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ABSTRAK 

 

Tahua, Mustia Sendes Novi. 2019. Penerapan Model Pembelajaran Numbered 

Head Together (NHT) Pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII SMP 

Negeri 3 Palangka Raya. Skripsi. Program Strudi Pendidikan Matematika, 

Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangka Raya. Pembimbing: 

(1) Dra. Karlinah Salamanya, M.Pd, (2) Dra. Syahrianah Syahran, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Fungsi, Pembelajaran NHT, Relasi. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika 

pada materi relasi dan fungsi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya yaitu 

kurang dari 50% siswa yang mencapai standar KKM sekolah yaitu 75. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa, dan mengetahui 

hasil belajar matematika siswa pada materi relasi dan fungsi dengan model 

pembelajaran NHT. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif-kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Palangka Raya sebanyak 32 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta tes akhir hasil belajar. Soal 

tes akhir belajar sebanyak 5 butir soal ditelaah oleh 3 orang penelaah, yaitu dua 

orang dosen Program Studi Pendidikan Matematika UniversitasPalangka Raya 

dan seorang guru matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Palangkaraya. 

Aktivitas gurudan siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT tahun ajaran 2019/2020 di kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka 

Raya terlaksana sangat baik dengan presentase aktivitas guru sebesar 84,14% dan 

presentase aktivitas siswa sebesar 78,54%. Dengan menggunakan model 

pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran, antusias, 

berani menyampaikan pendapat dan percaya diri. Dari hasil tes akhir materi relasi 

dan fungsi yang diberikan kepada 31 orang siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 3 

Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020, sebanyak 21 orang siswa tuntas dan 10 

orang tidak tuntas.  Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 

67,74%. Sedangkan tingkat ketercapaian belajar siswa adalah 81,39% artinya 

penguasaan belajar siswa secara keseluruhan terhadap materi tersebut sangat 

tercapai. Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar dengan menggunakan NHT 

secara klasikal meningkat dari sebelumnya kurang dari 50%menjadi 67,74%. 
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ABSTRACT 

 

Tahua, Mustia Sendes Novi. 2019. The Implementation of Numbered Head 

Together (NHT) Learning Model on the Material of Relation and Function 

in Class VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya. A Thesis. Study Program of 

Mathematics Education, Department of Mathematics Education and 

Natural Science, Faculty of Teacher Training and Education, University of 

Palangka Raya. Advisors: (1) Dra. Karlinah Salamanya, M.Pd, (2) Dra. 

Syahrianah Syahran, M.Pd. 

 

Keywords: NHT Learning, Relation and Function. 

 

  This research was based on the poor mathematics learning outcomes on 

the relation and function material of class VIII students of SMP Negeri 3 

Palangka Raya, which less than 50% students who pass the school Minimum 

Criteria of Learning Mastery that was 75 point. The purpose of this research was 

to describe the teacher and student‟s activity, and to find out the students 

mathematics learning outcomes on the relation and function material using NHT 

learning model. 

  This research was a descriptive research with qualitative-quantitative 

approach. The subject of this research was class VIII students of SMP Negeri 3 

Palangka Raya in total of 32 students. The instrument used in this research was 

the teacher and the student‟s activity observation sheet, as well as the final test of 

learning outcomes. The problem of the learning final test that was in total of 5 

items, examined by 3 reviewers, that was two lecturers of Mathematics Education 

Study Program and a mathematics teacher of class VIII SMP Negeri 3 Palangka 

Raya. 

  The activity of the teacher and the students that used cooperative type 

NHT learning model year of teaching 2019/2020 in class VIII SMP Negeri 3 

Palangka Raya was very well implemented with the percentage of teacher activity 

of 84,14% and the percentage of students activity of 78,54%. By using this 

learning model, it can make the students more active during the learning process, 

enthusiastic, dare to express their opinions and confident. From the final test result 

of relation and function material which was given to 31 students of class VIII-2 

SMP Negeri 3 Palangka Raya year of teaching 2019/2020, with the total of 21 

students who pass and 10 students who did not pass. The percentage of students 

learning mastery classically was 67, 74%. Meanwhile, the level of students 

achievement was 81, 39% that means the overall of students learning mastery on 

the material is well achieve. This showed that the learning result using NHT 

classically increase from before that was from 50% becomes 67, 74%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan senantiasa berkenaan 

dengan manusia, dalam pengertian sebagai upaya sadar untuk membina dan 

mengembangkan kemampuan dasar manusia seoptimal mungkin sesuai dengan 

kapasitasnya. 

 Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari, oleh karena itu menjadi salah satu mata pelajaran wajib 

ditempuh dalam jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Matematika yang diajarkan di sekolah berfungsi sebagai salah satu dasar 

bagi siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki untuk 

membentuk pribadi siswa yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 Salah satu materi mata pelajaran matematika yang diajarkan pada jenjang 

SMP adalah relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII  meliputi: (1) mendeskripsikan 

dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi 

(kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan) (KD 3.3);  (2) menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai 

representasi (KD 4.3). (Kemendikbud, 2017: 72) 

 Kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa pada materi relasi dan fungsi 

dapat dilihat betapa pentingnya materi tersebut bagi siswa untuk dikuasai 



 

 
 

mengingat materi tersebut merupakan dasar untuk materi berikutnya. Namun fakta 

disekolah menunjukan masih ada siswa yang belum menguasai kompetensi dasar 

tersebut. Menurut guru matematika yang bersangkutan hal ini terjadi karena 

selama proses pembelajaran berlangsung aktivitas siswa cenderung diam, pasif, 

ketika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran siswa tidak bertanya 

maupun menyampaikan pendapat pada guru.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas 

VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya, pada pembelajaran matematika khususnya 

pada materi relasi dan fungsi siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal relasi dan fungsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan siswa pada materi 

relasi dan fungsi pada tahun ajaran 2018/2019 yang menunjukan siswa yang 

memperoleh skor diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi relasi 

dan fungsi kurang dari 50% dimana KKM untuk pelajaran matematika di SMP 

Negeri 3 Palangka Raya pada tahun ajaran 2018/2019 adalah 75. Dalam proses 

pembelajaran guru pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2019 

dikelas VIII-2 saat proses pembelajaran, guru memberi salam, memberi waktu 15 

menit untuk siswa membaca buku untuk kegiatan literasi, mengecek kehadiran 

siswa, memberikan apersepsi dan memotivasi siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, guru memeriksa tugas siswa yang diberikan pada pertemuan 

sebelumnya, dan dilanjutkan dengan penjelasan guru mengenai materi deret 

aritmetika, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

materi yang dijelaskan, siswa tidak menjawab maka guru yang bertanya pada 

siswa untuk mengecek pemahaman siswa mengenai penjelasan materi, guru 



 

 
 

memberikan latihan soal dan siswa diminta mendiskusikannya dengan teman 

sebangku, guru berkeliling untuk memeriksa jawaban siswa, setelah guru 

memeriksa jawaban siswa guru meluruskan jawaban siswa, dan guru 

mengingatkan siswa untuk rajin belajar lalu guru mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan salam. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa kurang aktifnya siswa 

selama proses pembelajaran, siswa bertanya atau menjawab ketika diminta 

langsung oleh guru. 

 Peranan aktif siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

matematika karena dengan demikian maka proses pembelajaran yang siswa alami 

akan lebih bemakna dan memberi kesan yang kuat, sehingga materi pelajaran 

yang diajarkan akan lebih mudah diingat dan dipahami serta proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik. Slameto (2013: 92) menyatakan bahwa untuk 

menghasilkan belajar yang efektif diperlukan cara mengajar yang efektif. Diantara 

syarat-syarat yang diperlukan agar terciptanya mengajar yang efektif adalah siswa 

yang belajar secara aktif.  

 Salah satu model pembelajaran yang memberikan peluang terjadi proses 

aktif siswa, mengkontruksi atau membangun sendiri pengetahuannya, 

pemanfaatan sumber belajar secara beragam, dan memberi peluang siswa 

bekerjasama adalah pembelajaran kooperatif.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan yaitu kurangnya peran aktif siswa 

selama proses pembelajaran, sehingga peneliti menawarkan alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang peranan aktif siswa selama 

proses pembelajaran. Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk 



 

 
 

mengaktifkan siswa adalah pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 

Together (NHT). 

 Salah satu keunggulan dari NHT adalah setiap siswa mendapat 

kesempatan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, dengan adanya penomoran 

pada NHT lebih membuat kesiapan siswa dalam proses pembelajaran menjadi 

baik, karena pada saat presentasi kelompok siswa tidak tahu siapa yang mendapat 

kesempatan untuk menyajikan materi di depan kelas. 

 Pemilihan pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi relasi dan 

fungsi, diharapkan siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, 

seperti percaya diri untuk bertanya baik pada teman maupun guru dan 

memberikan tanggapan pada kelompok kecil maupun diskusi kelas. Selain 

melibatkan keaktifan siswa, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dipilih 

dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe lainnya adalah adanya pemberian 

nomor pada anggota kelompok, karena menurut peneliti model ini lebih mengecek 

kesiapan siswa karena setiap siswa dituntut untuk bertanggung jawab atas 

jawaban kelompoknya. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 

Pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya”. 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar matematika pada materi relasi dan fungsi yang 

ditunjukan dari data tahun ajaran 2018/2019 yaitu kurang dari 50% siswa yang 

mencapai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Siswa kurang aktif selama proses pembelajaran matematika.  

 

C. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII SMP 

Negeri 3 Palangka Raya? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe 

NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII SMP 

Negeri 3 Palangka Raya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 

kooperatif tipe NHT  pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 

dikelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya. 



 

 
 

2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada materi relasi dan fungsi  tahun ajaran 2019/2020 dikelas VIII 

SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

 

E. Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas yang diamati adalah aktivitas guru dan siswa. 

