelajaran 

TS-TS ataupun NHT sebagai alternatif untuk pembelajaran matematika. 

2. Kepada para peneliti 

Para peneliti dapat mengadakan penelitian lebih lanjut guna 

menentukan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematika, serta melanjutkan penelitian ini dengan meninjau 

kembali variabel model pembelajaran TS-TS dan NHT dengan variabel 

multiple intelligences yang lebih luas cakupannya atau variabel bebas 

yang lain ke dalam materi lain. 
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3. Kepada siswa 

Siswa hendaknya membiasakan diri untuk berinisiatif dan aktif 

dalam proses pembelajaran, tidak perlu takut untuk mengemukakan ide, 

pendapat, serta bertanya sehingga proses pembelajaran akan lebih 

bermakna guna terciptanya pemahaman akan konsep-konsep yang 

diajarkan.



85 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Ahmadi. 2013. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

AhmadSusanto. 2015. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta:  
Premedia Media. 

Alamsyah Said. 2015. 95 Strategi Mengajar Multiple Intelegencies. Jakarta: 
Prenadamedia Group. 

Arif Rahman, dkk. 2016 Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Number Head Together (NHT) Dan Two Stay Two Stray (TSTS) Dengan 
Pendekatan Saintifik Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa. Jurnal Elektronik 
Pembelajaran Matematika. Vol. 4 No. 3 hal 283-293. Diunduh dari 
https://jurnal.uns.ac.id/jpm/article/download/10878/9754 pada tanggal 
27 Mei 2017. 

ArisSohimin. 2016. 68 Model PembelajaranInovatifdalamKurikulum 2013. 
Yogyakarta:  AR-Ruzz Media. 

Budiyono. 2004. Statistika Untuk Penelitian. Surakarta: Sebelas Maret University 
Press. 

Eko Putro Widoyoko. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Erni Puji Astuti. 2010. Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw 
Dan Team Assistes Individualization (TAI) Ditinjau Dari Kecerdasan 
Majemuk Siswa SMP Negeri Di Kabupaten Purworejo. Tesis: UNS. 
Tidak diterbitkan. 

Evelyn Wiliams. 2005. Mengajar Dengan Empati. Bandung: Nuansa. 

Gatot Imam Santoso. 2010. Efektifitas Pembelajaran Berbasis Masalah Dan 
Pembelajaran Kooperatif Bertipe Group Investigation Terhadap Prestasi 
Belajar Matematika Ditinjau Dari Kecerdasan Majemuk Siswa Kelas VII 
SMP Negeri Kota Madiun. Tesis: UNS. Tidak diterbitkan. Diunduh dari 
https://digilib.uns.ac.id/...=/Efektifitas-pembelajaran-berbasis-.../.pdf. 
pada tanggal 23 Mei 2017. 

George A. Morgan, et al. 2011. IBM SPSS For Introductory Statictics: Use And 
Interpretation (4th ed). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 
Diunduh di http://tandfbis.s3.amazonaws.com/rt-media/pp/common 
/sample-chapters/9780415882293.pdf pada tanggal 29 Mei 2017. 

http://tandfbis.s3.amazonaws.com/rt-media/pp/


86 
 

 

Irfan Fajrul. 2014. Model Pembelajaran Tutorial Sebaya: Telaah Teoritik. Jurnal 
Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Vol 12 No. 2 hal 175-186. Diunduh di 
http://jurnal.upi.edu/file/06_Model Pembelajaran Tutorial Sebaya-
Irfan_Fajrul_Falah.pdf  pada tanggal 02 Juli 2017. 

Julia Jasmine.2016. Metode Mengajar Multiple Intelligences. Bandung: Nuansa. 

Karunia Eka dan Moh. Ridwan. 2015. Penelitan Pendidikan Matematika. 
Bandung: Refika Aditama. 

Tim Penyusun. 1988. Kamus Besar Bahasa Indoensia. Jakarta: Balai Pustaka. 

Miftahul Huda. 2013. Model – model Pengajaran dan Pembelajaran. Malang: 
Pustaka Pelajar. 

Mimi Handayani, dkk. 2014. Pengaruh Model pembelajaran Kooperatif  Tipe 
Two Stay Two Stray Terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa. 
Jurnal Pendidikan Matematika. Vol. 3 No. 1 hal 56-60. Diunduh di 
ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pmat/article/download/.../901pada 
tanggal 19 November 2016. 

Muh. Fathurrohamn. 2016. Model-model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta:  
AR-Ruzz Media. 

Ngalim Purowanto. 2012. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 
Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Rini Hadiyanti, dkk. 2012. Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Number Head 
Together Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep. Unnes Of Jurnal 
Mathematic Education. Hal 59-65. Diunduh di http://journal. 
unnes.ac.id/sju/index.php/ujme pada tanggal 19 November 2016. 

Santi Widyawati. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Two Stay Two Stray (TSTS) Dan Number Head Together (NHT) 
Ditinjau Dari Kecerdasan Majemuk Peserta Didik. Jurnal Elektronik 
Pembelajaran Matematika. Vol. 2 No. 9 hal 972-983. Diunduh di 
https://jurnal.uns.ac.id/jpm/article/download/10526/9410 pada tanggal 
25 Mei 2017. 

Slameto. 2013. Belajar dan Fakor-faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 
Cipta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto. 2010. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

http://jurnal.upi.edu/file/06_ModelPembelajaranTutorialSebaya-Irfan_Fajrul_Falah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/06_ModelPembelajaranTutorialSebaya-Irfan_Fajrul_Falah.pdf


87 
 

 

          . 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Syaiful Sagala. 2014. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Zaenal Arifin. 2012. Evaluasi Pembelajaran. Jakarta: Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. ISBN: 978-602-7774-33-9. 
Diunduh di https://physicseduxyz.files.wordpress.com/2016/01/ 
34evaluasipembelajaran.pdf  pada tanggal 12 Desember 2016. 

Zainuddin, dkk. 2014. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Two 
Stay Two Stray  dan Number Heads Together  Pada Materi Pokok Fungsi 
Ditinjau Dari Kecerdasan Interpersonal Siswa Kelas VIII SMP Negeri 
Se-Kota Surakarta. Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika. Vol. 2 
No. 2 hal 121-130. Diunduh di http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index. 
php/s2math/article/view/3884 pada tanggal 23 November 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 2 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : X (Sepuluh)/ 2 

Kompetensi Inti :  

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

3.14 Mendeskripsikan 
konsep perbandingan 
trigonometri pada 
segitiga siku-siku 
melalui penyelidikan 
dan diskusi tentang 

 
 
Trigonometri 

Mengamati 
Membaca mengenai pengertian 
perbandingan trigonometri, 
hubungan antar perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-
siku dan sudut pada setiap 

Tugas  
 Membaca mengenai 

pengertian 
perbandingan 
trigonometri, 

12 jam 
pelajaran 

 Buku Teks 
Pelajaran 
Matematika kelas 
X. 

 Buku referensi dan 

L
am

piran 1
 



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

hubungan 
perbandingan sisi-sisi 
yang bersesuaian 
dalam beberapa 
segitiga siku- siku 
sebangun. 

3.15Menemukan sifat-sifat 
dan hubungan antar 
perbandingan 
trigonometri dalam 
segitiga siku- siku. 

3.16Mendeskripsikan dan 
menentukan 
hubungan 
perbandingan 
Trigonometri dari 
sudut disetiap 
kuadran, memilih dan 
menerapkan dalam 
penyelesaian masalah 
nyata dan matematika 

3.17Mendeskripsikan 
konsep fungsi 
Trigonometri dan 
menganalisis grafik 
fungsinya serta 
menentukan 
hubungan nilai 
fungsi Trigonometri 

kuadran, dan penerapannya pada 
masalah nyata dan matematika, 
fungsi, nilai fungsi trigonometri 
dari sudut-sudut istimewa dan 
mengamati grafik fungsi 
trigonometri. 
 
Menanya 
Membuat pertanyaan mengenai 
pengertian perbandingan 
trigonometri, hubungan antar 
perbandingan trigonometri pada 
segitiga siku-siku dan sudut pada 
setiap kuadran, dan penerapannya 
pada masalah nyata dan 
matematika, fungsi, nilai fungsi 
trigonometri dari sudut-sudut 
istimewa dan grafik fungsi 
trigonometri. 
 
Mengeksplorasi 
Menentukan unsur-unsur yang 
terdapat pada perbandingan 
trigonometri, hubunganantar 
perbandingan trigonometri 
padasegitiga siku-siku dan sudut 
pada setiap kuadran, dan 
penerapannya pada masalah nyata 
dan matematika, fungsi, nilai 

hubungan antar 
perbandingan 
trigonometri pada 
segitiga siku-siku dan 
sudut pada setiap 
kuadran, dan 
penerapannya pada 
masalah nyata dan 
matematika, fungsi, 
nilai fungsi 
trigonometri dari 
sudut-sudut istimewa 
dan grafik fungsi 
trigonometri. 

 Mengerjakan latihan 
soal-soal yang terkait 
dengan perbandingan 
trigonometri, 
hubungan antar 
perbandingan 
trigonometri pada 
segitiga siku-siku dan 
sudut pada setiap 
kuadran, dan 
penerapannya pada 
masalah nyata dan 
matematika, fungsi, 
nilai fungsi 

artikel. 
Internet.   



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dari sudut- sudut 
istimewa. 

fungsi trigonometri dari sudut-
sudut istimewa dan grafik fungsi 
trigonometri. 
 
Mengasosiasi 
Menganalisis dan membuat 
kategori dari unsur-unsur yang 
terdapat pada perbandingan 
trigonometri, hubunganantar 
perbandingan trigonometri pada 
segitiga siku-siku dan sudut pada 
setiap kuadran, dan penerapannya 
pada masalah nyata dan 
matematika, fungsi, nilai fungsi 
trigonometri dari sudut-sudut 
istimewa dan grafik fungsi 
trigonometri, kemudian 
menghubungkan unsur-unsur 
yang sudah dikategorikan 
sehingga dapat dibuat kesimpulan 
mengenai pengertian 
perbandingan trigonometri, 
hubungan antar perbandingan 
trigonometri padasegitiga siku-
siku dan sudut pada setiap 
kuadran, dan penerapannya pada 
masalah nyata dan matematika, 
fungsi, nilai fungsi trigonometri 
dari sudut-sudut istimewa dan 

trigonometri dari 
sudut-sudut istimewa 
dan grafik fungsi   
trigonometri.  

  

Portofolio  
Menyusun dan membuat 
rangkuman dari tugas-
tugas yang sudah 
diselesaikan, kemudian 
membuat refleksi diri. 
 
Tes 
Tes tertulis bentuk uraian 
mengenai perbandingan 
trigonometri, hubungan 
antar perbandingan 
trigonometri pada segitiga 
siku-siku dan sudut pada 
setiap kuadran, dan 
penerapannya pada 
masalah nyata dan 
matematika, fungsi, nilai 
fungsi trigonometri dari 
sudut-sudut istimewa dan 
grafik fungsi 
trigonometri. 

4.14 Menerapkan 
perbandingan 
trigonometri dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

4.15. Menyajikan grafik 
fungsi trigonometri 



 
 

 
 

Kompetensi Dasar 
Materi 
Pokok 

Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

grafik fungsi trigonometri. 
 
Mengomunikasikan 
Menyampaikan pengertian 
perbandingan trigonometri, 
hubungan antar perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-
siku dan sudut pada setiap 
kuadran, dan penerapannya pada 
masalah nyata dan matematika, 
fungsi, nilai fungsi trigonometri 
dari sudut-sudut istimewa dan 
grafik fungsi   trigonometri 
dengan lisan, tulisan, dan bagan. 

 

 
 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Nama Sekolah :  SMK N 2 PURWOREJO 

Mata Pelajaran :  MATEMATIKA 

Kelas/Semester:  XPM / 2 

Materi Pokok :  Trigonometri 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (4 x 2 JP)  

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

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

humaniora dengan wawasan  kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan  kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural  pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan  menyaji dalam ranah  konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Lampiran 2 



 

 
 

B. Kompetensi Dasar  

3.14 Mendeskripsikan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku melalui penyelidikan dan diskusi tentang hubungan perbandingan 

sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku- siku sebangun. 

3.15 Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri 

dalam segitiga siku- siku. 

3.16 Mendeskripsikan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri 

dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam 

penyelesaian masalah nyata dan matematik. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga siku-siku 

baik dengan sifat kesebangunan maupun teorema Pythagoras. 

2.  Menemukan konsep perbandingan  trigonometri pada segitiga siku-siku. 

3. Menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

dengan menggunakan konsep yang sudah ditemukan. 

4. Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku. 

5. Menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai 

kuadran. 

6. Menentukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan perbandingan 

trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga 

siku-siku baik dengan sifat kesebangunan maupun teorema Pythagoras. 

2.  Siswa dapat menemukan konsep perbandingan  trigonometri pada 

segitiga siku-siku. 

3. Siswa dapat menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep yang sudah ditemukan. 



 

 
 

4. Siswa dapat menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 

5. Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di 

berbagai kuadran. 

 

6. Siswa dapat menentukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan 

perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 

 

E. Materi  Pembelajaran  

 

 

 

 



 

 
 

 

F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan ilmiah atau scientific, dengan 

model pembelajaran TS-TS (Two Stay Two Stray). 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media : Papan Tulis, Spidol/Kapur, dan Lembar Kerja Siswa 

Sumber Pembelajaran : Buku siswa kurikulum 2013 kelas XI Kmentrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

10 menit 



 

 
 

pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan ke dalam 8 kelompok 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

Setiap kelompok diberi nama abjad sesuai 

urutan 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

Mengumpulkan Informasi 

4. Empat kelompok pertama (kelompok A, B, C, 

dan D) diberi tugas yang berbeda dengan empat 

kelompok terakhir (kelompok E, F, G, dan H) 

untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

15 menit 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

30 menit 



 

 
 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

8. Setelah selesai, dua siswa dari setiap kelompok 

menjadi tamu untuk kelompok lain yang 

mendapat tugas berbeda. Misal kelompok A 

saling bertamu  kelompok E. Dua orang yang 

tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

9. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. Hasil temuan dibahas dan 

dicatat. 

Mengkomunikasikan 

10. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi.  

12. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

15 menit  

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku. 

2. Guru memberikan PR beberapa soal mengenai 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku. 

3. Guru memberikan gambaran materi yang akan  

diberikan pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan pesan 

untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 



 

 
 

 

Pertemuan ke-2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan apersepsi dan mengingat 

pembelajaran sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

10 menit 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan ke dalam 8 kelompok 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

Setiap kelompok diberi nama abjad sesuai 

urutan 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri untuk  sudut khusus 

( 90o ). 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri untuk  

sudut khusus ( 90o ). 

Mengumpulkan Informasi 

4. Empat kelompok pertama (kelompok A, B, C, 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 



 

 
 

dan D) diberi tugas yang berbeda dengan empat 

kelompok terakhir (kelompok E, F, G, dan H) 

untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

8. Setelah selesai, dua siswa dari setiap kelompok 

menjadi tamu untuk kelompok lain yang 

mendapat tugas berbeda. Misal kelompok A 

saling bertamu  kelompok E. Dua orang yang 

tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

9. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. Hasil temuan dibahas dan 

dicatat. 

Mengkomunikasikan 

10. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

30 menit 

 

15 menit  



 

 
 

12. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri untuk  sudut khusus 

( 90o ). 

2. Guru memberikan PR beberapa soal mengenai 

perbandingan trigonometri di semua kuadran. 

3. Guru memberikan gambaran materi yang akan  

diberikan pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan 

pesan untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 

 

Pertemuan ke-3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan apersepsi dan mengingat 

pembelajaran sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

10 menit 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan ke dalam 8 kelompok 

masing-masing beranggotakan 3-4 siswa. 

Setiap kelompok diberi nama abjad sesuai 

urutan 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

15 menit 

 

 

 

 

 



 

 
 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri sudut-sudut di 

semua kuadran. 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri sudut-

sudut di semua kuadran. 

Mengumpulkan Informasi 

4. Empat kelompok pertama (kelompok A, B, C, 

dan D) diberi tugas yang berbeda dengan empat 

kelompok terakhir (kelompok E, F, G, dan H) 

untuk didiskusikan dan dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

8. Setelah selesai, dua siswa dari setiap kelompok 

menjadi tamu untuk kelompok lain yang 

mendapat tugas berbeda. Misal kelompok A 

saling bertamu  kelompok E. Dua orang yang 

tinggal dalam kelompok bertugas membagikan 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

9. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok 

mereka dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain. Hasil temuan dibahas dan 

dicatat. 

Mengkomunikasikan 

10. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

11. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi. 

12. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

 

 

 

 

 

 

15 menit  

 

 

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri sudut-sudut di 

semua kuadran. 

2. Guru memberikan PR untuk dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

3. Guru menyampaikan bahwa pertemuan 

berikutnya akan diadakan ujian atau tes. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan 

pesan untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 

 

Pertemuan Ke-4 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

3. Guru menyampaikan akan diadakan tes 

 

10 menit 

Kegiatan 
4. Guru membagikan soal tes ke siswa 

5. Guru mempersilahkan siswa untuk 

70 menit 



 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Inti mengerjakan soal tes dan memberi batas 

waktu mengerjakan yaitu 60 menit 

6. Guru mengawasi siswa saat mengerjakan soal 

tes 

Penutup 
7.  Siswa menyerahkan hasil pekerjaannya untuk 

dikumpulkan 

8.  Guru menutup pelajaran dengan salam 

10 menit 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian     : tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen   : uraian 

3. Instrumen / Soal      : terlampir 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap 

a. Aktif selama proses embelajaran 

b. Bekerja sama dalam kegiatan 
kelompok 

c. Mempunyai rasa ingin tahu 

d. Jujur dan bertanggung jawab 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Mampu menentukan perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku  

b. Mampu menentukan perbandingan 
trigonometri di semua kuadran  

c. Mampu menentukan perbandingan 
trigonometri pada sudut-sudut berelasi  

d. mampu menentukan solusi untuk 
masalah yang berkaitan dengan 
perbandingan trigonometri 

 Tes tertulis 

uraian 

Penyelesaian 

tugas 

individu  



 

 
 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan konsep/prinsip 

dan strategi pemecahan masalah yang 

relevan yang berkaitan dengan cara 

menyelesaikan permasalahan kehidupan 

sehari-hari dengan matrik 

Pengamatan 

dan tes 

tertulis 

uraian 

Penyelesaian 

tugas (baik 

individu 

maupun 

kelompok) 

dan saat 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Nama Sekolah :  SMK N 2 PURWOREJO 

Mata Pelajaran :  MATEMATIKA 

Kelas/Semester:  XPM / 2 

Materi Pokok :  Trigonometri 

Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (4 x 2 JP)  

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

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

humaniora dengan wawasan  kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan  kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural  pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan  menyaji dalam ranah  konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Lampiran 3 



 

 
 

B. Kompetensi Dasar  

3.14 Mendeskripsikan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku melalui penyelidikan dan diskusi tentang hubungan perbandingan 

sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku- siku sebangun. 

3.15 Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri 

dalam segitiga siku- siku. 

3.16 Mendeskripsikan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri 

dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam 

penyelesaian masalah nyata dan matematik. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga siku-siku 

baik dengan sifat kesebangunan maupun teorema Pythagoras. 

b. Menemukan konsep perbandingan  trigonometri pada segitiga siku-siku. 

c. Menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku 

dengan menggunakan konsep yang sudah ditemukan. 

d. Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku. 

e. Menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai 

kuadran. 

f. Menentukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan perbandingan 

trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

a. Siswa dapat menghitung unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga 

siku-siku baik dengan sifat kesebangunan maupun teorema Pythagoras. 

b.  Siswa dapat menemukan konsep perbandingan  trigonometri pada segitiga 

siku-siku. 

c. Siswa dapat menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku dengan menggunakan konsep yang sudah ditemukan. 



 

 
 

d. Siswa dapat menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku. 

e. Siswa dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut di 

berbagai kuadran. 

f. Siswa dapat menentukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan 

perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah. 

 

E. Materi  Pembelajaran  

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan pembelajaran adalah pendekatan ilmiah atau scientific, dengan 

model pembelajaran NHT (Number Head together ). 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media : Papan Tulis, Spidol/Kapur, dan Lembar Kerja Siswa 

Sumber Pembelajaran : Buku siswa kurikulum 2013 kelas XI Kmentrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

10 menit 



 

 
 

pembelajaran. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan dengan masing-masing 

beranggotakan 3-4 siswa. Setiap anggota 

kelompok diberi nomor. 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku 

Mengumpulkan Informasi 

4. Setiap kelompok diberi tugas yang sama 

sebanyak 4 nomor untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

15 menit 

5 menit 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 



 

 
 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

Mengkomunikasikan 

8. Guru memanggil satu nomor dari salah satu 

kelompok secara acak, siswa yang dipanggil 

mempresentasikan hasilnya. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang bernomor sama pada kelompok lain untuk 

menanggapi. 

10. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

15 menit 

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku. 

2. Guru memberikan PR beberapa soal mengenai 

perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku. 

3. Guru memberikan gambaran materi yang akan  

diberikan pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan pesan 

untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 

Pertemuan ke-2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan apersepsi dan mengingat 

10 menit 



 

 
 

pembelajaran sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-

langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan dengan masing-masing 

beranggotakan 3-4 siswa. Setiap anggota 

kelompok diberi nomor. 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri untuk  sudut khusus 

( 90o ). 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri untuk  

sudut khusus ( 90o ). 

Mengumpulkan Informasi 

4. Setiap kelompok diberi tugas yang sama 

sebanyak 4 nomor untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 



 

 
 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

Mengkomunikasikan 

8. Guru memanggil satu nomor dari salah satu 

kelompok secara acak, siswa yang dipanggil 

mempresentasikan hasilnya. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang bernomor sama pada kelompok lain untuk 

menanggapi. 

10. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

 

 

 

15 menit  

 

 

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri untuk  sudut khusus 

( 90o ). 

2. Guru memberikan PR beberapa soal mengenai 

perbandingan trigonometri untuk  sudut 

khusus ( 90o ). 

3. Guru memberikan gambaran materi yang akan  

diberikan pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan 

pesan untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 

Pertemuan ke-3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru memberikan salam pembuka dan berdoa 

sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru memberikan motivasi sebelum memulai 

pembelajaran. 

10 menit 



 

 
 

4. Guru memberikan apersepsi dan mengingat 

pembelajaran sebelumnya. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilaksanakan 

Inti 
1. Siswa dikelompokkan dengan masing-masing 

beranggotakan 3-4 siswa. Setiap anggota 

kelompok diberi nomor. 

Mengamati  

2. Siswa membaca dan mengamati materi dan 

contoh soal yang diberikan tentang 

perbandingan trigonometri sudut-sudut di 

semua kuadran. 

Menanya  

3. Guru membimbing siswa agar mampu 

mengajukan pertanyaan tentang materi dan 

contoh soal perbandingan trigonometri sudut-

sudut di semua kuadran. 

Mengumpulkan Informasi 

4. Setiap kelompok diberi tugas yang sama 

sebanyak 4 nomor untuk didiskusikan dan 

dikerjakan bersama. 

5. Siswa menggunakan berbagai sumber buku 

yang tersedia untuk memperoleh informasi 

mengenai tugas yang diberikan 

Mengasosiasikan 

6. Secara berkelompok siswa berdiskusi mengenai 

alternatif penyelesaian dari tugas yang 

diberikan berdasarkan pemahaman atas 

informasi yang diperoleh sebelumnya. 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Selama siswa bekerja di kelompok, guru 

memperhatikan dan memotivasi siswa agar 

semua siswa terlibat dalam diskusi, serta 

mengarahkan bila ada kelompok yang 

melenceng jauh dari pekerjaanya. 