3. Hasil belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini hanya ranah kognitif  

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya  

semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Siswa dapat mengerti  materi relasi dan fungsi dan dapat menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, dan dengan pembelajaran NHT 

diharapkan siswa aktif selama proses pembelajaran, percaya diri, kesiapan diri 

dalam menerima pelajaran maupun ketika menyelesaikan masalah, dan tidak 

bergantung dengan teman sebaya yang berkemampuan tinggi. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi guru dalam memilih model 

pembelajaran yang diterapkan di kelas. 

3. Sebagai  acuan bagi peneliti selanjutnya khusus mengenai masalah yang 

berkaitan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

  



 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Teori Dan Pustaka 

1. Definisi Relasi 

 Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan 

dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan 

memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. 

 Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah 

pengaitan/pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-

anggota himpunan B. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah 

suatu himpunan bagian dari A  B atau dapat ditulis R  A  B, dengan  

A  B = (a,b)aA dan bB. (Khairunnisa, 2016: 104) 

 

Contoh: 

Terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, berikut: 

A adalah himpunan anak 

B adalah himpunan minuman 

Atau dapat dinyatakan dengan: 

A = Ahsan, Bima, Cita, didi, Erwin 

B = sirup, kopi, susu, limun, teh 

Hubungan (relasi) yang dapat dikaitkan antara A dan B adalah „suka minuman‟, 

misalnya: 

Ahsan suka minuman kopi 

Bima suka minuman sirup 

Cita suka minuman susu dan limun 

Didi suka minum limun 



 

 
 

Erwin tidak menyukai semua minuman tersebut 

Tidak seorang pun yang menyukai teh 

Relasi atau hubungan tersebut dapat digambarkan dalam diagram panah berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

Relasi dari A ke B adalah pamadanan dengan aturan tertentu antara 

anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Aturan yang dimaksud oleh relasi 

diatas adalah „suka minum‟. 

2. Cara Menyatakan Relasi 

 a. Dengan Diagram Panah 

 Cara menyatakan relasi dengan diagram panah dengan data seperti pada 

contoh, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahsan  

Bima  

Cita  

Didi  

Erwin  

 Sirup 

 Kopi 

 Susu 

 Limun 

 teh 

Gambar 1. Relasi dari A ke B  

A B 

Ahsan  

Bima  
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 teh 

A B 

Gambar 2. Relasi dari A ke B  

 



 

 
 

b. Diagram Kartesius 

 Anggota-anggota himpunan A pada sumbu mendatar dan anggota-anggota 

himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A 

yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. 

Gambar 3 menunjukan diagram kartesius dari relasi “ Suka minum” dari data pada 

contoh. 

 

 

 

 

 

  

 

c. Dengan himpunan pasangan terurut 

 Relasi A ke B dari data pada contoh dapat dinyatakan dalam pasangan 

terurut: 
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Gambar 4. Relasi dari A ke B  
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Gambar 3. Relasi dari A ke B  

 



 

 
 

R = (Ahsan, kopi), (Bima, sirup), (Cita, limun), (Cita, susu), (Didi, limun). 

d. Dengan Tabel 

A B 

Ahsan Kopi 

Bima Sirup 

Cita Limun 

Cita Sirup 

Didi Limun 

  

3. Definisi Fungsi 

 Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang 

mengkaitkan setiap a  A dengan tepat satu b  B, ditulis f: A  B. Himpunan A 

disebut domain dari fungsi f dan himpunan B disebut kodomain, sedangkan 

himpunan bagian dari himpunan B yang merupakan peta dari himpunan A disebut 

range atau jelajah.  

Contoh: 

P = Dedi, Erna, fikar, Sulis dan S = SD, SMK, SLTP, SLTA. P adalah 

himpunan anak Pak Amir dan S adalah himpunan sekolah. Antara P dan S ada 

relasi „ belajar di‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Relasi dari A ke B  
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Gambar 4. Relasi himpunan P ke himpunan S 



 

 
 

4. Cara Menyatakan Fungsi 

 Ada beberapa cara dalam menyatakan fungsi, yaitu: 

a. Diagram Panah 

 Diagram panah merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 

menunjukan hubungan antara daerah asal (domain) dengan daerah kawan 

(kodomain) yang diumpamakan dengan tanda panah. 

Contoh: 

Hubungan antara himpunan A = 2, 4, 6, 8 dan himpunan B = 1, 2, 3, 4,5 

yang didefinisikan dengan relasi „dua kali‟ dari A ke B. Seperti ditunjukan pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Terlihat bahwa semua anggota A berpasangan dan tidak ada satu pun anggota 

A yang berpasangan dengan lebih dari satu anggota B. 

b. Himpunan Pasangan Terurut 

 Himpunan Pasangan Terurut merupakan himpunan pasangan antara  

domain dan kodomain yang memiliki relasi. 
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Gambar 5. Relasi himpunan A ke himpunan B 



 

 
 

Contoh: 

Hubungan antara himpunan A = 2, 4, 6, 8 dan himpunan B = 1, 2, 3, 4,5 

yang didefinisikan dengan relasi „dua kali‟ dari A ke B. Maka fungsi dapat 

ditulis sebagai himpunan pasangan terurut sebagai berikut: 

f = (2,1), (4,2), (6,3), (8,4) 

 Jika diperhatikan pasangan terurut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pasangan terurut berbeda yang mempunyai bilangan pertama yang sama. 

c. Formula/Rumus  

    Contoh: 

Hubungan antara himpunan A = 2, 4, 6, 8 dan himpunan B = 1, 2, 3, 4,5 

yang didefinisikan dengan relasi „dua kali‟ dari A ke B. Fungsi dapat 

didefinisikan dengan rumus f(x) = 
 

 
   dengan domain fungsi 2, 4, 6, 8. 

d. Grafik 

   Misalkan f: A  B. Jika f adalah fungsi, maka grafik dari f  adalah himpunan 

semua titik (x,y) dalam R‟, dimana (x,y) adalah pasangan terurut dalam f  

dengan domain himpunan A. 

Contoh: 

f(x) = x + 1 dengan domain fungsi 0,1,2,3. 

Maka:  

f(0) = 0 + 1 = 1 

f(1) = 1 + 1 = 2 

f(2) = 2 + 1 = 3 

f(3) = 3 + 1 = 4 
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Jika domainnya tidak dinyatakan khusus, maka berarti domain fungsi 

adalah semua anggota himpunan bilangan real, sehingga grafik fungsinya 

membentuk garis atau kurva, karena anggota himpunan bilangan real adalah 

semua titik yang berada pada garis bilangan. 

Contoh: 

Grafik fungsi: f(x) = 2  + 1 

f(x) = 2  + 1 

f(0) = 2(0) + 1 

       = 0 + 1 = 1 

2  + 1 = 0 

2  = -1 

  = - 
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Gambar 6. Grafik fungsi f(x) 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Jenis- Jenis Fungsi  

a. Fungsi Konstanta 

 Fungsi konstanta merupakan suatu fungsi real yang berbentuk: f(x) = k, 

untuk x variabel real dan k suatu bilangan real tertentu. Frafik fungsi kontstanta 

berbentuk garis lurus sejajar sumbu X. Bilangan real disebut konstanta. (Yusuf 

Yahya, 130: 2013). 
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Gambar 7. Grafik fungsi f(x) = 2  + 1 

Gambar . Fungsi Konstanta 



 

 
 

b. Fungsi Identitas (Kesatuan) 

 Suatu fungsi real yang berbentuk: f(x) = x, untuk x variabel real, disebut 

fungsi identitas, ditulis juga f = I. 

c. Fungsi Kedalam (Into) Atau Injektif 

 Fungsi  f: A  B, dikatakan Fungsi Kedalam atau injektif jika tidak ada 

dua atau lebih elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fungsi Pada (Onto) Atau Surjektif 

 Fungsi  f: A  B, dikatakan dipetakan pada (onto) atau surjektif jika 

setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen 

himpunan A. 
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Gambar 8.  Fungsi f: A  B 
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Gambar 9. Fungsi  f: A  B 



 

 
 

              Dengan kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari f. Fungsi f 

disebut fungsi pada himpunan B.  

3. Fungsi Bijektif 

 Fungsi  f: A  B, dikatakan bijektif (berkorespondensi satu-satu) bila ia 

injektif  dan juga surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota B mempunyai tepat 

satu pra bayangan di A. 

 

 

 

 

 

 

6. Pembelajaran kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif  berbeda dengan model pembelajaran yang lain. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan 

pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya 

tujuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pelajaran, tetapi juga 

adanya unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama 

inilah yang menjadi ciri khas dari pembelajaran kooperatif.  

 Rusman (2014: 133) menyatakan bahwa “Model pembelajaran adalah 

suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. Oleh karena itu model 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan artinya para guru boleh memilih model 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai”. 
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Gambar 10. Fungsi  f: A  B 

 



 

 
 

 Slavin (Slavin, 2005: 4) menyatakan bahwa „Pembelajaran kooperatif 

merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan 

dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk 

mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman masing-masing”. 

 

 Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. (Rusman, 2010: 202). 

   Pembelajaran kooperatif menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerja 

sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu 

membuat diri mereka belajar sama baiknya. Menurut Slavin (2005: 10) tiga 

konsep penting dari pembelajaran kooperatif yaitu:  

“(1) penghargaan bagi tim, (2) tanggung jawab individu, (3) kesempatan 

sukses yang sama. Tim akan mendapatkan penghargaan jika mereka 

berhasil melampaui kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Tanggung 

jawan individual maksudnya adalah bahwa kesuksesan tim bergantung 

pada pembelajaran individual dari semua anggota tim.  Tanggung jawab 

difokuskan pada kegiatan anggota tim dalam membantu satu sama lain 

untuk belajar dan memastika bahwa tiap orang dalam tim siap untuk 

mengerjakan kuis atau bentuk penilaian lainnya yang dilakukan siswa 

tanpa bantuan teman satu timnya. Kesempatan sukses yang sama 

maksudnya, bahwa semua siswa memberi kontribusi pada timnya dengan 

cara meningkatkan kinerja mereka dari yang sebelumnya. Ini akan 

memastikan bahwa siswa dengan prestasi tinggi, sedang dan rendah 

semuanya sama-sama ditantang untuk melakukan yang terbaik karena 

kontribusi dari semua anggota tim ada nilainya”. 

 

  

 

 



 

 
 

 

 Rusman (2010: 206) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran 

kooperatif,yaitu: 

a. Pembelajaran secara Tim 

 Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim 

merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu 

membuat setiap siswa belajar. Setiap anggota tim harus saling embantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif 

 Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) Fungsi Manajemen sebagai 

perencanaan pelaksanaan menunjukan bahwa pembelajaran kooperatif  

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan langkah-langkah pembelajaran yang 

sudah ditentukan. Misalnya tujuan apa yang harus dicapai, bagaimana cara 

mencapainya apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan, dan lain 

sebagainya. (2) Fungsi manajemen sebagai organisasi, menunjukan bahwa 

pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses 

pembelajaran berjalan dengan efektif. (3) Fungsi manajemen sebagai kontrol, 

menunjukan bahwa dalam proses pebelajaran kooperatif perlu dirtentukan kriteria 

keberhasilan baik melalui bentuk tes aupun non tes. 

c. Kemampuan untuk bekerjasama 

 keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok, oleh karenanya prinsip kebersamaan atau kerjasama perlu ditekankan 

dalam pembelajaran kooperatif. Tanpa kerjasama yang baik, pembelajaran 

kooperatif tidak akan mencapai hasil yang optimal. 



 

 
 

d. Keterampilan bekerja sama 

 Kemampuan bekerjasama itu dipraktikkan melalui aktivitas dalam 

kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu 

didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota 

lain dalam rangka mencapai tujuan pebelajaran yang telah ditetapkan. 

 Terdapat enam langkah utama atau tahapan didalam pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama menyampaikan 

informasi, kedua siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tahapan ketiga diskusi 

kelompok diikuti, tahapan keempat presentasi hasil akhir kerja kelompok, kelima 

evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan keenam adalah pemberian 

penghargaan.   

Tabel 2. Tahap-tahap Model Pembelajaran Kooperatif 

Tahap  Tingkah laku guru 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

pada kegiatan pelajaran dan menekankan pantingnya topik 

yang akan dipelajari dan memotivasi siswa belajar 

Tahap 2 

Menyampaikan informasi 

Guru menyampaikan informasi atau materi kepada siswa 

dengan jalan demontrasi atau melalui bahan bacaan  

Tahap 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan efesien  

Tahap 4 Membimbing 

kelompok bekerja dan 

belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka  

Tahap 5 Evaluasi  Guru mengevalusi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari  

Tahap 6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok  

 

 Pemberian penghargaan yang diberikan dapat berupa penghargaan 

kelompok dengan cara menghitung poin perkembangan individual. Untuk melihat 



 

 
 

peningkatan poin hasil belajar yaitu dengan melihat selisih nilai yang didapat kan 

siswa dengan nilai yang diperoleh sebelumnya.  

Nilai = nilai yang diperoleh  nilai sebelumnya 

 Selisih yang diperoleh diberikan poin berdasarkan pada tabel berikut: 

Tabel 3. Poin Perkembangan Individual 

Nilai Poin Kelompok 

Lebih dari 10 poin dibawah rata-rata sebelumnya 0 

10 poin sampai 1 poin dibawah rata-rata sebelumnya 10 

Rata-rata sebelumnya sampai 10 poin diatas rata-rata sebelumnya 20 

Lebih dari 10 poin diatas rata-rata sebelumnya 30 

Skor sempurna (tanpa memperhatikan rata-rata sebelumnya) 30 

  

 Pemberian penghargaan kelompok berdasarkan poin perkembangan 

individu dengan melihat rata-rata dari poin yang dikumpulkan, rumus yang 

digunakan yaitu: 

Rata-rata poin = 
                            

            
 

Tabel 4. Penghargaan Kelompok 

Rata-rata poin (P) Penghargaan 

P  < 20 Good Team 

20 P < 25 Great Time 

P  25 Super Time 

 

Adapun unsur didalam pembelajaran kooperatif (Budi, 2013), yaitu: 

 

a. Saling ketergantungan positif 

`Pembelajaran kooperatif dalam pelaksanaannya, guru menciptakan 

suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan atau 

yang biasa disebut dengan saling ketergantungan positif yang dapat 

dicapai melalui: saling ketergantungan mencapai tujuan, saling 

ketergantungan menyelesaikan tugas, saling ketergantungan bahan atau 

sumber, saling ketergantungan peran, saling ketergantungan hadiah. 

 

 

 

 

b. Interaksi tatap muka 



 

 
 

Dengan hal ini dapat memaksa siswa saling bertatap muka sehingga 

mereka akan berdialog. Dialog tidak hanya dilakukan dengan guru 

tetapi dengan teman sebaya juga karena biasanya siswa akan lebih 

luwes, lebih mudah belajarnya dengan teman sebaya. 

c. Akuntabilitas individual 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar 

kelompok. Penilaian ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil penilaian ini 

selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua 

kelompok mengetahui siapa kelompok yang memerlukan bantuan dan 

siapa yang dapat memberikan bantuan,maksudnya yang dapat 

mengajarkan kepada temannya. Nilai kelompok tersebut harus 

didasarkan pada rata-rata, karena itu anggota kelompok harus 

memberikan kontribusi untuk kelompoknya. Intinya yang dimaksud 

dengan akuntabilitas individual adalah penilaian kelompok yang 

didasarkan pada rata-rata penguasaan semua anggota secara individual. 

d.  Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Keterampilan sosial dalam menjalin hubungan antar siswa harus 

diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan 

memperoleh teguran dari guru juga siswa lainnya. 

 

Unsur-unsur tersebut terdapat pada saat siswa berdiskusi, dimana siswa 

saling ketergantungan positif, pada saat diskusi siswa yang berkemampuan rendah 

tidak bergantung dengan siswa yang berkemampuan tingggi, namun sebaliknya 

siswa yang berkemampuan tingga bergantung pada siswa yang berkemampuan 

rendah, interaksi tatap muka terjadi saat diskusi dalam kelompok, akuntabilitas 

individual dimana penilaian kelompok berdasarkan rata-rata penguasaan semua 

anggota individu, dan keterampilan menjalin hubungan antar pribadi sangat 

diperlukan dalam kelompok karena  pada saat diskusi diperlukan kecakapan untuk 

bersoalisasi antar siswa. 

 

 

 

7. Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) 



 

 
 

 NHT atau  penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang mengutamakan adanya aktivitas para siswa dalam mencari dan 

mengolah serta melaporkan informasi yang diperoleh dari berbagai macam 

sumber, lalu siswa mempresentasikannya didepan kelas. NHT pertama kali 

dikembangkan oleh Spencer  Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran yang diajarkan (Trianto, 2007: 62).     

 NHT adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. (Huda, 2013: 203) 

 Adapun fase pelaksanaan NHT yaitu: 

Fase 1: Penomoran  

 Pada fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok 3-5 orang dan 

kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5. 

Fase 2: Mengajukan Pertanyaan  

 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan dapat bervariasi. 

Pertanyaan dapat amat spesifik dan dalam bentuk kalimat tanya.  

Fase 3: Berpikir Bersama 

 Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan 

meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

 

 

 

Fase 4: Menjawab 



 

 
 

 Guru memanggil suatu nomor tertentu, kemudiaan siswa yang nomornya 

sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk 

seluruh kelas. 

 Tahapan pelaksanaan NHT (Huda 2013: 203), yaitu : 

a. Siswa di bagi kedalam kelompok-kelompok. 

b. Masing-masing siswa dalam kelompok diberi nomor. 

c. Guru memberi tugas/pertanyaan pada masing-masing kelompok untuk 

mengerjakannya. 

d. Setiap kelompok mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

memahami penyelesaiannya. 

e. Guru memanggil salah satu nomor secara acak. 

f. Siswa dengan nomor yang dipanggil mempresentasikan jawaban dari 

hasil diskusi kelompok mereka. 

 

NHT merupakan model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa 

dalam belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi 

gagasan. Adapun fase NHT yang digunakan oleh peneliti adalah penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, pelaksanaan pembelajaran NHT yang 

dilakukan peneliti yaitu: 

1) Guru menjelaskan materi secara garis besar 

2) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 

3) Guru memberikan nomor kepala pada setiap anggota kelompok 

4) Guru memberikan tugas kepada siswa dalam LKS 

5) Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

6) Guru memanggil nomor kepala siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan 

kelompoknya saat kegiatan diskusi dimulai 

7) Guru memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya dan 

menyampaikan pendapat saat diskusi kelas 



 

 
 

8) Guru memanggil salah satu nomor kepala yang belum dipanggil untuk 

mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Pemanggilan nomor kepala siswa 

dilanjutkan hingga masalah pada LKS selesai. 

9) Guru meluruskan jawaban siswa 

10) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

11) Guru memberikan tes individu kepada siswa 

12) Guru memberikan penghargaan 

13) Guru mengingatkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

14) Guru menutup pembelajaran. 

8. Aktivitas Guru dan Siswa 

 Menurut Anton (2001: 26), “Aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi 

segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun non-fisik, merupakan suatu aktivitas”. 