Mengkomunikasikan 

8. Guru memanggil satu nomor dari salah satu 

kelompok secara acak, siswa yang dipanggil 

mempresentasikan hasilnya. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

yang bernomor sama pada kelompok lain untuk 

menanggapi. 

10. Guru mengklarifikasi jawaban yang benar 

 

 

 

15 menit  

 

 

Penutup 
1. Siswa diminta menyimpulkan tentang materi 

perbandingan trigonometri sudut-sudut di 

semua kuadran. 

2. Guru memberikan PR untuk dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

3. Guru menyampaikan bahwa pertemuan 

berikutnya akan diadakan ujian atau tes. 

4. Guru mengakhiri pelajaran dan memberikan 

pesan untuk selalu belajar dan tetap semangat. 

10 menit 

Pertemuan Ke-4 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  
1. Guru memberikan salam pembuka dan 

berdoa sebelum pembelajaran 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

3. Guru menyampaikan akan diadakan tes 

10 menit 



 

 
 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Inti 
4. Guru membagikan soal tes ke siswa 

5. Guru mempersilahkan siswa untuk 

mengerjakan soal tes dan memberi batas 

waktu mengerjakan yaitu 60 menit 

6. Guru mengawasi siswa saat mengerjakan 

soal tes 

70 menit 

Penutup 
1.  Siswa menyerahkan hasil pekerjaannya untuk 

dikumpulkan. 

2. Guru menutup pelajaran dengan salam 

 

I. Penilaian 

1. Teknik Penilaian     : tes tertulis 

2. Bentuk Instrumen   : uraian 

3. Instrumen / Soal      : terlampir 

No Aspek yang dinilai 
Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

1. Sikap 

a. Aktif selama proses embelajaran 

b. Bekerja sama dalam kegiatan 

kelompok 

c. Mempunyai rasa ingin tahu 

d. Jujur dan bertanggung jawab 

Pengamatan Selama 

pembelajaran 

dan saat 

diskusi  

2. Pengetahuan 

a. Mampu menentukan perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku  

b. Mampu menentukan perbandingan 
trigonometri di semua kuadran  

c. Mampu menentukan perbandingan 

 Tes tertulis 

uraian 

Penyelesaian 

tugas 

individu  



 

 
 

trigonometri pada sudut-sudut berelasi  
d. mampu menentukan solusi untuk 

masalah yang berkaitan dengan 
perbandingan trigonometri 

3. 

 

Keterampilan 

Terampil menerapkan konsep/prinsip 
dan strategi pemecahan masalah yang 
relevan yang berkaitan dengan cara 
menyelesaikan permasalahan kehidupan 
sehari-hari dengan matriks 

Pengamatan 

dan tes 

tertulis 

uraian 

Penyelesaian 

tugas (baik 

individu 

maupun 

kelompok) 

dan saat 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pertemuan   1 
 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Uraian Materi Pokok: Perbandingan Trigonometri Pada Segitiga Siku-Siku 

Kelas  : X 

Semester  : 2 

Waktu  : 2 x 45 menit 

MATERI : 

Perbandingan Trigonometri berlaku hanya pada segitiga siku-siku 

   B                                     Perhatikan    ABC di samping ! 

                      c                    Sisi a adalah sisi dihadapan sudut A 

     a                                     Sisi b adalah sisi dihadapan sudut B 

      C          b                 A     Sisi c adalah sisi dihadapan sudut C          

- Sisi miring adalah sisi yang menghadapi sudut 90o  

- Sisi depan adalah sisi yang menghadapi sudut ditunjuk (ao) 

- Sisi samping adalah sisi yang membatasi sudut tetapi bukan sisi 

miring. 

Ada 6 macam perbandingan Trigonometri suatu sudut. Misal kita lihat 

perbandingan trigonometri terhadap sudut A = ao didefinisikan sebagai 

berikut : 

a) Sin  ao = 
c

a

miringsisi

depansisi
  

b) Cos ao = 
c

b

miringsisi

sampingsisi
  

d) Cosec ao = 
...

...


depansisi

miringsisi
 

e) Sec ao = 
...

...


sampingsisi

miringsisi
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a
o
 



 

 
 

c) Tan ao = 
b

a

sampingsisi

depansisi
  

 

f) Cot ao = 
...

...


depansisi

sampingsisi
 

 

Dari 6 nilai di atas dapat ditemukan rumus : 

a) Cosec ao = 
.........

1
 

b) Cosec ao = 
.........

1
 

c) Cot ao     = 
.........

1
 

Pada segitiga siku-siku berlaku aturan Phytagoras, yaitu.......... 

Tugas ! 

1.                

 a = 13                               Sin  ao =                                  Cot ao = 

                                                Cos ao =                                  Sec ao = 

     b = 5               c = …..        Tan ao =                                  Cosec ao = 

 

 

 

2.               B                           Sin  ao =                                  Cot ao = 

  a=6                                    Cos ao =                                  Sec ao = 

    C                                            Tan ao =                                  Cosec ao = 

                         c = 10 

       b=... 

 



 

 
 

3. Segitiga ABC siku-siku di B dan  ao menyatakan besar sudut A. 

Carilah nilai sin ao, cosec ao , cos ao, dan sec ao jika diketahui 

panjang sisi-sisinya � = 2  dan � = 3 ! 

4. Diketahui sin ao = 3

7
 (� � ℝ ,a°sudut lancip). Carilah nilai cos ao! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Pertemuan  2 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Uraian Materi Pokok: Perbandingan Trigonometri Pada Sudut-sudut 
Khusus 

Kelas : X 

Semester : 2 

Waktu : 2 x 45 menit 

MATERI : 

Sudut khusus sering disebut sudut istimewa, adalah sudut yang nilai 

fungsi trigonometrinya dapat ditentukan secara 

langsung tanpa menggunakan tabel 

trigonometri, ataupun kalkulator. 

Sudut khususnya yang dimaksud 0o, 30o, 45o, 

60o dan 90o 

Contoh : 

Sin  45o = 2
2

1

2

1
        

Cosec 45o = 
.......

......
 = ……        Sec  45o = 

.......

......
 = ……             

Cos 45o = 
.......

......
 = ……           Cot 45o = 

.......

......
 = ……                        

Tan 45o = 
.......

......
 = ……             

 

Tugas : 

Dengan membaca gambar segitiga-segitiga di bawah ini isilah ... pada 

pertanyaan berikut: 



 

 
 

 Kelompok A, B, C, dan D 

1. Carilah nilai perbadingan trigonometri untuk sudut 30o pada segitiga 

di bawah ini !  

  

 

 

2. Carilah nilai perbadingan trigonometri untuk sudut 60o pada segitiga 

di atas (nomor 1) ! 

3. Carilah nilai dari sin 30o + tan 45o cos 0o = ... 

4. Seorang anak memandang puncak sebuah menara dengan jarak 

12m. Jika sudut elevasinya 45 o, tentukan tinggi menara tersebut ! 

NB: Isilah tabel di bawah ini sesuai dengan nilai perbandingan sudut 

yang sudah kelompok kalian cari! 

 0o 30o 45o 60o 90o 

Sin 0 ... ... … 1 

Cos 1 … … … 0 

Tan 0 … … … ∼  

Cosec … … … … … 

Sec … … … … ... 

Cot … … … … ... 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pertemuan  3 
 

Mata Pelajaran : Matematika 

Uraian Materi Pokok : Nilai   perbandingan  Trigonometri  sudut-sudut    di 
semua Kuadran 

Kelas : X 

Semester : 2 

Waktu : 2 x 45 menit 

 MATERI : 

Perbandingan Trigonometri di semua kuadran 

Kuadran I  0o  a  90o 

                      Y 

                                 

                           r           y                                                     

                               ao                                                          Kuadran I 

                               X               X  

Kuadran II  90o  a  180o  

Perbandingan Trigonometri kuadran II dibaca dari  P’A’O 

                   y   

   P’                                 P          Sin (180 - a)o  = 
r

y
 = Sin ao 

                                                 Cos (180 -  a)o  = 
r

y
    = - Cos ao 

                                                Tan (180 -  a)o  = 
x

y


     = - tan ao                                                                     

Sin ao = r

y

 

Cos ao = r

x
 

o y

O A` A 

|| || 
y y 

y 
-x 

r 
r 

ao ao 

x 



 

 
 

Kesimpulan 

 

 

 

                                                                                                            

Kuadran III  180o  a  270o 

Perbandingan trigonometri kuadran II dibaca dari  OA’P’ 

                    y                              

                                     P              

                                      y            Sin (180 - a)o  = 
r

y
 = Sin ao 

  A’                 O    x    A     x        Cos (180 -  a)o  = 
r

x
= - …….. 

         P’                                        Tan (180 -  a)o  = ...........




x

y
 

Kesimpulan 
 

          Kuadran III 

 

Kuadran IV 270o  a  360o 
y                                              Perbandingan Trigonometri Kuadran 

IV dibaca dari  OAP’ 

             0                                        Sin (360 - a)o  = 
r

y
 = ………. 

           Cos (360 -  a)o  = ...........
....

....
  

Sin (180 - a)o =  Sin ao 

 

Cos (180 - a)o = - Cos ao  

 

Sin (180 + a)o =  - Sin ao 

Cos (180 + a)o =  ………  

Kuadran II 

-y 

-x 

r 

ao 

ao 

A 

y 

-y 

x 

r 

r 

P 

P’ 

aO 

aO 



 

 
 

         Tan (360 -  a)o  = ...........
.....

.....
  

Kesimpulan 
 

                                                                               

 

 

 

Tanda-tanda perbandingan trigonometri di semua kuadran 

 

Kuadran I II III IV 

Sudut ao (180 - a )o (180 + a )o (360 - a )o 

Sin + + ... ... 

Cos + - ... ... 

Tan + - ... ... 

 

Contoh-contoh : 

Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut kuadran I (lancip) 

sederhanakan dan tentukan nilainya bila merupakan sudut khusus. 

1. Sin 120o  Kuadran II 

 Sin 120o = Sin (180 – 60) o  = Sin 60o = ½ 3  

2. Cos 210o  Kuadran III 

 Cos 210o = Cos (180 – 30) o  = - Cos 30o = -½ 3  

3. Tan 315o  Kuadran IV 

Sin (360 + a)o =  - Sin ao 

 

Cos (360 + a)o =  ………  

 

Kuadran IV 



 

 
 

 Tan 315o = Tan (360 – 45) o  = - Tan 45o = -1  

Tugas! 

1. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip dan 

sederhanakan dan tentukan nilainya bila merupakan sudut khusus 

a) Sin 135o = … 

b) Cos 225o   = ... 

c) Tan 280o   = ... 