Adapun aktivitas guru menurut Hermawan (2015), yaitu:  

“Aktivitas guru merupakan kegiatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk 

memberikan pengetahuan (cognitive), sikap dan nilai (alfective), dan 

keterampilan (psychomotor) kepada siswa. Guru mempunyai tanggung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk 

membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran 

hanyalah merupakan salah satu dari berbagai aktivitas guru dalam 

pembelajaran sebagai suatu proses dinamis dalam segala fase dan 

perkembangan siswa”. 

 

  Aktivitas guru merupakan kegiatan yang dilakukan guru selama 

pembelajaran. Aktvitas pembelajaran yang perlu diperhatikan guru agar 

menciptakan suasana belajar yang efektif sebagai berikut : 



 

 
 

a. Guru sebelum memulai aktivitas pembelajaran harus menyiapkan dan 

memotivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran yang tenang dan 

kondusif. 

b. Guru memulai aktivitas pembelajaran menjelaskan rencana pembelajaran 

dengan memberikan acuan terhadap materi yang akan dipelajari. 

c. Guru menjelaskan pelajaran sebelumnya dengan memberikan kaitan terhadap 

materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

d. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai dan guru menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

e. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan menjelaskan materi 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti siswa dan menunjukkan 

penguasaan terhadap materi. 

f. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari siswa. 

g. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran menggunakan media yang mampu 

menarik perhatian siswa untuk belajar. 

h. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan 

menggunakan metode dan sumber belajar. 

i. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua waktu siswa dapat termanfaatkan secara 

produktif. 

j. Guru memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

mempraktekkan dan berinteraksi dengan siswa lain. 



 

 
 

k. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar siswa. 

l. Guru melibatkan siswa secara aktif menyimpulkan materi pelajaran yang telah 

dipelajari. 

m. Guru melaksanakan evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari dengan 

memberikan penilaian dan latihan kepada siswa. 

n. Guru melaksanakan kegiatan tindak lanjut terhadap materi yang telah  

dipelajari. 

Aktivitas guru merupakan kegiatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk 

memberikan pengetahuan dan nilai siswa. Guru mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa.  

 Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan - kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, 

mengerjakan tugas- tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama 

dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

 Aktivitas siswa  dalam penelitian ini adalah semua aktivitas yang 

dilakukan siswa selama penerapan model pembelajaran NHT  pada materi relasi 

dan fungsi. Aktivitas yang dimaksud adalah keterlibatan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, menyimpak penjelasan guru, bertanya tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru, bekerjasama dalam kelompok untuk mengerjakan tugas, 

mempresentasikan hasil diskusi dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 



 

 
 

9. Hasil Belajar Relasi dan Fungsi 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki  siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Menurut Purwanto (2014: 45), yaitu : 

“Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, 

yaitu „hasil‟ dan „belajar‟. Pengertian hasil (product) merujuk pada suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional”.  

Belajar tidak hanya menguasai konsep teori materi pelajaran saja, tetapi 

juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat bakat, penyesuaian 

sosial, macam-macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan (Rusman, 

2013: 123). 

 Hasil belajar relasi dan fungsi dalam penelitian ini adalah perolehan hasil 

belajar akibat dilakukannya suatu aktivitas penerapan pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada materi relasi dan fungsi. Hasil belajar dalam penelitian ini dilihat 

dari ranah kognitif, yaitu penilaian pada tes yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi relasi dan fungsi. Hasil 

belajar dari segi kognitif dikatakan meningkat apabila kriteria ketuntasan belajar 

tercapai atau hasil yang dicapai mengingkat dari pembelajaran sebelumnya.  

10. Penerapan Model Pembelajaran NHT Pada Materi Relasi dan Fungsi 

 Penerapan pembelajaran pada materi relasi dan fungsi di lakukan empat 

kali pertemuan dengan waktu 3  40 menit pada hari Rabu dan 2  40 menit pada 

hari Jumat. Pertemuan pertama memahami relasi dan menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan relasi. Pertemuan kedua memahami perbedaan antara relasi 

dan bukan relasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. 



 

 
 

Pertemuan ketiga memahai fungsi, mengamati fungsi dan bukan fungsi, dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Pertemuan keempat 

memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi, dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk penyajian relasi dan fungsi. 

 Penerapan model pembelajaran NHT dimulai dengan mempersiapkan 

siswa untuk belajar, memberikan apersepsi terkait materi sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi yang akan di pelajari, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memotivasi siswa, menjelaskan materi secara garis besar 

mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen dan 

beranggotakan maksimal 4 orang siswa yang telah ditentukan berdasarkan nilai 

pada materi sebelumnya yang diperoleh dari guru matematika. 

 Langkah berikutnya adalah penomoran, tiap siswa dalam kelompok diberi 

nomor 1 sampai 4 sehingga tiap siswa dalam kelompok memiliki nomor yang 

berbeda-beda. Setelah siswa berkumpul dengan kelompoknya, guru mengajukan 

pertanyaan berupa soal-soal materi relasi dan fungsi dalam Lembar kerja Siswa 

(LKS). Guru membimbing siswa disetiap kelompok dalam menyelesaikan 

masalah pada LKS. 

  Setelah mendapat tugas dari guru semua anggota kelompok bekerjasama 

untuk memahami soal pada LKS, lalu membagi soal agar setiap anggota 

mengerjakan soal, hasil pekerjaannya disampaikan pada teman lainnya dalam 

kelompok, dan semua anggota kelompok menentukan jawaban yang dianggap 

paling tepat dan memastikan semua anggota mengetahui jawaban dan bagaimana 

mendapatkannya.  



 

 
 

 Guru memilih secara acak kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi di 

depan kelas,  dengan menyebutkan satu nomor 1, 2, 3, atau 4. Siswa dengan 

nomor yang di sebutkan guru menuliskan dan menjelaskan penyelesaian suatu 

nomor tertentu di depan kelas. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk memberikan tanggapan aupun pertanyaan kepada kelompok penyaji, 

guru meluruskan jawaban siswa, lalu guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari.   

 Guru mengecek pemahaman siswa dengan memberikan evaluasi atau tes 

individu, guru memberikan penghargaan kelompok, guru menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan guru mengakhiri pebelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

 Kegiatan pembelajaran NHT yang diterapkan pada materi relasi dan fungsi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Kegiatan Pembelajaran NHT Pada Materi Relasi dan Fungsi 

Tahap kooperatif Kegiatan pembelajaran Tahap NHT 

 Tahap 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

 Pendahuluan 

Guru memberikan apersepsi guna menjembatani 

pemahaman siswa terkait materi yang akan dipelajari dan 

materi sebelumnya yang berkaitan. 

 

 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi 

siswa. 

 Kegiatan inti  

Tahap 2 

Menyajikan 

informasi 

Guru menginformasikan materi yang dipelajari secara garis 

besar. (mengamati) 

 

 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. (menanya) 

Tahap 3 

Mengorganisasi 

siswa dalam 

kelompok-kelompok 

belajar 

Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok yang 

beranggota 4 orang tiap kelompok, setiap anggota dalam 

kelompok akan mendapat kan satu nomor yaitu dari antara 

nomor 1-4 

Tahap 1 

Penomoran 

Guru memberikan tugas dalam Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS). (mengamati) 

Tahap 2 

Mengajukan 

Pertanyaan 

 

 Tahap 4 

 

Setiap anggota kelompok mengerjakan tugas yang disajikan 

 

Tahap 3 



 

 
 

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

 

dengan nomor yang berbeda. (mencoba) Berpikir 

Bersama 
Hasil yang didapat disampaikan kepada anggota lainnya 

dalam kelompok. (menyampaikan) 

Siswa menentukan jawaban yang dianggap paling tepat. 

(menyimpulkan) 

 Tahap 4 

Pemberian 

Jawaban Setelah kegiatan diskusi selesai guru meminta salah satu dari 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan 

menyebutkan nomor kepala, pemilik nomor yang terpilih 

akan menjelaskan hasil diskusi kelompoknya dengan nomor 

soal yang ditentukan oleh guru. (menyampaikan) 

Siswa bertanya dan menyampaikan pendapat kepada 

kelompok penyaji. (menyampaikan) 

Guru meluruskan jawaban siswa 

Siswa dibimbing oleh untuk meyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. (menyimpulkan) 

Tahap 5 Evaluasi  Siswa diberikan  tes individu.     

Tahap 6  

Memberikan 

penghargaan 

Pemberian penghargaan kepada siswa yang dibagikan pada 

pertemuan berikutnya. 

 

 Penutup  

Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya serta mengingatkan siswa untuk 

belajar kembali dirumah 

Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 

 

B. Penelitian yang Relevan  

 Penelitian yang relavan dengan penelitian ini dilakukan oleh Tania (2015) 

menyimpulkan bahwa: 1) Aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran dengan 

model pembelajaran Numbered Head Together terlaksana dengan baik dengan 

presentase aktivitas guru sebesar 78,606% dan persentase aktivitas siswa sebesar 

75, 962%. Dengan model pembelajaran ini siswa lebih aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung, siswa lebih kreatif, antusias, dan termotivasi untuk 

mengikuti proses pembelajarn matematika didalam kelas. Kegiatan pembelajaran 

tidak lagi diambil secara penuh oleh guru melainkan siswa yang berperan aktif 

dalam menerima, mengolah dan menyimpulkan informasi yang diterima sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 2) Dari hasil tes akhir yang 



 

 
 

diberikan kepada 24 siswa didapat hasil bahwa 19 (79%) orang siswa tuntas dan 5 

(21%) orang siswa tidak tuntas. Diketahui pula bahwa rata-rata skor yang 

diperoleh oleh siswa adalah 73,35. Ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 79% 

artinya ketuntasan belajar siswa tercapai. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) menyimpulkan bahwa:  

1) Aktivitas siswa dalam pebelajaran kooperatif tipe NHT pada materi bangun 

ruang dikelas VIII-1 SMP Kristen Palangka Raya, dimana pada setiap pertemuan 

siswa bekerjasama dengan kelompok, memahami materi dan menyelesaikan LKS 

dengan baik, siswa terlihat aktif dan termotivasi untuk belajar. 2) Aktivitas guru 

dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi bangun ruang, sudah 

terlaksana dengan baik, hal tersebut ditunjukan dengan berhasilnya guru dalam 

penguasaan kelas saat pembelajaran berlangsung. 3) Dari hasil tes akhir yang 

diberrikan kepada 20 orang siswa , terdapat 3 orang yang tidak tuntas. Dari tes 

akhir diperoleh ketuntasan belajar sebesar  85%, artinya ketuntasan belajar siswa 

dapat dikatakan tuntas, karena berdasarkan kriteria ketuntasan klastikal apabila 

telah mencapai  80%. Kesamaan dengan penelitian ini penelitian relavan yang 

dilakukan adalah terletak pada model pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif 

tipe NHT, adapun perbedaan nya adalah pada materi yang akan diajarkan dan 

subjek. 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran metematika dalam kurikulum 2013 dirancang agar siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran dikelas baik dalam diskusi maupun menyelesaikan 

masalah. Dari teori yang telah dipaparkan sebelum nya, telah disebutkan bahwa 

pembelajaran dengan model NHT adalah salah satu alternatif model pembelajaran  

yang dapat meningkatkan keterlibatan semua siswa dalam pembelajaran. Dalam 

model pembelajaran ini tiap siswa mendapatkan nomor kepala yang berbeda. 

Nomor tersebut akan disebutkan secara acak pada saat sesi diskusi, dan yang 

nomornya disebutkan akan maju kedepan untuk mempersentasikan hasil diskusi 

kelompoknya dengan ketentuan soal yang diselesaikan ditentukan oleh guru. 

Sehingga setiap siswa di tuntut terlibat aktif dalam diskusi. Dengan 

dilaksanakannya model pembelajaran  NHT pada materi relasi dan fungsi ini  

diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam berdiskusi, 

namun juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi relasi dan fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya 

yang beralamat di Jalan Kutilang Bukit Tunggal Palangka Raya. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan sumber data 

langsung, berupa kata-kata atau gambar-gambar yang diperoleh dari aktivitas guru 

dan siswa serta dibatasi oleh masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan data 

kuantitatif berupa tes formatif pada setiap akhir pertemuan dan tes hasil akhir 

siswa yang diberikan setelah kegiatan pembelajaran dengan model NHT 

diterapkan. Adapun angka atau nilai yang diperoleh dari hasil tes belajar dalam 

penelitian ini digunakan hanya untuk mendeskripsikan bagaimana hasil 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran NHT. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripkan 

suatu keadaan, peristiwa atau obyek yang dapat dijelaskan atau dideskripsikan 

baik dengan kata-kata maupun angka. Penelitian ini mendeskripsikan aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan model NHT pada kelas VIII 

SMP Negeri 3 Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020. 

 



 

 
 

C. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka 

Raya pada semester ganjil Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 32 siswa yang 

terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Pemilihan terhadap kelas 

tersebut karena setiap kelas tidak berbeda secara kemampuan, didasari atas 

persetujuan dari guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 

Palangka Raya  

 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah: 

1. Survei tempat penelitian: 

a.  Menentukan lokasi tempat penelitian, 

b.  Meminta izin observasi ke kepala sekolah tempat penelitian, 

c.  Melakukan observasi dan wawancara kelokasi penelitian 

2. Menyusun proposal penelitian. 

3. Mengadakan seminar proposal penelitian. 

4. Melakukan revisi proposal penelitian. 

5. Mengurus surat ijin penelitian. 

6. Mempersiapkan instrumen penelitian. 

7. Menelaah validitas butir soal dengan bantuan raters. 

8. Pengumpulan data: 

a. Memasuki tempat penelitian, 

b. Melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai RPP, 

c. Memberikan lebar observasi guru dan siswa kepada obsever, 



 

 
 

d. Memberikan soal tes akhir kepada siswa, 

e. Mentranskip hasil tes siswa, lembar observasi guru, dan lembar observasi 

siswa, 

f. Menarik kesimpulan. 

9. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

E. Definisi Operasional 

 Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Model Pembelajaran 

NHT Pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka Raya”, 

maka ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Pembelajaran NHT  

 NHT merupakan model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa 

dalam belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi 

gagasan. Adapun fase NHT yang digunakan oleh peneliti adalah penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab. 

2. Aktivitas Guru  

Aktivitas guru merupakan kegiatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk 

memberikan pengetahuan dan nilai siswa. Guru mempunyai tanggung jawab 

untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan siswa.  

 

 

 



 

 
 

3. Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku siswa yang terjadi 

selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 

kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan 

pendapat, mengerjakan tugas- tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa 

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan. 

4. Hasil Belajar Relasi dan Fungsi 

 Hasil belajar dalam penelitian ini adalah perolehan hasil belajar akibat 

dilakukannya suatu aktivitas penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

pada materi relasi dan fungsi. Hasil belajar dalam penelitian ini dilihat dari ranah 

kognitif, yaitu penilaian pada tes yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi relasi dan fungsi. Hasil belajar dari 

segi kognitif dikatakan meningkat apabila kriteria ketuntasan belajar tercapai atau 

hasil yang dicapai meningkat dari pembelajaran sebelumnya.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

 Sugiyono (2015: 145) mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan”. Lebih lanjut Sugiyono (2015: 145) menyatakan bahwa “teknik 



 

 
 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati 

tidak terlalu besar”.  

 Observasi sebagai alat penilaian yang sering digunakan untuk mengukur 

tingkah laku individu ataupun suatu proses terjadinya suatu aktivitas, baik dalam 

mengukur atau menilai suatu proses pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran 

dengan model NHT pada materi relasi dan fungsi, lembar observasi aktivitas guru 

dan siswa diisi oleh dua orang pengamat selama berlansungnya proses 

pembelajaran dengan memberikan tanda checklist (√) pada lebar observasi yang 

telah disediakan. 

Tabel 6. Aktivitas Guru 

 

No Indikator 

1 Memberikan penjelasan materi secara singkat 

2 Membagi kelompok siswa secara heterogen 

3 Membagi LKS 

4 Membimbing diskusi kelompok siswa 

5 Memanggil nomor siswa untuk menyajikan pekerjaan kelompok 

6 Meluruskan jawaban siswa 

7 Membimbing siswa menarik kesimpulan 

8 Memberikan soal tes individu 

9 Memberikan penghargaan atas keberhasilan siswa, yang dibagikan pada pertemuan 

selanjutnya 

10 Menginformasikan materi pada pertemuan selanjutnya 

 

Tabel 7. Aktivitas Siswa 

No Indikator 

1 Memperhatikan penjelasan materi secara singkat yang disampaikan oleh guru 

2 Menanyakan hal yang tidak dipahami dari penjelasan guru 

3 Membentuk kelompok sesuai intruksi guru 

4 Siswa menerima LKS 

6 Siswa mengerjakan soal pada LKS 

7 Siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya dalam kelompok 

8 Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling tepat 



 

 
 

9 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok bagi siswa yang dipanggil nomor 

kepalanya oleh guru 

10 Kelompok yang berbeda pendapat dengan kelompok penyaji mengemukakan 

pendapatnya 

11 Memperhatikan penjelasan guru mengenai jawaban yang tepat 

12 Menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

13 Menyelesaikan tes individu yang diberikan guru 

14 Menerima penghargaan yang diberikan oleh guru 

15 Mencatat dan mencari referensi terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya  

 

2. Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar terdiri dari tes pada lembar kerja 1, 2, 3, 4 yang diberikan 

pada saat pembelajaran dilaksanakan pada tiap pertemuan dan tes akhir yang 

diberikan pada akhir pertemuan, pemberian tes ini dilakukan untuk melihat 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal setelah mendapat pengalaman 

belajar dengan model pembelajaran NHT. 

Adapun bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal bentuk 

uraian. Adapun langkah-langkah pengembangan instrumen penelitian sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan kisi-kisi butir soal yang mengacu pada silabus kurikulum 2013 

matematika. 

2. Menyusun butir soal dengan pedoman penskoran. 

3. Menganalisis validitas butir soal dengan bantuan rater. 

Berikut adalah kisi-kisi butir soal hasil belajar yang digunakan untuk 

menyusun butir soal tes hasil belajar. 

 

 

 



 

 
 

Tabel 8. Kisi-Kisi Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika 

Tingkat    : SMP 

Kelas/Semester   : VIII/I 

Mata Pelajaran    : Matematika 

Materi Pokok   : Relasi dan Fungsi 

Waktu    : 2   40 menit 

Kompetensi Dasar Materi 

Pokok 

Indikator Banyak 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.3 Mendeskripsikan dan 

menyatakan relasi dan 

fungsi dengan 

menggunakan 

berbagai  representasi 

(kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, dan 

persamaan) 

Relasi 

dan 

Fungsi 

1. Memahami relasi 1 1 Uraian 

2. Memahami 

fungsi 

1 2 Uraian  

3. Mengamati fungsi 

dan bukan fungsi 

1 3 Uraian  

3. Memahami 

bentuk penyajian 

relasi dan fungsi 

1 4,5 Uraian  

 

Berikut soal beserta pedoman jawaban dan penskoran: 

1. Diketahui himpunan A = Budi, Wahyu, Mukti, Anton dan himpunan B = 

Pisang, Mangga, Semangka, Jeruk, Jambu. Budi menjual pisang dan 

mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, Anton 

menjual mangga dan jambu. Hubungan himpunan A ke himpunan B yang 

dinyatakan dalam bentuk diagram panah dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B!... 