2. Tentukan nilai dari ....
300210

120150






CosCos

CosSin
 

3. Diketahui Sin ao = −
�

�
  , 180  ao  270. Tentukan nilai Cos ao dan 

Tan ao! 
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Uji Normalitas Data Sebelum Perlakuan Kelas TSTS 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No   Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 

1 80 -1,70 0,0446 0,0645 0,0199 

2 80 -1,70 0,0446 0,0645 0,0199 

3 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

4 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

5 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

6 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

7 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

8 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

9 82 -1,03 0,1515 0,290323 0,1388 

10 84 -0,37 0,3557 0,451613 0,0959 

11 84 -0,37 0,3557 0,451613 0,0959 

12 84 -0,37 0,3557 0,451613 0,0959 

13 84 -0,37 0,3557 0,451613 0,0959 

14 84 -0,37 0,3557 0,451613 0,0959 

15 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

16 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

17 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

18 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

19 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

20 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

21 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

22 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

23 86 0,30 0,618 0,741935 0,1240 

24 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

25 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

26 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

27 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

28 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

29 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 

30 88 0,97 0,834 0,9677 0,1337 
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31 94 2,96 0,9985 1 0,0015 

�� 85,1 max 0,1388 

s 3,00 L tabel 0,159 

L hitung 0,1388 
 

5. Daerah kritik 

L0.05;31= 0,159; DK   = {LL 0,159} 

Lobs = 0,139  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Sebelum Perlakuan Kelas NHT 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 

1 78 -2,08 0,0188 0,0938 0,0750 

2 78 -2,08 0,0188 0,0938 0,0750 

3 78 -2,08 0,0188 0,0938 0,0750 

4 80 -1,38 0,0838 0,1250 0,0412 

5 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

6 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

7 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

8 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

9 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

10 82 -0,68 0,2482 0,3125 0,0643 

11 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

12 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

13 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

14 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

15 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

16 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

17 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

18 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

19 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

20 84 0,02 0,508 0,6250 0,1170 

21 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

22 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

23 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

24 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

25 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

26 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

27 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

28 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

29 86 0,72 0,7642 0,9063 0,1421 

30 88 1,43 0,9236 0,9688 0,0452 



 

 
 

31 88 
    

32 90 2,13 0,9834 1,0000 0,0166 

�� 83,94 
  

max 0,142 

s 2,85 
  

L tabel 0,157 

    
L hitung 0,142 

 

5. Daerah kritik 

L0.05;32= 0,157; DK   = {LL 0,157} 

Lobs = 0,142  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Kelas Uji Coba 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 

1 78 -1,15 0,1469 0,1667 0,0198 

2 78 -1,15 0,1469 0,1667 0,0198 

3 78 -1,15 0,1469 0,1667 0,0198 

4 78 -1,15 0,1469 0,1667 0,0198 

5 78 -1,15 0,1469 0,1667 0,0198 

6 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

7 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

8 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

9 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

10 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

11 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

12 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

13 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

14 80 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

15 82 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

16 82 -0,56 0,3336 0,4667 0,1331 

17 82 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

18 82 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

19 82 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

20 82 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

21 84 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

22 84 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

23 84 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

24 84 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

25 84 0,04 0,5714 0,7000 0,1286 

26 84 0,63 0,7881 0,9333 0,1452 

27 84 0,63 0,7881 0,9333 0,1452 

28 84 0,63 0,7881 0,9333 0,1452 

29 88 1,83 0,9788 0,9667 0,0121 

30 94 3,61 0,9999 1,0000 0,0001 



 

 
 

�� 81,86667 
  

max 0,1452 

s 3,36 
  

L tabel 0,1618 

    
L hitung 0,1452 

 

5. Daerah kritik 

L0.05;30= 0,1618; DK   = {LL 0,1618} 

Lobs = 0,1452  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Homogenitas Data Sebelum Perlakuan 

(kelas TS-TS, NHT, dan Uji Coba) 

1. H0 : �1
  2 =  �2

  2 = �3
  2 (variansi populasi homogen) 

H1 : paling tidak ada satu ��
  � ≠  ��

  �(variansi populasi tidak homogen) untuk 

� ≠ �; � = 1, 2, 3; � = 1, 2, 3 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji 

2 = (
�.���

�
)(f log RKG fj log sj

2)    

4. Komputasi 

No. X1 X2 X3 X1
2 X2

2 X3
2 

1 88 84 78 7744 7056 6084 

2 86 86 80 7396 7396 6084 

3 86 82 84 7396 6724 6084 

4 80 86 78 6400 7396 6084 

5 84 82 80 7056 6724 6084 

6 84 82 82 7056 6724 6400 

7 88 84 82 7744 7056 6400 

8 86 82 84 7396 6724 6400 

9 86 86 82 7396 7396 6400 

10 86 78 84 7396 6084 6400 

11 86 84 80 7396 7056 6400 

12 86 82 82 7396 6724 6400 

13 82 86 80 6724 7396 6400 

14 82 84 80 6724 7056 6400 

15 84 86 82 7056 7396 6724 

16 82 88 80 6724 7744 6724 

17 82 78 82 6724 6084 6724 

18 86 86 84 7396 7396 6724 

19 88 84 80 7744 7056 6724 

20 80 80 84 6400 6400 6724 

21 88 84 94 7744 7056 7056 

22 84 90 88 7056 8100 7056 

23 94 82 78 8836 6724 7056 

24 86 86 78 7396 7396 7056 

25 82 88 84 6724 7744 6724 

26 88 84 80 7744 7056 7056 

27 88 84 80 7744 7056 7056 

28 82 84 84 6724 7056 7056 

29 82 78 78 6724 6084 7744 
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30 84 86 84 7056 7396 8836 

31 88 84 78 7744 7056 6084 

32  86   7396 6084 

Jum 2638 2686 2454 224576 25708 201060 
 

Kelas fi SSj Sj
2 log Sj

2 fi log Sj
2 

TSTS 30 270,71 9,02 0,96 28,66 

NHT 31 251,88 8,13 0,91 28,20 

Uji Coba 29 322,8 11,13 1,05 30,35 

Jumlah  90 845,3847 28,27969 2,911741 87,21553 
 

 c = 1,015 

 RKG = 9,393 

 f. log RKG = 87,553  

  ����
� = 0,766 

5. DK = {�2∣�2< �2
0,05:1} = {�2∣�2< 3,841} 

6. Keputusan uji : H0 diterima 

7. Kesimpulan : variansi populasi homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Keseimbangan Data Sebelum Perlakuan 

1. H0:  �� = ��  (kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki kemampuan 

awal yang sama) 

H1: �� �� (kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki kemampuan 

awal berbeda) 

2. Taraf signifikasi (α) = 0,05 

3. Statistik uji yang digunakan: 

� =  
������̅���

�� �
�

��
� 

�

��

 ~ �(0,1)  

Dengan �� =  �
(����)��

��(����)��
�

�������
 

4. Komputasi 

����� ����  = 81,8  ���� ����
2  = 11,13 nuji coba = 30 

������  = 85,1  �����
2        = 9,02 ntsts = 31 

���ℎ�  = 83,94 ��ℎ�
2        = 8,13  nnht = 32 

a. Uji keseimbangan kelas uji coba dan kelas TSTS 

�� = 3,1713  

���� = −0,2665  

b. Uji keseimbangan kelas uji coba dan kelas NHT 

�� = 3,0952  

���� = −0,1757  

5. DK ={t ∣ t < -1,960 atau t > 1,960} 

6. Keputusan Uji :  

a. H0 diterima 

b. H0 diterima 

7. Kesimpulan :  
a. Kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal yang sama 

b. Kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal yang sama 
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e.  

 
 

  



 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

SOAL TES UJI COBA 

Petunjuk: 

1. Tuliskan Nama, Kelas dan No. absen pada lembar jawab yang telah 

disediakan! 

2. Berdoalah sebelum mengerjakan! 

3. Bacalah soal dengan teliti! 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah! 

5. Teliti terlebih dahulu jawaban anda sebelum dikumpulkan! 

6. Kumpulkan kembali soal setelah selesai mengerjakan! 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Perhatikan segitiga di samping! Carilah nilai dari : 

a. sin �° 

b. cos �° 

c. tan �° 

2. Diketahui nilai dari cos �°=
�

�
, carilah nilai tan �°! 

3. Tentukan nilai dari : 

a. Sin 240o 

b. Cos 330o 

4. Carilah nilai perbandingan trigonometri di kuadran II yang nilainya sama 

dengan sin 45o ! 

5. Sebuah tangga bersandar pada tembok, ujung tangga tersebut membentuk 

sudut 60o dengan tembok. Jika panjang tangga 10m, maka carilah tinggi 

tembok dari permukaan tanah sampai ujung tembok! 
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Pedoman Penskoran Soal Tes Pemahaman Konsep 

No. Jawaban Skor 

1. 
 

�  = � 5� −  2� 

� = √25 − 4 
 

� = √21 

 

1 

a. sin �° = 
�����

������
=

2

5
 1 

b. cos �°=
�������

������
=

√��

�
 1 

c. tan �°=
�����

�������
=

�

√��
 

  = 
2

√21
 ×

√21

√21
=

2

21
√21 

1 

 

Skor total 3 

2. 
cos �°=

���� �������

���� ������
=

�

�
 

1 

 

1 

� =  √4� − 1�  

    =  √16 − 1  

=  √15 (sisi depan) 
1 

tan �°=
���� �����

���� �������
=

√��

�
= √15 

1 

Skor total 4 

3. 
a. Sin 240o (terletak di kuadran III), nilai sinus di kuadran III 

negatif 
1 

� 



 

 
 

Sin 240o = − sin (180+60) o  

=−sin 60 o 

1 

= −
�

�
√3 

1 

b. Cos 330o(terletak di kuadran IV), nilai cosinus di kuadran IV 
positif. 

1 

 

Cos 330o = cos (360−30) o 

= cos 30 o 

1 

= 
1

2
√3 

1 

Skor total 6 

4. 
a. Yang menyatakan perbandingan cos α adalah ii 1 

Karena cos α =  
���� �������

���� ������
=

�

�
 1 

b. Yang menyatakan perbandingan tan θ adalah iii, karena 1 

Karena Tan θ =  
���� �����

���� �������
=

�

�
 

1 

Skor total 
4 

5. sin 45o =
�

�
√2 1 

Nilai perbandingan trigonometri yang positif di kuadran II 
adalah sinus. Sehingga nilai sinus yang sama dengan sin 45o di 
kuadran II: 

1 

sin 45o = sin (180-45) o  
= sin 135 o 1 

Skor total 3 

6. Diketahui tangga (sisi miring) dan �°= 60° 1 



 

 
 

 

 

 

 

 

1 

Ditanya : tinggi tembok dari permukaan tanah (sisi samping = 
x), maka perbandingan trigonometri yang digunakan adalah 
cosinus 

1 

Cos 60°=
���� �������

���� ������
=

�

��
 1 

1

2
  =

�

10
   

1 

2� = 1 × 10  

  � =
��

�
  

       = 5  

1 

Jadi tinggi tembok dari permukaan tanah adalah 5m. 1 

Skor total 7 

 

Skor maksimum :28 

 

 

 

 

 

 

 

� =
���� ����

28
× 100 

60o 
tembok 

Tangga (10m) (x) 

Tanah 



 

 
 

Analisis Taraf Kesukaran Soal Tes Pemahaman Konsep 

 

No Nama 
No Soal 

Jum  Nilai  
1 2 3 4 5 6 

1 Anggi Wulanjani 2 2 3 4 2 2 15 53,57 

2 Anisatun Akfia 3 4 6 4 1 4 22 78,57 

3 Arisaka Tika H. 0 1 4 2 0 6 13 46,43 

4 Dewi Cahyaning R. 0 0 1 1 0 3 5 17,86 

5 Fina Anggrea Sari 4 2 2 4 0 7 19 67,86 

6 Galuh Indriani 1 4 4 4 1 5 19 67,86 

7 Hendra Akbar W. 2 4 2 4 0 0 12 42,86 

8 Ikhsan Syafirudin 4 4 2 4 0 1 15 53,57 

9 Istikharoh 2 2 3 1 1 1 10 35,71 

10 Istiqomah 1 1 3 4 0 3 12 42,86 

11 Jeni Azizah 1 1 2 2 0 1 7 25,00 

12 Maya Dwi Lestari 1 3 0 1 3 1 9 32,14 

13 Maya Marsyel Yinda 4 4 3 3 0 2 16 57,14 

14 Maylinda Kristanti 1 0 1 4 0 1 7 25,00 

15 Menik Dwi Asiyanti 4 4 6 4 0 3 21 75,00 

16 Meyta Niken W. 4 4 6 4 3 4 25 89,29 

17 Putri Retno Sari 4 4 6 4 0 7 25 89,29 

18 Reni Pratiwi 4 3 1 2 0 7 17 60,71 

19 Reza Yumetri 2 1 1 2 0 1 7 25,00 

20 Ridhohdti Toingah 4 2 5 4 0 1 16 57,14 

21 Riina Setyaningsih 1 2 1 1 1 2 8 28,57 
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22 Sendyana Ika P. 3 1 4 3 1 1 13 46,43 