 

A 
B 

 pisang 

 mangga 

semangka 

jeruk 

 jambu 

Budi       

Wahyu  

Mukti    

Anton    



 

 
 

2. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4,5 dan himpunan B = a,b,c,d,e. Hubungan 

himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Apakah gambar di atas merupakan fungsi? Jelaskan! ... 

3. Diketahui himpunan A = 1,2,3 dan himpunan B = a,b. Dari tabel berikut 

amati yang merupakan fungsi dan bukan fungsi, kemudian tuliskan jawabanmu 

pada titik dikolom sampingnya! 

f  = (1,a), (2,a), (3,a) ... 

f  = (1,a), (2,a), (2,a) ... 

f  = (1,a), (2,a), (3,b) ... 

f  = (1,b), (2,a), (3,b) ... 

 

4. Terdapat lima orang siswa sedang menerima pelajaran disuatu kelas privat 

untuk belajar matematika. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. 

Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu 

kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada 

keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati.  

a. Nyatakan relasi tersebut kedalam bentuk diagram panah! 

b.  Menurut  anda, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan 

alasanmu! 

A B 

a 

b 

 c 

 d 

 e 

1  

  2  

  3   

  4   

  5    
 



 

 
 

5. Diketahui fungsi f dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adalah “setengah dari”. Nyatakanlah relasi tersebut dengan: 

     a. Himpunan pasangan terurut 

     b. Diagram panah 

     c. Tabel 

Tabel 9. Pedoman Penskoran 

No                                       Pedoman Jawaban                                                 Skor 

1 Menjual 1 

Skor maksimal 1 

2 Gambar tersebut merupakan fungsi  1 

Karena ada anggota himpunan pada domain mempunyai pasangan 

tepat satu pada kodomain 

1 

Skor maksimal 2 

3  

(1,a), (2,a), (3,a) Fungsi 

(1,a), (2,a), (2,a) Bukan fungsi 

(1,a), (2,a), (3,b) Fungsi 

(1,b), (2,a), (3,b) Bukan fungsi 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 Skor maksimal 4 

  

 Dilihat dari instrumen yang digunakan dan data yang ingin diperoleh maka 

teknik pengumpulan data dalam penelitipan ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

 Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa 

pada saat penerapan pembelajaran tipe NHT pada materi relasi dan fungsi 

berlangsung. Observasi dilakukan oleh dua orang mahasiswa program studi 

pendidikan matematika FKIP Universitas Palangka Raya untuk mengetahui 

kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan guru dan siswa pada kegiatan 

pembelajaran. Pengisian dilakukan dengan cara memberi tanda checklist () pada 

lembar observasi yang sudah disediakan oleh peneliti. 



 

 
 

b. Tes akhir 

 Tes akhir diberikan untuk mengetahui pemahaman materi relasi dan fungsi 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Tes akhir yang 

digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk soal uraian. 

3. Validitas Instrumen 

 Untuk mengumpulkan data, suatu instrumen tes harus diuji kevalidannya. 

“ Validitas merupakan derajat ketetapan antara dua data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data „ yang tidak berbeda‟ antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian” 

(Sugiyono, 2015: 267). Dalam penelitian ini, soal tes akhir akan divalidasi terlebih 

dahulu dengan bantuan tiga orang validator (rater) untuk memvalidasi butir soal 

yaitu dua orang dosen Program Studi Pendidikan Matematikan UPR dan seorang 

guru matematika SMP Negeri 3 Palangka Raya. Butir soal dikatakan valid apabila 

paling sedikit dua orang validator memberi nilai A pada suatu soal yang sama.  

Jika paling sedikit dua orang validator memberikan nilai B pada suatu soal yang 

sama, maka soal tersebut dapat digunakan tetapi harus diperbaiki. Jika paling 

sedikit dua orang validator memberikan nilai C pada suatu soal yang sama, maka 

soal tersebut tidak dapat digunakan atau dihilangkan. Seorang validator dapat 

menyatakan apakah butir soal dapat digunakan atau tidak dengan memberikan 

penilaian untuk setiap kriteria penelaah yang tercantum pada kartu telaah berikut: 

 

Tabel 10. Kartu Telaah Butir Tes Akhir 

 

Bidang 

Penelaahan 

Kriteria Penelaahan 



 

 
 

 

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Telaah 

 

Raters Butir Soal 

1 2 3 4 5 

Rater 1 A A A A A 

Rater 2 A A A A A 

Rater 3 A A A A A 

Kesimpulan A A A A A 

 

 Pada tabel 11 terlihat bahwa ketiga raters memberi nilai A untuk soal tes 

tes yang ditelaah maka soal tes dapat digunakan. 

 

 

 

 

G. Teknik Analisi Data  

1. Analisis Aktivitas Pembelajaran 

Materi A.  Rumusan butir tes sesuai dengan indikator. 

B.  Batasan jawaban atau ruang lingkup yang diuji sudah jelas. 

C.  Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran. 

D.  Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan kurikulum 2013. 

Konstruksi E.  Rumusan butir tes sudah menggunakan kata tanya atau perintah 

yang menuntut jawaban uraian/jawab singkat. 

F.  Rumusan butir tes tidak menimbulkan penafsiran ganda.  

G.  Ada petunjuk yang jelas tentang cara menyelesaikan soal 

H.  Ada pedoman penskoran. 

I.  Gambar disajikan dengan jelas dan terbaca. 

Bahasa    J.  Rumusan butir tes sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan 

komunikatif. 

K.  Rumusan butir tes tidak menimbulkan salah pengertian. 

L.  Butir tes menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Nilai  M.  Memberi nilai A jika butir tes dapat digunakan, nilai B jika butir 

perlu diperbaiki atau nilai C jika butir tes perlu dihilangkan. 



 

 
 

 Aktivitas pembelajaran yang dimaksud adalah aktivitas guru dan aktivitas 

siswa. Pengisian lembar observasi dilakukan pada saat proses kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan. Data aktivitas guru dan siswa yang diperoleh dengan 

memberikan tanda Checklist () pada lembar observasi yang disiapkan oleh 

peneliti. Data aktivitas guru dan aktivitas siswa diperoleh dari hasil lebar 

observasi dengan menjumlah skor yang diberikan oleh pengamat pada lembar 

observasi. Skor yang digunakan berdasarkan skala likert (Sugiyono, 2013: 137) 

yaitu skor 4 untuk aktivitas terlaksana dengan sangat baik, skor 3 untuk aktivitas 

terlaksana dengan baik, skor 2 untuk aktivitas terlaksana dengan cukup baik, skor 

1 untuk aktivitas kurang baik.  

Adapun rumus yang digunakan adalah (Sugiyono, 2013: 137):   

Presentase aktivitas = 
              

             
       

Tabel 12. Kriteria Aktivitas Guru dan Siswa 

Presentase tingkat aktivitas Kriteria tingkat aktivitas 

75%  Aktivitas  100% Sangat baik 

50%  Aktivitas  75% Baik 

25%  Aktivitas  50% Cukup baik 

0%  Aktivitas  25% Kurang baik 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Hasil Belajar Relasi dan Fungsi 



 

 
 

 Analisis data Tes Hasil Belajar (THB) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar ketuntasan hasil belajar siswa dalam aspek kognitif dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan model NHT pada materi relasi dan fungsi. 

Adapun analisi THB, yaitu: 

a. Ketuntasan Individual 

 Data hasil belajar siswa danalisis untuk mengetahui pencapaian ketuntasan 

belajar siswa sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan SMP 

Negeri 3 Palangka Raya untuk mata pelajaran matematika yaitu 75. Pencapaian 

ketuntasan belajar siswa dapat dilihat dari nilai siswa dengan menggunakan rumus 

berikut (Trianto, 2010: 235): 

Nilai = 
              

             
  100% 

b. Ketuntasan Klasikal 

 Secara klasikal dikatakan tuntas jika  75% individu yang tuntas dari 

jumlah siswa yang berada dikelas tersebut. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan presentase (P) ketuntasan belajar klasikal adalah sebagai berikut 

(Trianto, 2010: 241): 

P = 
                         

 
   100% 

Keterangan: 

P : Presentase 

N : Jumlah siswa keseluruhan 

c. Tingkat ketercapaian  

 Dari hasil tes belajar siswa dianalis untuk mengetahui presentase tingkat 

ketercapaian atau tingkat penguasaan belajar siswa dengan menggunakan rumus 

berikut: 



 

 
 

TK =  
                              

             
   100% 

Keterangan: 

TK : Tingkat ketercapaian 

Tabel 13. Kriteria Ketercapaian Siswa 

Presentase Ketercapaian Siswa Kriteria Ketercapaian Siswa 

80%  TK  100% Sangat tercapai 

60%  TK  80% Tercapai 

50%  TK  60% Cukup tercapai 

40%  TK  50% Kurang tercapai 

0%  TK  40% Sangat kurang tercapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 



 

 
 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Pra Pertemuan 

Tanggal 31 Juli 2019 peneliti mengadakan pertemuan dengan Kepala 

Sekolah untuk memohon izin mengadakan observasi di SMP Negeri 3 Palangka 

Raya. Pada tanggal 2 Agustus 2019 peneliti yang telah mendapatkan izin dari guru 

mata pelajaran matematika, kemudian  melakukan observasi terhadap proses 

belajar siswa di kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya.Setelah melakukan 

observasi peneliti menyampaikan materi yang akan diteliti yaitu materi relasi dan 

fungsi, kemudian guru matematika memperkirakan pembelajaran materi yang 

akan diteliti dilaksanakan pada bulan SeptemberOktober 2019. 