23 Silsa Tri Yuni Maulani 3 1 1 0 0 0 5 17,86 

24 Sulyanti 1 2 1 2 3 1 10 35,71 

25 Titi Suseni Puji R. 1 0 1 2 0 2 6 21,43 

 
Jumlah  57 56 69 70 16 66 

  

 
Rata-rata 2,28 2,24 2,76 2,8 0,64 2,64 

  

 
Skor maks 4 4 6 4 3 7 

  

 
TK 0,57 0,56 0,46 0,70 0,21 0,38 

  

 
Kategori  sedang sedang sedang sedang sulit sedang  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Analisis Daya Pembeda Soal Tes Pemahaman Konsep 

No 
Nama 

Nomor Soal/Skor 

Skor Total 1 2 3 4 5 6 

kelompok atas 

16 Meyta Niken Wahyuni 4 4 6 4 3 4 25 

17 Putri Retno Sari 4 4 6 4 0 7 25 

2 Anisatun Akfia 3 4 6 4 1 4 22 

15 Menik Dwi Asiyanti 4 4 6 4 0 3 21 

5 Fina Anggrea Sari 4 2 2 4 0 7 19 

6 Galuh Indriani 1 4 4 4 1 5 19 

18 Reni Pratiwi 4 3 1 2 0 7 17 

13 Maya Marsyel Yinda 4 4 3 3 0 2 16 

20 Ridhohdti Toingah 4 2 5 4 0 1 16 

1 Anggi Wulanjani 2 2 3 4 2 2 15 

8 Ikhsan Syafirudin 4 4 2 4 0 1 15 

3 Arisaka Tika Hapsari  1 4 2 0 6 13 

Rata-rata 3,45 3,17 4,00 3,58 1,75 4,08 
 

kelompok bawah 

7 Hendra Akbar Wijaya 2 4 2 4 0 0 12 

10 Istiqomah 1 1 3 4 0 3 12 

9 Istikharoh 2 2 3 1 1 1 10 

24 Sulyanti 1 2 1 2 3 1 10 

12 Maya Dwi Lestari 1 3 0 1 3 1 9 

21 Riina Setyaningsih 1 2 1 1 1 2 8 



 

 
 

11 Jeni Azizah 1 1 2 2 0 1 7 

14 Maylinda Kristanti 1 0 1 4 0 1 7 

19 Reza Yumetri 2 1 1 2 0 1 7 

25 Titi Suseni Puji Rahayu 1 0 1 2 0 2 6 

4 Dewi Cahyaning Ratri 0 0 1 1 0 3 5 

23 Silsa Tri Yuni Maulani 3 1 1 0 0 0 5 

 
Rata-rata 1,45 1,89 1,55 2,18 2,00 1,60 

 

 
Skor maks 4 4 6 4 3 7 

 

 
DP 0,50 0,32 0,41 0,35 -0,08 0,35 

 
 

Karena taraf kesukaran nomor 5 termasuk dalam kategori sulit dan daya pembedanya  -0,08  maka soal tersebut dibuang. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Daftar Skor dan Nilai Uji Coba Setelah Nomor 5 Dibuang 

No Nama Skor Nilai 
1 Anggi Wulanjani 13 52 
2 Anisatun Akfia 21 84 
3 Arisaka Tika Hapsari 13 52 
4 Dewi Cahyaning Ratri 5 20 
5 Fina Anggrea Sari 19 76 
6 Galuh Indriani 18 72 
7 Hendra Akbar Wijaya 12 48 
8 Ikhsan Syafirudin 15 60 
9 Istikharoh 9 36 
10 Istiqomah 12 48 
11 Jeni Azizah 7 28 
12 Maya Dwi Lestari 6 24 
13 Maya Marsyel Yinda 16 64 
14 Maylinda Kristanti 7 28 
15 Menik Dwi Asiyanti 21 84 
16 Meyta Niken Wahyuni 22 88 
17 Putri Retno Sari 25 100 
18 Reni Pratiwi 17 68 
19 Reza Yumetri 7 28 
20 Ridhohdti Toingah 16 64 
21 Riina Setyaningsih 7 28 
22 Sendyana Ika Prastiwi 12 48 
23 Silsa Tri Yuni Maulani 5 20 
24 Sulyanti 7 28 
25 Titi Suseni Puji Rahayu 6 24 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Analisis Validitas Soal Tes Pemahaman Konsep 

No X Y X Y X2 Y2 

1 52 80 4160 2704 6400 

2 84 84 7056 7056 7056 

3 52 78 4056 2704 6084 

4 20 82 1640 400 6724 

5 76 82 6232 5776 6724 

6 72 84 6048 5184 7056 

7 48 82 3936 2304 6724 

8 60 84 5040 3600 7056 

9 36 80 2880 1296 6400 

10 48 82 3936 2304 6724 

11 28 80 2240 784 6400 

12 24 80 1920 576 6400 

13 64 82 5248 4096 6724 

14 28 80 2240 784 6400 

15 84 82 6888 7056 6724 

16 88 82 7216 7744 6724 

17 100 94 9400 10000 8836 

18 68 88 5984 4624 7744 

19 28 78 2184 784 6084 

20 64 82 5248 4096 6724 

21 28 80 2240 784 6400 

22 48 80 3840 2304 6400 

23 20 80 1600 400 6400 

24 28 78 2184 784 6084 

25 24 80 1920 576 6400 

Jumlah  1272 2044 105336 78720 167392 
 

��� =
� ∑ ���(∑ �)(∑ �)

� {� .∑ ���(∑ �)�}{� .∑ ���(∑ �)�}
  

��� =
��× �����������× ����

� {��× �����������}{��× ������������}
  

��� � �,��  

 

 



 

 
 

Analisis Reliabilitas Soal Tes Pemahaman Konsep 

No Nama 
No.  Soal 

Jumlah 
1 2 3 4 6 

1 Anggi Wulanjani 2 2 3 4 2 13 

2 Anisatun Akfia 3 4 6 4 4 21 

3 Arisaka Tika Hapsari 0 1 4 2 6 13 

4 Dewi Cahyaning Ratri 0 0 1 1 3 5 

5 Fina Anggrea Sari 4 2 2 4 7 19 

6 Galuh Indriani 1 4 4 4 5 18 

7 Hendra Akbar Wijaya 2 4 2 4 0 12 

8 Ikhsan Syafirudin 4 4 2 4 1 15 

9 Istikharoh 2 2 3 1 1 9 

10 Istiqomah 1 1 3 4 3 12 

11 Jeni Azizah 1 1 2 2 1 7 

12 Maya Dwi Lestari 1 3 0 1 1 6 

13 Maya Marsyel Yinda 4 4 3 3 2 16 

14 Maylinda Kristanti 1 0 1 4 1 7 

15 Menik Dwi Asiyanti 4 4 6 4 3 21 

16 Meyta Niken Wahyuni 4 4 6 4 4 22 

17 Putri Retno Sari 4 4 6 4 7 25 

18 Reni Pratiwi 4 3 1 2 7 17 

19 Reza Yumetri 2 1 1 2 1 7 

20 Ridhohdti Toingah 4 2 5 4 1 16 

21 Riina Setyaningsih 1 2 1 1 2 7 

22 Sendyana Ika Prastiwi 3 1 4 3 1 12 

23 Silsa Tri Yuni Maulani 3 1 1 0 0 5 

24 Sulyanti 1 2 1 2 1 7 

25 Titi Suseni Puji Rahayu 1 0 1 2 2 6 

 
Jumlah  57 56 69 70 66 318 

 
�

�
� 2,04 2,11 3,61 1,75 4,91 

 

      
��

� 36,46 
 

�
�2 = 2,04 + 2,11 + 3,61 + 1,75 + 4,91 = 14,41  

��
2 = 36,46  

�11 = �
�

�−1
� �1 −

∑ �
�2

��
2 �  

��� = �
�

���
� �1 −

��,��

��,��
� = 0,76  



 

 
 

KISI-KISI SOAL TES PEMAHAMAN KONSEP 

 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 36 Purworejo 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester        : X / 2 

Materi   : Trigonometri  

Bentuk Soal   : Uraian  

Kompetensi Dasar :  

3.14 Mendeskripsikan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-

siku melalui penyelidikan dan diskusi tentang hubungan perbandingan 

sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku- siku sebangun. 

3.15 Menemukan sifat-sifat dan hubungan antar perbandingan trigonometri 

dalam segitiga siku- siku. 

3.16 Mendeskripsikan dan menentukan hubungan perbandingan trigonometri 

dari sudut di setiap kuadran, memilih dan menerapkan dalam 

penyelesaian masalah nyata dan matematik. 

 

No 

 

Indikator Soal 

 

Indikator Pemahaman Konsep 

Aspek 

yang 

diukur 

1. Menemukan nilai perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-

siku 

Menyatakan ulang suatu konsep C1, C2 

Mendefinisikan konsep secara 

verbal dan tulisan 

2.  Mencari nilai tan  ao jika 

diketahui cos ao 

Mendefinisikan konsep secara 

verbal dan tulisan  

C2, C4 

Mengubah suatu bentuk 

representasi ke bentuk lain  

Menerapkan konsep secara 

algoritma 
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3.  Menentukan nilai perbandingan 

trigonometri untuk sudut di 

kuadran III dan IV 

Mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan konsep matematika 

C1, C2 

Mengidentifikasi sifat-sifat suatu 

konsep dan mengenal syarat-

syarat yang menentukan konsep 

4.  Menentukan perbandingan 

trigonometri dari segitiga sik-

siku yang diketahui. 

Menyebutkan contoh dan 

noncontoh penyangkal 

C2 

5.  Menentukan perbandingan 

trigonometri trigonometri yang 

sama nilainya di kuadran II dari 

perbandingan trigonometri 

yang diketahui di kuadran I 

Mengidentifikasi sifat-sifat suatu 

konsep dan mengenal syarat-

syarat yang menentukan konsep 

C1, C2 

Menyatakan ulang suatu konsep 

6. Menentukan tinggi suatu benda Mengubah suatu bentuk 

representasi ke bentuk lain  

C3 

Mengidentifikasi sifat-sifat suatu 

konsep dan mengenal syarat-

syarat yang menentukan konsep 

Menyatakan ulang suatu konsep 

Menerapkan konsep secara 

algoritma 

 

Keterangan : 

C1    : Hafalan/Pengetahuan 

C2    : Pemahaman 

C3 : Penerapan 

C4  : Analisis 

  

 

 

 

 



 

 
 

SOAL TES PEMHAMAN KONSEP 

Petunjuk: 

7. Tuliskan Nama, Kelas dan No. absen pada lembar jawab! 

8. Berdoalah sebelum mengerjakan! 

9. Bacalah soal dengan teliti! 

10. Kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut anda mudah! 

11. Teliti terlebih dahulu jawaban anda sebelum dikumpulkan! 

12. Kumpulkan kembali soal setelah selesai mengerjakan! 

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar! 

6. Perhatikan segitiga di samping! Carilah 

nilai dari : 

d. sin �° 

e. cos �° 

f. tan �° 

 

 

7. Diketahui nilai dari cos �°=
�

�
, carilah nilai tan �° dengan �° adalah sudut 

lancip! 

8. Tentukan nilai dari : 

c. Sin 240o 

d. Cos 330o 

9. Diketahui gambar segitiga siku-siku di bawah ini: 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

α z 

y 

x 

Dan perbandingan sisi-sisinya : 

i. 
�

�
  ii. 

�

�
  iii. 

�

�
 

Dari perbandingan-perbandingan di atas manakah yang menyatakan perbandingan 

cos α? Mengapa ? 
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sebuah tangga bersandar pada tembok, ujung tangga tersebut membentuk 

sudut 60o dengan tembok. Jika panjang tangga 10m, maka carilah tinggi 

tembok dari permukaan tanah sampai ujung tembok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ 

p 

r 

q 

Dan perbandingan sisi-sisinya : 

i. 
�

�
  ii. �

�
  iii. �

�
 

Dari perbandingan-perbandingan di atas manakah yang menyatakan perbandingan 

tan θ ? Mengapa ? 



 

 
 

Kisi-kisi Angket Multiple Intelligences 

Variabel No Indikator 
No. Butir Soal 

Jumlah 
Positif  Negatif  

Kecerdasan Logis 
Matematis 

(A) 

1 
Memiliki kemampuan berpikir logis 
dalam memecahkan masalah. 

A1, A2, A3, A4 4 

2 
Cenderung mudah menerima dan 
memahami penjelasan sebab akibat. 

A7, A8 A5, A6 4 

3 
Menyukai aktivitas berhitung dan 
memiliki kecepatan tinggi dalam 
menyelesaikan masalah matematika 

A11, A12 A9, A10 4 

4 
Menyukai permainan yang 
melibatkan kegiatan berpikir 

A14, A15  A13, A16 4 

5 
Mempunyai rasa ingin tahu yang 
tinggi 

A17, A20 A18, A19 4 

Total   20 

 
 

Kecerdasan 
Linguistik 

(B) 

1 
Berminat terhadap buku dan gemar 
membaca 

B1, B4 B2, B3 4 

2 Mudah mengahafal kata-kata B6, B8 B5, B7 4 

3 
Suka dan pandai bercerita, 
menciptakan permainan kata serta 
melucu dengan kata-kata 

B9, B12 B10, B11 4 

4 

Senang pada kegiatan yang 
berkaitan dengan penggunaan 
bahasa seperti membaca, menulis, 
dan membuat puisi 

B13, B14 B15, B16 

4 

5 Biasanya mempunyai kemampuan B17, B18 B19, B20 4 
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Variabel No Indikator 
No. Butir Soal 

Jumlah 
Positif  Negatif  

lebih tinggi dalam penguasaan 
bahasa baru 

Total  20 

Kecerdasan 
Interpersonal 

(C) 

1 Mampu bergaul dengan orang lain C1, C4 C2, C3 4 
2 Mempunyai kemampuan memimpin C5, C6 C7, C8 4 

3 
Lebih menyukai kegiatan 
berkelompok 

C9, C12 C10,  C11 4 

4 Mempunyai empati yang tinggi C13, C15 C14, C16 4 

5 
Cepat merespon peristiwa dan 
menentukan solusi yang tepat 

C17, C18 C19, C20 4 

Total   20 
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Angket Kecerdasan Majemuk 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk : 
1. Isilah nama dan kelas Anda 
2. Bacalah pernyataan-pernyataan dalam angket ini dengan teliti dan cermat. 
3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya 

dengan cara memberikan tanda cek (√)  pada kolom pilihan. 
4. Isilah dengan lengkap dan usahakan jangan ada yang kosong. 
5. Jawaban yang Anda berikan tidak berpengaruh pada nilai Anda 
6. Selamat mengerjakan! 
Keterangan : 
SS : sangat sesuai dengan diri saya 
S : sesuai dengan diri saya 
AS : agak sesuai dengan diri saya 
TS : tidak sesuai dengan diri saya 
STS : sangat tidak sesuai dengn diri saya 

No Pernyataan 
Jawaban  

SS S AS TS STS 

A1 
Saya menyukai pelajaran yang melatih saya berpikir 
logis seperti matematika dan IPA 

     

A2 
Saya selalu mencari suatu solusi permasalahan yang 
cepat tanpa berpikir panjang 

     

A3 
Pelajaran menghitung lebih sulit daripada pelajaran  
mengahafal  

     

A4 
Saya kurang suka jika guru matematika memberikan 
rumus untuk dihafalkan tanpa menjelaskan konsepnya 

     

A5 
Saya lebih sering menggunakan kalkulator untuk 
menghitung agar lebih cepat 

     

A6 
Saya merasa dapat menyelesaikan soal matematika 
lebih cepat daripada teman-teman saya 

     

A7 
Saya menyukai permainan yang tidak berhubungan 
dengan kegiatan berpikir 

     

A8 
Saya menyukai permainan yang melibatkan 
strategi,taktik/logika, seperti teka-teki, catur atau 
puzzle. 

     

A9 
Saya selalu menanyakan sesuatu yang belum 
dipahami 

     

A10 
Saya hanya akan menanyakan materi-materi yang 
belum dipahami jika itu keluar di ujian 

     

 

 

 

No Pernyataan 
Jawaban  

SS S AS TS STS 
B1  Saya lebih senang mengalokasikan uang untuk hal      
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No Pernyataan 
Jawaban  

SS S AS TS STS 
lain, daripada membeli buku 

B2 Saya sering mengisi waktu luang dengan membaca      

B3 
Mengingat nama orang dan nama tempat adalah hal 
yang sulit 

     

B4 
Menghafal kosa kata dalam bahasa asing lebih mudah 
daripada mengahafal rumus 

     

B5 
Saya  merasa gugup ketika saya harus bercerita di 
depan teman-teman 

     

B6 
Saya menyukai permainan yang melibatkan kata, 
seperti teka teki silang atau scrabble 

     

B7 Saya suka menulis karangan, seperti cerpen atau puisi      

B8 
Mendapat tugas berpidato di depan kelas adalah 
beban tersendiri 

     

B9 
Saya memiliki kemampuan berbahasa asing lebih 
bagus daripada teman-teman 

     

B10 
Pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang 
membosankan 

     

 

No Pernyataan 
Jawaban  

SS S AS TS STS 

C1  
Saya akan  merasa nyaman jika melakukan aktivitas 
dengan teman yang akrab 

     

C2 
Saya lebih suka bercerita tentang masalah yang saya 
hadapi kepada teman daripada menyimpannya sendiri 

     

C3 

Saat mendapat tugas secara berkelompok, saya lebih 
sering menjadi perencana kegiatan berkelompok dan 
menggerakkan teman-teman daripada menunggu 
koordinasi dari anggota lain 

     

C4 
Posisi ketua adalah beban tersendiri sehingga saya 
selalu menghindari posisi tersebut 

     

C5 
Mengikuti kegiatan organisasi adalah hal yang 
merepotkan 

     

C6 
Belajar secara berkelompok lebih membuat 
bersemangat daripada belajar sendiri 

     

C7 
Saya selalu memberi saran kepada teman yang 
mempunyai masalah 

     

C8 
Saya hanya membantu teman saat mereka meminta 
bantuan saya  

     

C9 
Teman-teman sering meminta nasihat atau saran saya 
ketika mereka mempunyai masalah 

     

C10 
Saya kurang memperhatikan peristiwa yang terjadi di 
sekitar saya 

     

 

 



 

 
 

Daftar Skor Angket Multiple Intelligences Kelas TS-TS ( X PM3) 

No Nama 

Skor Kecerdasan  
Tipe 

Kecerdasan 
Logis-

matemati
s 

Linguistik 
Interpersona

l 

1 Afriane Qurrota A. 28 31 33 Interpersonal 

2 Ainu Shafaria 36 32 34 Logis matmtis 

3 Anif Fatul M. 41 34 36 Logis matmtis 

4 Atik Hidayantri 25 22 35 Interpersonal 

5 Aulia Nur Rahma 31 29 34 Interpersonal 

6 Desi Laila Sari 32 29 41 Interpersonal 

7 Diana Bintarwati 24 36 34 Linguistik  

8 Dina Kristanti 28 30 40 Interpersonal 

9 Dwi Lestari 33 24 27 Logis matmtis 

10 Eka Wahyuningsih 37 26 36 Logis matmtis 

11 Eva Kurniasari 32 30 34 Interpersonal 

12 Frischa Auliya P. 34 30 38 Interpersonal 

13 Galuh Mimi Utami 34 37 40 Interpersonal 

14 Ibah Nur Laela 30 30 32 Interpersonal 

15 Ika Meilina Amalia 33 34 31 Linguistik 

16 Ika Palupi 37 34 38 Interpersonal 

17 Intan Larassati 39 34 36 Logis matmtis 

18 Marlina Indariyati 26 28 27 Linguistik  

19 Rahmawati U. 29 30 33 Interpersonal 

20 Retno Yulianti 34 28 37 Interpersonal 

21 Rina Rahayu Su. 34 31 31 Logis matmtis 

22 Riska Laela Meisani 33 29 30 Logis matmtis 

23 Riska Purwasih 31 20 29 Logis matmtis 

24 Rizky Dwi Saputra 33 29 35 Interpersonal 

25 Salsabila Nuri A. 31 33 40 Interpersonal 

26 Septianingsih 35 33 34 Logis matmtis 

27 Siti Shofiyyah S. 38 32 35 Logis matmtis 

28 Siti Zainatun 32 35 31 Linguistik 

29 Suciarti 28 20 29 Interpersonal 

30 Tri Dzulhijah H. 29 40 33 Linguistik 

31 Unggul Abi Rosyad 33 32 38 Interpersonal 
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Daftar Skor Angket Multiple Intelligences Kelas NHT ( X PM1) 

No Nama 

Skor Kecerdasan  Tipe 
Kecerdasan Logis- 

matemati
s 

Linguistik 
Interpersona
l 

1 Afiat Sutristi 30 45 41 Linguistik  

2 Agustina Wulandari 30 30 31 Interpersonal  

3 Amanda Khoirunisa 31 33 40 Interpersonal 

4 Ana AuliyaKholifah 35 33 31 Logis matmtis 

5 Atik Lu'luah 28 28 36 Interpersonal 

6 Ayu Febriani 25 31 30 Linguistik 

7 Dwi Prihatini 32 28 33 Interpersonal 

8 Dheni Istiya Ningsih 33 29 31 Logis matmtis 

9 Dina Sukmawati 33 24 28 Logis matmtis 

10 Dwi Rizki Kurniawati 31 36 31 Linguistik 

11 Dzakiyatus Sholihah 24 25 26 Interpersonal 

12 Eka Desi Noer K. 35 32 37 Interpersonal 

13 Elisa Metriana 34 32 35 Interpersonal 

14 Farisak Lutfiatus S. 32 27 29 Logis matmtis 

15 Fatimah Yulianti 34 33 36 Interpersonal 

16 Fitri Nur Hayati 35 32 37 Interpersonal 

17 Intan Safitri 32 33 29 Linguistik 

18 Lisa Haryanti 31 30 29 Logis matmtis 

19 Nur Atika 34 34 37 Interpersonal 

20 Nur Hidayatus S. 31 27 34 Interpersonal 

21 Nur Rizky Istiqomah 34 39 36 Linguistik 

22 Nur Rochim 32 25 34 Interpersonal 

23 Nurfauzan 35 26 28 Logis matmtis 

24 Poniyati 34 28 33 Logis matmtis 

25 Putri Norma Yanti 34 30 31 Logis matmtis 

26 Ririn Mawarti 32 35 33 Linguistik 

27 Setianingsih 32 36 31 Linguistik 

28 Sundari 33 33 34 Interpersonal 

29 Teguh Safitri 32 31 29 Logis matmtis 

30 Tri Puji Lestari 32 36 35 Linguistik 

31 Trri Yuli Setyaningsih 30 36 34 Linguistik 

32 Wahyuningsih 35 28 33 Logis matmtis 

 

 

 



 

 
 