Tanggal 4 Oktober 2019 peneliti menyerahkan surat izin mengadakan 

penelitian dari Pemerintah Kota Palangka Raya Badan Penelitian dan 

Pengembangan kepada Kepala SMP Negeri 3 Palangka Raya. Kemudian surat izin 

penelitian tersebut diteruskan kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, 

dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada guru mata pelajaran matematika 

kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya. Pada tahap perencanaan, peneliti 

mengkonsultasikan dengan guru mata pelajaran matematika mengenai waktu 

penelitian, instrumen penelitian dan persiapan terkait penelitian. Berdasarkan hasil 

diskusi peneliti dengan guru mata pelajaran matematika kemudian bersepakat 

bahwa penelitian dimulai pada tanggal 11 September 2019. Dalam penelitian ini, 

peneliti berperan sebagai guru. 

1. Deskripsi Aktivitas Guru dan Siswa Pertemuan Pertama 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan pertama antara lain perencanaan 

dan pelaksanaan, yang akan diuraikan sebagai berikut: 



 

 
 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan, guru terlebih dahulu mempersiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan pertama yaitu materi tentang 

memahami relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan 

terurut, dan diagram kartesius, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan relasi. RPP disusun oleh guru kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa 1 (LKS 1), lembar tes 

individu 1, dan lembar observasi guru dan siswa. Setelah mendapatkan 

persetujuan, guru kemudian mempersiapkan 2 observer yang akan mengamati dan 

mendokumentasikan proses pembelajaran ketika berlangsung. 

b. Pelaksanaan 

Pembelajaran pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 11 September 2019. Pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 3  40 

menit dimulai  pukul 11.30 – 12.10 WIB, lalu dilanjutkan pada pukul 

12.40 – 14.00 dengan materi memahami relasi, menyatakan relasi dengan 

diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram kartesius, serta 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi.  Pada pertemuan pertama 

siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 24 orang siswa, 8 orang siswa yang 

tidak mengikuti pembelajaran dengan kode siswa S 01, S   , S  , S   , 

S   , S   , S    S    dan S    diantaranya tanpa keterangan, izin dan 

sakit. 

Peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran mengikuti RPP pertama 

yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambaran umum 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model 



 

 
 

pembelajaran NHT pada pertemuan pertama dari pendahuluan, kegiatan inti 

hingga penutupan.  

1) Pendahuluan 

 Pada tahap ini, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran siswa. Guru mengingatkan siswa mengenai materi 

sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, memotivasi siswa 

agar giat dan semangat dalam belajar. Kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan menjelaskan model pembelajaran yang digunakan yaitu NHT 

terutama aturan dalam mengerjakan LKS. Guru juga menjelaskan pentingnya 

setiap anggota kelompok menguasai materi, dapat berkerjasama dengan baik 

dalam kelompok, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal-soal karena 

setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya agar 

ditetapkan sebagai kelompok super, baik atau hebat. Selain itu guru juga 

menginformasikan bahwa pembelajaran dilaksanakan empat kali pertemuan dan 

pada pertemuan kelima akan diadakan tes akhir. 

 

 

2) Kegiatan Inti 

Gambar 11.Guru menjelaskan model pembelajaran NHT kepada siswa 



 

 
 

  Kegiatan inti, guru menyampaikan secara singkat materi yaitu memahami 

relasi, menyajikan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan 

diagram kartesius serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. 

Setelah memberikan penjelasan guru memberikan kesempatan untuk siswa 

bertanya. 

 

 Kegiatan selanjutnya adalah guru mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang heterogen yang ditinjau berdasarkan nilai 

ulangan harian siswa, terdapat 8 kelompok yang masing-masing  beranggotakan 4 

orang siswa. Guru membagikan nomor kepala kepada setiap kelompok dengan 

nomor 14 dan membagikan LKS. Guru membimbing siswa pada saat 

mengerjakan LKS dengan memeriksa setiap kelompok, dan menjawab pertanyaan 

yang ditanyakan siswa dari kelompok yang mengalami kesulitan.  

Gambar 12.Guru menyampaikan materi 



 

 
 

 

 

 Pada saat diskusi berlangsung, banyak siswa yang bertanya secara 

bersamaan kepada guru sehingga suasana kelas menjadi gaduh sehingga guru 

meminta perhatian siswa untuk bertanya secara bergantian, guru menjawab 

pertanyaan siswa didepan agar pertanyaan sama yang akan diajukan tidak ditanya 

kembali. Setelah siswa selesai menjawab masalah pada LKS. Guru memanggil 

nomor kepala 3 dari kelompok 1, nomor kepala 1 dari kelompok 2, nomor kepala 

2 dari kelompok 3, dan nomor kepala 1 dari kelompok 8 untuk mempresentasikan 

hasil kelompoknya. Siswa dengan nomor kepala  disebutkan guru, maju kedepan 

secara bersamaan untuk menuliskan jawaban kelompoknya dipapan tulis. Lalu 

siswa secara bergantian menjelaskan hasil kelompoknya. Setelah siswa 

menjelaskan hasil pekerjaannya siswa dari kelompok lain diberikan kesempatan 

untuk bertanya kepada kelompok penyaji. Terdapat siswa dari kelompok lain 

mengajukan pendapatnya karena jawaban pada nomor yang sama tapi hasil 

akhirnya berbeda. Setelah diskusi kelompok selesai guru meluruskan jawaban 

siswa. 

Gambar 13. Siswa bekerja sama menyelsaikan masalah pada LKS 



 

 
 

 

 

 3) Penutup 

 Pada kegiatan akhir atau penutup guru meminta kembali ketempat 

duduknya masing-masing, dilajutkan dengan guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Setelah siswa menyimpulkan guru 

memberikan tes formatif kepada siswa yang dikerjakan secara individu selama 10 

menit. Setelah waktu yang ditentukan selesai guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan lembaran jawaban tes formatif. Guru menyampaikan penghargaan 

kelompok akan dibagikan pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu memahami perbedaan 

antara relasi dan bukan relasi, dan guru menutup pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

2. Data Hasil Tes Formatif 1 

Berikut merupakan hasil tes formatif pertemuan pertama siswa kelas VIII-

2 SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

Tabel 14. Data Nilai Tes Formatif 1 

Gambar 14. Siswa dengan nomor kepala yang disebutkan guru menuliskan 

pekerjaaan kelompoknya dipapan tulis 



 

 
 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
Skor Ni lai 

Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 - - - - - - 

2 S-02 3 4 7 100  - 

3 S-03 2 4 6 85,71  - 

4 S-04 - - -  - - 

5 S-05 3 4 7 100  - 

6 S-06 2 4 6 85,71  - 

7 S-07 0 4 4 57,14 - 

8 S-08 3 4 7 100  - 

9 S-09 2 3 5 71,43 - 

10 S-10 - - - - - - 

11 S-11 - - - - - - 

12 S-12 3 4 7 100  - 

13 S-13 3 4 7 100  - 

14 S-14 1 2 3 42,86 - 

15 S-15 2 4 6 85,71  - 

16 S-16 3 4 7 100  - 

17 S-17 3 4 7 100  - 

18 S-18 2 2 4 57,14 - 

19 S-19 3 4 7 100  - 

20 S-20 3 4 7 100  - 

21 S-21 2 2 4 57,14 - 

22 S-22 - - - - - - 

23 S-23 3 3 6 85,71  - 

24 S-24 2 4 6 85,71  - 

25 S-25 - - - - - - 

26 S-26 2 2 4 57,14 - 

27 S-27 3 4 7 100  - 

28 S-28 - - - - - - 

29 S-29 2 4 6 85,71  - 

30 S-30 2 1 3 42,86 - 

31 S-31 - - - - - - 

32 S-32 3 4 7 100  - 

Jumlah 

  

140 1999,97 17 7 

Skor maksimal 

  

168    

Ketuntasan klasikal 

   

 70,83% 29,17% 

Tingkat ketercapaian 

  

83,33%    

 



 

 
 

 Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat ketercapaian yaitu 83,33% telah 

memenuhi kriteria sangat tercapai sesuai dengan  presentase ketercapaian siswa 

80%  TK  100% dan ketuntasan klasikal 70,83%. 

3. Deskripsi Aktivitas Guru dan Siswa Pertemuan Kedua 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini guru terlebih dahulu mempersiapkan RPP untuk pertemuan 

kedua yaitu materi tentang memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi 

serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. RPP disusun oleh guru 

kemudian dikonsultasikankepada dosen pembimbing dilengkapi dengan Lembar 

LKS 2, lembar tes individu 2, dan lembar observasi guru dan siswa. Sama seperti 

pertemuan sebelumnya, telah ada dua pengamat yang akan mengamati proses 

pembelajaran dengan model pembelajaran NHT. 

b. Pelaksanaan 

Pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 

13 September 2019. Pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2   40 menit 

dimulai  pukul 07.20   08.40 WIB dengan materi memahami relasi dan bukan 

relasi.Pada pertemuan kedua siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 30 

orang siswa dan 2 orang siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan kode 

siswa S-01 dan S-30 dengan keterangan sakit. 

 Peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran mengikuti RPP kedua 

yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambaran umum 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT pada pertemuan kedua dari pendahuluan, kegiatan inti hingga penutupan.  

1) Pendahuluan 



 

 
 

 Kegiatan pendahuluan, guru mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran siswa, dilanjutkan dengan 

memberikan apersepsi, dengan tanya jawab guru meminta siswa untuk mengingat 

kembali materi sebelumnya yaitu memahami relasi. Siswa diam saat guru 

menanya sehingga guru mengulang kembali pertanyaan dan memotivasi siswa 

untuk berani menyampaikan pendapatnya. Guru membagikan penghargaan 

kelompok yang diperoleh dari pertemuan sebelumnya dengan meminta 

perkawilan kelompok untuk maju mengambil pin yang telah disediakan guru.  