Nilai Tes Pemahaman Konsep Kelas TS-TS 

No. Nama 
Nomor  Soal 

1 2 3 4 5 Jum. Nilai 

1 Afriane Qurrota A'yun 3 4 1 6 1 15 60 

2 Ainu Shafaria 4 1 2 2 1 10 40 

3 Anif Fatul Munasiroh 4 4 4 4 2 18 72 

4 Atik Hidayantri 4 4 4 4 2 18 72 

5 Aulia Nur Rahma 4 4 6 4 1 19 76 

6 Desi Laila Sari 4 4 4 2 6 20 80 

7 Diana Bintarwati 4 4 6 3 7 24 96 

8 Dina Kristanti 4 4 5 4 1 18 72 

9 Dwi Lestari 4 4 5 4 7 24 96 

10 Eka Wahyuningsih 4 1 3 4 6 18 72 

11 Eva Kurniasari 4 4 5 6 0 19 76 

12 Frischa Auliya Pradini 4 4 4 3 1 16 64 

13 Galuh Mimi Utami 4 4 4 4 3 19 76 

14 Ibah Nur Laela 4 4 6 2 1 17 68 

15 Ika Meilina Amalia 4 4 5 4 7 24 96 

16 Ika Palupi 4 4 6 3 7 24 96 

17 Intan Larassati 4 4 4 4 7 23 92 

18 Marlina Indariyati 4 4 4 4 1 17 68 

19 Rahmawati U. 2 1 3 4 7 17 68 

20 Retno Yulianti 4 2 2 2 1 11 44 

21 Rina Rahayu S. 4 1 6 4 1 16 64 

22 Riska Laela Meisani 4 1 6 2 1 14 56 

23 Riska Purwasih 4 4 6 4 7 25 100 

24 Rizky Dwi Saputra 4 4 6 4 7 25 100 

25 Salsabila Nuri Azzahra 3 4 1 3 1 12 48 

26 Septianingsih 4 4 5 4 2 19 76 

27 Siti Shofiyyah Sartika 4 4 4 4 5 21 84 

28 Siti Zainatun 4 4 6 4 2 20 80 

29 Suciarti 4 4 4 4 2 18 72 

30 Tri Dzulhijah Hasim 4 4 4 4 7 23 92 

31 Unggul Abi Rosyad 1 4 1 4 0 10 40 
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Nilai Tes Pemahaman Konsep Siswa Kelas NHT 

 
No. 

 
Nama 

Nomor  Soal 

1 2 3 4 5 Jum. Nilai 

1 Afiat Sutristi 4 4 4 4 3 19 76 

2 Agustina Wulandari 4 1 4 3 2 14 56 

3 Amanda Khoirunisa 4 4 4 4 1 17 68 

4 Ana AuliyaKholifah 4 4 4 6 3 21 84 

5 Atik Lu'luah 4 2 4 4 1 15 60 

6 Ayu Febriani 4 4 4 4 7 23 92 

7 Dwi Prihatini 4 4 3 4 4 19 76 

8 Dheni Istiya Ningsih 4 4 6 2 7 23 92 

9 Dina Sukmawati 4 4 6 4 7 25 100 

10 Dwi Rizki Kurniawati 4 0 0 4 1 9 36 

11 Dzakiyatus Sholihah 1 4 6 2 7 20 80 

12 Eka Desi Noer Kholipah 2 4 3 4 5 18 72 

13 Elisa Metriana 4 4 4 3 5 20 80 

14 Farisak Lutfiatus S. 4 4 6 2 1 17 68 

15 Fatimah Yulianti 4 1 4 4 7 20 80 

16 Fitri Nur Hayati 4 4 4 4 1 17 68 

17 Intan Safitri 4 4 4 4 6 22 88 

18 Lisa Haryanti 4 4 4 4 7 23 92 

19 Nur Atika 4 0 0 4 1 9 36 

20 Nur Hidayatus Sholihah 4 4 3 4 1 16 64 

21 Nur Rizky Istiqomah 4 4 5 3 1 17 68 

22 Nur Rochim 4 1 4 4 6 19 76 

23 Nurfauzan 4 4 4 4 7 23 92 

24 Poniyati 4 4 4 4 7 23 92 

25 Putri Norma Yanti 4 4 5 4 1 18 72 

26 Ririn Mawarti 2 4 4 4 7 21 84 

27 Setianingsih 4 4 6 4 5 23 92 

28 Sundari 4 1 4 4 6 19 76 

29 Teguh Safitri 4 4 6 4 7 25 100 

30 Tri Puji Lestari 4 3 4 2 6 19 76 

31 Trri Yuli Setyaningsih 4 4 6 4 7 25 100 

32 Wahyuningsih 4 4 6 3 1 18 72 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan  Kelas TSTS 

8. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

9. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

10. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

11. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 

1 40 -1,99 0,0233 0,0645 0,0412 

2 40 -1,99 0,0233 0,0645 0,0412 

3 44 -1,75 0,0401 0,0968 0,0567 

4 48 -1,52 0,0643 0,1290 0,0647 

5 56 -1,05 0,1469 0,1613 0,0144 

6 60 -0,82 0,2061 0,1935 0,0126 

7 64 -0,58 0,281 0,2581 0,0229 

8 64 -0,58 0,281 0,2581 0,0229 

9 68 -0,35 0,3632 0,3548 0,0084 

10 68 -0,35 0,3632 0,3548 0,0084 

11 68 -0,35 0,3632 0,3548 0,0084 

12 72 -0,11 0,4562 0,5161 0,0599 

13 72 -0,11 0,4562 0,5161 0,0599 

14 72 -0,11 0,4562 0,5161 0,0599 

15 72 -0,11 0,4562 0,5161 0,0599 

16 72 -0,11 0,4562 0,5161 0,0599 

17 76 0,12 0,5478 0,6452 0,0974 

18 76 0,12 0,5478 0,6452 0,0974 

19 76 0,12 0,5478 0,6452 0,0974 

20 76 0,12 0,5478 0,6452 0,0974 

21 80 0,36 0,6406 0,7097 0,0691 

22 80 0,36 0,6406 0,7097 0,0691 

23 84 0,59 0,7224 0,7419 0,0195 

24 92 1,06 0,8554 0,8710 0,0156 

25 92 1,06 0,8554 0,8710 0,0156 

26 92 1,06 0,8554 0,8710 0,0156 

27 92 1,06 0,8554 0,8710 0,0156 

28 96 1,29 0,9015 0,9032 0,0017 

29 100 1,53 0,937 1,0000 0,0630 

30 100 1,53 0,937 1,0000 0,0630 

31 100 1,53 0,937 1,0000 0,0630 
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��  73,94 
  

max 0,097 

s 17,06 
  

L tabel 0,159 

    
L hitung 0,097 

 

12. Daerah kritik 

L0.05;31= 0,159; DK   = {LL 0,159} 

Lobs = 0,097  DK 

13. Keputusan Uji: Ho diterima 

14. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan  Kelas NHT 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 
1 36 -2,58 0,0049 0,0625 0,0576 

2 36 -2,58 0,0049 0,0625 0,0576 

3 56 -1,33 0,0918 0,0938 0,0020 

4 60 -1,08 0,1441 0,1250 0,0191 

5 64 -0,82 0,2061 0,1563 0,0499 

6 68 -0,57 0,2843 0,2813 0,0031 

7 68 -0,57 0,2843 0,2813 0,0031 

8 68 -0,57 0,2843 0,2813 0,0031 

9 68 -0,57 0,2843 0,2813 0,0031 

10 72 -0,32 0,3745 0,3750 0,0005 

11 72 -0,32 0,3745 0,3750 0,0005 

12 72 -0,32 0,3745 0,3750 0,0005 

13 76 -0,07 0,4721 0,5313 0,0592 

14 76 -0,07 0,4721 0,5313 0,0592 

15 76 -0,07 0,4721 0,5313 0,0592 

16 76 -0,07 0,4721 0,5313 0,0592 

17 76 -0,07 0,4721 0,5313 0,0592 

18 80 0,18 0,5714 0,6250 0,0536 

19 80 0,18 0,5714 0,6250 0,0536 

20 80 0,18 0,5714 0,6250 0,0536 

21 84 0,43 0,6664 0,6875 0,0211 

22 84 0,43 0,6664 0,6875 0,0211 

23 88 0,68 0,7518 0,7188 0,0331 

24 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

25 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

26 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

27 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

28 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

29 92 0,93 0,8238 0,9063 0,0825 

30 100 1,44 0,9251 1,0000 0,0749 

31 100 1,44 0,9251 1,0000 0,0749 



 

 
 

32 100 1,44 0,9251 1,0000 0,0749 

��  77,13 
  max 0,0825 

S 15,91 
  L tabel 0,157 

    L hitung 0,082 
 

5. Daerah kritik 

L0.05;32= 0,157; DK   = {LL 0,157} 

Lobs = 0,082  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan Kecerdasan Logis Matematis 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 
1 40 -2,49 0,0064 0,052632 0,046232 

2 56 -1,52 0,0643 0,105263 0,040963 

3 64 -1,04 0,1492 0,157895 0,008695 

4 68 -0,80 0,2119 0,210526 0,001374 

5 72 -0,56 0,2877 0,368421 0,080721 

6 72 -0,56 0,2877 0,368421 0,080721 

7 72 -0,56 0,2877 0,368421 0,080721 

8 76 -0,32 0,3745 0,421053 0,046553 

9 84 0,16 0,4364 0,526316 0,089916 

10 84 0,16 0,4364 0,526316 0,089916 

11 92 0,65 0,7422 0,789474 0,047274 

12 92 0,65 0,7422 0,789474 0,047274 

13 92 0,65 0,7422 0,789474 0,047274 

14 92 0,65 0,7422 0,789474 0,047274 

15 92 0,65 0,7422 0,789474 0,047274 

16 96 0,89 0,8133 0,842105 0,028805 

17 100 1,13 0,8708 1 0,1292 

18 100 1,13 0,8708 1 0,1292 

19 100 1,13 0,8708 1 0,1292 

��  81,26 
  

max 0,1292 

s 16,60 
  

L tabel 0,195 

    
L hitung 0,129 

 

5. Daerah kritik 

L0.05;32= 0,195; DK   = {LL 0,195} 

Lobs = 0,192  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan Kecerdasan Linguistik 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 
1 36 -2,72 0,003 0,071 0,068 

2 68 -0,82 0,209 0,214 0,005 

3 68 -0,82 0,209 0,214 0,005 

4 76 -0,34 0,367 0,357 0,010 

5 76 -0,34 0,367 0,357 0,010 

6 80 -0,10 0,460 0,429 0,032 

7 84 0,14 0,556 0,500 0,056 

8 88 0,37 0,644 0,571 0,073 

9 92 0,61 0,729 0,857 0,128 

10 92 0,61 0,729 0,857 0,128 

11 92 0,61 0,729 0,857 0,128 

12 92 0,61 0,729 0,857 0,128 

13 100 1,09 0,862 1,000 0,138 

14 100 1,09 0,862 1,000 0,138 

��  81,71 
  max 0,1379 

s 16,80 
  

L tabel 0,227 

    
L hitung 0,1379 

 

5. Daerah kritik 

L0.05;14= 0,227; DK   = {LL 0,227} 

Lobs = 0,1379  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Normalitas Data Setelah Perlakuan Kecerdasan Interpersonal 

1. H0 : sampel berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang  berdistribusi normal 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji : L = MaksF(zi)  S(zi) 

4. Komputasi 

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) ∣F(Zi - S(Zi)∣ 
1 36 -2,36 0,009 0,033 0,024 

2 40 -2,07 0,019 0,067 0,047 

3 44 -1,79 0,037 0,100 0,063 

4 48 -1,50 0,067 0,133 0,010 

5 56 -0,93 0,176 0,167 0,024 

6 60 -0,65 0,258 0,233 0,024 

7 60 -0,65 0,258 0,233 0,024 

8 64 -0,36 0,359 0,300 0,059 

9 64 -0,36 0,359 0,300 0,059 

10 68 -0,08 0,468 0,433 0,035 

11 68 -0,08 0,468 0,433 0,035 

12 68 -0,08 0,468 0,433 0,035 

13 68 -0,08 0,468 0,433 0,035 

14 72 0,21 0,583 0,600 0,017 

15 72 0,21 0,583 0,600 0,017 

16 72 0,21 0,583 0,600 0,017 

17 72 0,21 0,583 0,600 0,017 

18 72 0,21 0,583 0,600 0,017 

19 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

20 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

21 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

22 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

23 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

24 76 0,49 0,688 0,800 0,112 

25 80 0,78 0,782 0,933 0,151 

26 80 0,78 0,782 0,933 0,151 

27 80 0,78 0,782 0,933 0,151 

28 80 0,78 0,782 0,933 0,151 

29 92 1,64 0,949 0,967 0,017 

30 100 2,21 0,986 1,000 0,014 

��  69,07 
  

max 0,1510 



 

 
 

s 14,01 
  L tabel 0,161 

    
L hitung 0,151 

      
 

5. Daerah kritik 

L0.05;14= 0,161; DK   = {LL 0,161} 

Lobs = 0,151  DK 

6. Keputusan Uji: Ho diterima 

7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Homogenitas Antar Kelas Setelah Perlakuan 

(Antar Model Pembelajaran) 

8. H0 : �1
  2 =  �2

  2(variansi populasi homogen) 

H1 : paling tidak ada satu �1
  2 ≠  �2

  2(variansi populasi tidak homogen) 

9. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

10. Statistik uji 

2 = (2.303/c)(f log RKG fj log sj
2)    

11. Komputasi 

No. X1 X2 X1
2 X2

2 

1 60 76 3600 5776 

2 40 56 1600 3136 

3 72 68 5184 4624 

4 72 84 5184 7056 

5 76 60 5776 3600 

6 80 92 6400 8464 

7 100 76 10000 5776 

8 72 92 5184 8464 

9 96 100 9216 10000 

10 72 36 5184 1296 

11 76 80 5776 6400 

12 64 72 4096 5184 

13 76 80 5776 6400 

14 68 68 4624 4624 

15 92 80 8464 6400 

16 92 68 8464 4624 

17 92 88 8464 7744 

18 68 92 4624 8464 

19 68 36 4624 1296 

20 44 64 1936 4096 

21 64 68 4096 4624 

22 56 76 3136 5776 

23 100 92 10000 8464 

24 100 92 10000 8464 

25 48 72 2304 5184 

26 76 84 5776 7056 

27 84 92 7056 8464 
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28 80 76 6400 5776 

29 72 100 5184 10000 

30 92 76 8464 5776 

31 40 100 1600 10000 

32 
 

72 
 

5184 

Jum 2292 2468 178192 193008 
 

Sampel fi SSj Sj
2 log Sj

2 fi log Sj
2 

TSTS 30 8731,871 291,062 2,464 73,920 

NHT 31 2663,5 85,919 1,934 59,957 

jumlah 61 11395,37 376,9817 4,398077 133,8764 
 

c = 1,016 

 RKG = 186,8094 

 f. log RKG = 138,5553  

  ����
2 = 10,602 

12. DK = {�2∣�2< �2
0,05:1} = {�2∣�2< 3,841} 

13. Keputusan uji : H0 ditolak 

14. Kesimpulan : variansi tidak populasi homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Homogenitas Antar Tipe Kecerdasan Setelah Perlakuan 

1. H0 : �1
  2 =  �2

  2 = �3
  2(variansi populasi homogen) 

H1 : paling tidak ada satu ��
  2 ≠  ��

  2(variansi populasi tidak homogen) untuk 

� ≠ �; � = 1, 2, 3; � = 1, 2, 3 

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji 

2 = (2.303/c)(f log RKG fj log sj
2)    

4. Komputasi 

No. 
Logis-matematis Linguistik Interpersonal 

X1 X1
2 X2 X2

2 X3 X3
2 

1 40 1600 100 10000 60 3600 

2 72 5184 92 8464 72 5184 

3 96 9216 68 4624 76 5776 

4 92 8464 80 6400 100 10000 

5 64 4096 92 8464 72 5184 

6 56 3136 76 5776 100 10000 

7 100 10000 92 8464 76 5776 

8 76 5776 36 1296 64 4096 

9 84 7056 88 7744 100 10000 

10 84 7056 68 4624 68 4624 

11 92 8464 84 7056 96 9216 

12 100 10000 92 8464 88 7744 

13 68 4624 76 5776 44 1936 

14 92 8464 100 10000 100 10000 

15 92 8464 
  

48 2304 

16 92 8464 
  

72 5184 

17 72 5184 
  

40 1600 

18 100 10000 
  

68 4624 

19 72 5184 
  

68 4624 

20 
    

88 7744 

21 
    

80 6400 

22 
    

84 7056 

23 
    

100 10000 

24 
    

100 10000 

25 
    

68 4624 

26 
    

36 1296 

27 
    

64 4096 



 

 
 

28 
    

92 8464 

29 
    

92 8464 

30 
    

60 3600 

Jum 1544 130432 1144 97152 2276 183216 
 

Sampel fi SSj Sj
2 log Sj

2 fi log Sj
2 

Logis-matematis 18 4961,684 275,649 2,440 43,926 

Linguistik 13 3670,857 282,374 2,451 31,861 

Interpersonal 29 10543,47 363,568 2,561 74,257 

jum 60 19176,01 921,591 7,45177 150,044 
 

c = 1,025 

 RKG = 319,6001 

 f. log RKG = 150,2764  

  ����
2 = 0,522 

5. DK = {�2∣�2< �2
0,05:2} = {�2∣�2< 5,991} 

6. Keputusan uji : H0diterima 

7. Kesimpulan : variansi populasi homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Uji Hipotesis Dengan Anava Dua Jalan Sel tak Sama 

1. Hipotesis  

a. H0A   : αi= 0 untuk setiap i = 1, 2,3 

H1A     :  ada αiyang tidak sama dengan nol 

b. H0B    : j = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3 

H1B    : ada j  yang tidak sama dengan nol 

c. H0AB  : (a)ij   = 0 untuk setiap i = 1, 2,3 dan j = 1, 2, 3 

H1AB  :  ada (a)ij    yang tidak sama dengan nol   

2. Tingkat signifikansi : a = 0.05 

3. Statistik uji 

a) untuk H ��
 adalah F� =

���

���
 

b) untuk H ��
adalah F� =

���

���
 

c) untuk H ���
 adalah F�� =

����

���
 

4. komputasi 

Data Amatan, rataan, dan jumlah kuadrat deviasi 

Model 
pembelajaran 

Multiple intelligences 
Logis-

matematis 
Linguistik Interpersonal 

TSTS 

N 9 5 17 

∑x 680 432 1180 

�� 75,56 86,4 69,41 

∑x2 54528 37952 85712 

C 51377,78 37324,8 81905,882 

SS 3150,222 627,2 3806,1176 

NHT 

N 10 9 13 

∑x 864 712 892 

�� 86,4 79,11 68,62 

∑x2 75904 59200 63088 

C 74649,6 56327,11 61204,923 

SS 1254,4 2872,889 1883,0769 
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Rataan dan Jumlah Rataan 

Metode 
pembelajaran 

Multiple Intelligences  Rataan 
Margina

l 
Logis-

matematis (B1) 
Linguistik 

(B2) 

Interpersonal 

(B3) 
Total  

TSTS (A1) 75,56 86,40 69,41 231,37 77,12 

NHT (A2) 86,4 79,11 68,62 234,13 78,04 

total 161,96 165,51 138,03 465,49 (G)  

Rataan 
marginal 

80,98 82,76 69,01 80,98  

 
N         = 63 
n�h        = 9,1190 
Besaran-
besaran 
1)   = 36114,0821 
2)   = 13593,9057 
3)   = 36115,3510 
4)   = 36337,5119 
5)   = 36423,19 
Jumlah kuadrat 
JKA      = 11,5705 
JKB      = 2307,4503 

JKAB   = 769,7618 
JKG     = 13593,9057 
JKT      = 16412,6882 
DK 
dkA      = 1 
dkB      = 2 
dkAB   = 2 
DkG     = 57 

Rataan kuadrat 
RKA    = 11,5705 
RKB     = 1018,7251 
RKAB  = 384,8809 
RKG    = 238,4896 
Fobs 
Fa         = 72,53733 
Fb         = 0,155956 
Fab        = 0,785203 

 

 



 

 
 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK DK RK Fobs Fα Ket. 

Model 
pembelajaran 

(A) 

11,5705   1      11,5705      0, 0485 4,01 H0 diterima 

Multiple 
intelligences 

(B) 

    2037, 4503   2    018, 7251     4, 2716 3, 16 H0 ditolak 

Interaksi (AB) 
769, 7618   2    84, 8809     1, 6138 3, 16 H0 diterima 

Galat 
   13593, 9057    57    38, 4896 - - - 

Total 
  16412, 6882    62 - - - - 

 

5. Keputusan Uji: 

H ��
diterima; H ��

ditolak; H ���
diterima 

6. Kesimpulan: 

a. Tidak ada perbedaan pemahaman konsep materi perbandingan 

trigonometri siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan TSTS dan 

NHT. 

b. Ada perbedaan pemahaman konsep materi perbandingan trigonometri 

antara siswa dengan kecerdasan logis-matematis, linguistik, dan 

interpersonal. 

c. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan multiple 

intelligences terhadap pemahaman konsep siswa pada materi perbandingan 

trigonometri. 

 

 

 



 

 
 

Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

1. Hipotesis 

Komparasi H0 H1 

�.��� �.� �.� =  �.� �.� ≠ �.� 

�.��� �.� �.� =  �.� �.� ≠ �.� 

�.��� �.� �.� =  �.� �.� ≠ �.� 

 

2. α = 5% 

3. Statistik Uji 

�.��.� =
���.����.��

�

����
�

�.�
�

�

�.�
�

  

4. Komputasi  

No Logis-matematis Linguistik Interpersonal 

1 40 100 60 

2 72 92 72 

3 96 68 76 

4 92 80 80 

5 64 92 72 

6 56 76 72 

7 100 92 76 

8 76 36 64 

9 84 88 76 

10 84 68 68 

11 92 84 92 

12 100 92 68 

13 68 76 44 

14 92 100 100 

15 92 
 

48 

16 92 
 

72 

17 72 
 

40 

18 100 
 

56 

19 72 
 

68 

20 
  

76 

21 
  

80 

22 
  

72 

23 
  

80 

24 
  

80 



 

 
 

25 
  

68 

26 
  

36 

27 
  

64 

28 
  

76 

29 
  

76 

30 
  

60 

��  81,26 81,71 69,07 
 

 �.1−.2 = 0,0069 

�.1−.3 = 7,2557  

�.2−.3 = 6,4024  

5. DK = {F ∣ F > 6,32} 

a. �.1−.2 = 0,0069 ∉ ��  

b. �.1−.3 = 7,2557 ∈ ��  

c. �.2−.3 = 6,4024 ∈ �� 

6. Keputusan Uji 

a. H0 diterima 

b. H0 ditolak 

c. H0 ditolak 

7. Kesimpulan 

a. Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis dan 

kecerdasan linguistik sama. 

b. Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan logis matematis lebih 

baik daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal. 

c.  Pemahaman konsep siswa dengan kecerdasan linguistik lebih baik 

daripada siswa dengan kecerdasan interpersonal 

 

 

 

 



 

 
 

DOKUMENTASI 

Kelas TS-TS 

 

 

Lampiran 22 

Diskusi kelompok Siswa menjelaskan ke temannya 

Peneliti membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 

Siswa perwakilan kelompok 

mempresentasikan pekerjaanya di depan 

Pelakasanaan tes pemahaman konsep 

Diskusi kelompok Siswa menjelaskan ke temannya 



 

Kelas NHT 

Peneliti membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan

Pelaksanaan tes pemahaman konsep

Diskusi kelompok

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa yang nomornya dipangggil 

mempresentasikan pekerjaannya di 

Peneliti membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan 

Pelaksanaan tes pemahaman konsep 

Diskusi kelompok Diskusi kelompok
 

Siswa yang nomornya dipangggil 

mempresentasikan pekerjaannya di 

depan 

Diskusi kelompok 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 23 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

Lampiran 24 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 25 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Lampiran 26 
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