 Kelompok yang mendapatkan penghargaan dengan kategori super team 

diperoleh oleh kelompok 1. 2, 3, 5 dan 6. Kelompok 4,7 dan 8 memperoleh 

penghargaan dengan kategori good team. Kemudian guru menjelaskan topik yang 

akan dipelajari yaitu tentang relasi, lebih spesifiknya adalah memahami bentuk 

relasi dan bukan relasi. Guru mengingatkan manfaat dari mempelajari relasi dalam 

kehidupan sehari-hari agar lebih memotivasi siswa. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran pada 

pertemuan ini adalah dapat menentukan bentuk relasi dan bukan relasi. 

 

 2) Kegiatan Inti 

  Pada kegiatan inti, guru memulai dengan menyampaikan penjelasan 

singkat tentang materi bentuk relasi, dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. Karena siswa tidak ada yang bertanya, maka guru memberikan 

beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek pemahaman siswa terkait 

penjelasan materi yang dijelaskan guru. Setelah selesai menjelaskan kemudian 

guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar yang telah dibagikan 



 

 
 

pada pertemuan pertama, serta membagikan nomor kepala seperti yang digunakan 

pada pertemuan pertama. Pada saat mengerjakan LKS 2, siswa aktif untuk 

bertanya kepada guru mengenai hal yang belum dimengerti.  

 

 

 

  

 Setelah siswa selesai mengerjakan LKS 2, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang belum pernah mempresentasikan hasil kelompok, untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya. Siswa antusias mengajukan diri untuk 

maju presentasi, sehingga guru memanggi nomor kepala 1 dari kelompok 1, 

nomor kepala 2 dari kelompok 2, nomor kepala 1 dari kelompok 3, nomor kepala 

1 dari kelompok 4, nomor kepala 3 dari kelompok 6, nomor kepala 2 dari 

Gambar 15. Guru membagikan penghargaan kelompok 

Gambar 16. Guru membantu siswa yang kesulitan 



 

 
 

kelompok 7, nomor kepala 2 dari kelompok 8, nomor kepala 1 dari kelompok 2, 

dan nomor kepala 4 dari kelompok 4 untuk  mempresentasikan hasil kelompoknya 

secara bergantian. 

 

 

 

 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk 

menanggapi maupun bertanya kepada kelompok penyaji. Ada salah satu 

kelompok yang menangggapi kepada kelompok penyaji karena jawaban yang 

didapat berbeda. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut kelompok penyaji 

memeriksa kembali hasil pekerjaannya, jawaban berbeda karena kelompok 

penyaji keliru dalam menentukan bentuk relasi. Setelah siswa selesai presentasi 

guru meluruskan jawaban siswa. 

Gambar 18. Siswa menuliskan jawaban kelompoknya dipapan tulis 

Gambar 17. Siswa antusias mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil kelompoknya 



 

 
 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

jawaban yang belum dimengerti. Karena tidak ada siswa yang bertanya guru 

meminta siswa untuk kembali ketempat duduknya masing-masing.  

 3) Penutup 

 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Selanjutnya guru memberikan tes formati yang dikerjakan secara 

individu kepada siswa dan diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal 

tersebut. Setelah waktu yang ditentukan berakhir guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan lebar jawaban tes. Sebelum mengakhiri pembelajaran guru 

menyampaikan penghargaan pertemuan kedua akan dibagikan pada pertemuan 

berikutnya, serta guru menyampaikan materi yang akan dipelajri pada pertemuan 

berikutnya adalah fungsi dan mengingatkan siswa untuk membaca buku dan 

belajar mengenai fungsi. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

 

 

4. Data Hasil Tes Formatif 2 

 Berikut merupakan hasil tes formatif pertemuan kedua siswa kelas VIII-2 

SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

Tabel 15 Data Nilai Tes Formatif 2 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 Ya Tidak 

1 S-01 - - - - - - - 

2 S-02 2 2 2 6 100  - 

3 S-03 2 1 2 5 83,33  - 



 

 
 

4 S-04 0 1 2 3 50 -  

5 S-05 2 2 2 6 100  - 

6 S-06 2 2 2 6 100  - 

7 S-07 2 1 2 5 83,33  - 

8 S-08 2 2 2 6 100  - 

9 S-09 2 2 1 5 83,33  - 

10 S-10 0 0 0 0 0 -  

11 S-11 1 2 2 5 83,33  - 

12 S-12 2 2 2 6 100  - 

13 S-13 2 2 2 6 100  - 

14 S-14 2 2 2 6 100  - 

15 S-15 1 0 2 3 50 -  

16 S-16 2 2 2 6 100  - 

17 S-17 2 2 2 6 100  - 

18 S-18 1 2 2 5 83,33  - 

19 S-19 2 2 1 5 83,33  - 

20 S-20 2 2 2 6 100  - 

21 S-21 2 1 2 5 83,33  - 

22 S-22 1 2 1 4 66,67 -  

23 S-23 2 1 2 5 83,33  - 

24 S-24 1 2 2 5 83,33  - 

25 S-25 1 2 2 5 83,33  - 

26 S-26 1 1 2 4 66,67 -  

27 S-27 2 2 2 6 100  - 

28 S-28 0 0 0 0 0 -  

29 S-29 2 2 2 6 100  - 

30 S-30 - - - - 100 - - 

31 S-31 0 2 2 4 66,67 -  

32 S-32 2 2 2 6 100  - 

Jumlah 

   

146 2433,31 23 7 

Skor maksimal 

   

180  

 

 

Ketuntasan 

klasikal 

    

 76,67% 23,33% 

Tingkat 

ketercapaian 

   

81,11% 

   

 

  Pada tabel di atas dapat dilihat tingkat ketercapaian telah memenuhi 

kriteria sangat tercapai yaitu 81,11% sesuai dengan presentase ketercapaian siswa 

75%  TK  100% dan ketuntasan klasikal yaitu 76,67%. 

5. Deskripsi Aktivitas Guru dan Siswa Pertemuan Ketiga 



 

 
 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini guru terlebih dahulu mempersiapkan RPP untuk pertemuan 

ketiga yaitu materi fungsi. RPP disusun oleh guru kemudian 

dikonsultasikankepada dosen pembimbing dilengkapi dengan LKS 3, lembar tes 

individu 3, dan lembar observasi guru dan siswa. Sama seperti pertemuan 

sebelumnya, telah ada dua pengamat yang akan mengamati proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran NHT. 

b. Pelaksanaan 

Pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 2 Oktober 2019. Pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 3   40 menit 

dimulai  pukul 11.30 – 12.10 WIB, istirahat selama 30 menit dan pembelajaran 

dilanjutkan pukul 12.40-14.00 dengan materi fungsi, mengamati bentuk fungsi 

dan bukan fungsi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi.Pada 

pertemuan ketiga,  siswa yang mengikuti pembelajaran sebanyak 32 orang siswa. 

 Peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran mengikuti RPP ketiga 

yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambaran umum 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan model NHT. 

1) Pendahuluan 

 Pada tahap ini, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran siswa. Guru meminta siswa untuk mengingat kembali 

materi sebelumnya yaitu relasi. Siswa tidak menjawab diam dan tidak pertanyaan 

guru, sehingga guru memberikan pertanyaan agar siswa aktif dalam 

menyampaikan pendapatnya, seperti guru mengatakan “Pada pertemuan 

sebelumnya kita telah mempelajari tentang relasi, anak-anak masih ingat apa yang 



 

 
 

dimaksud dengan relasi?”, ketika siswa menjawab pertanyaan guru guru 

melanjutkan bertanya “ tolong berikan contoh relasi, silahkan tuliskan di papan 

tulis”. Guru menyampaikan pentingnya materi fungsi, salah satunya yaitu 

memudahkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Selanjutnya 

guru memberikan penghargaan kelompok dengan meminta perwakilan kelompok 

untuk maju mengambil pin yang telah disediakan oleh guru. Kelompok belajar 

yang mendapatkan penghargaan dengan kategori super team adalah kelompok 4, 

kelompok 3 dan 5 memperoleh penghargaan dengan kriteria great team, dan 

kelompok 1, 2, 6, 7 dan 8 memperoleh penghargaan dengan kriteria good team. 

 

 

 

2) Kegiatan Inti  

  Pada kegiatan inti, guru memulai dengan menyampaikan penjelasan 

singkat tentang materi fungsi, yaitu memahami fungsi, mengamati fungsi dan 

bukan fungsi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Setelah 

menjelaskan materi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang dijelaskan guru. Karena tidak ada siswa yang bertanya guru 

meminta siswa untuk membentuk kelompok dengan anggota yang sama seperti 

Gambar 19. Siswa menerima penghargaan kelompok  



 

 
 

pada pertemuan sebelumnya dan membagikan nomor kepala sesuai dengan nomor 

kepala pada perteuan sebelumnya. Guru memberikan LKS pada tiap kelompok, 

sebelum siswa menjawab guru meminta siswa untuk menyimak penjelasan guru 

mengenai masalah pada LKS. Guru membimbing siswa pada saat diskusi dan 

mengingatkan siswa bahwa tiap anggota kelompok punya peran penting untuk 

keberhasil kelompoknya dan memotivasi siswa yang cenderung diam saat diskusi 

kelompok. Setelah siswa selesai mengerjakan LKS 3, guru meminta memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kelompoknya didepan. 

Siswa antusias untuk mengajukan diri, sehingga guru memilih siswa yang belum 

pernah maju dan menyampaikan kepada siswa yang punya kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya pada pertemuan sebelumnya untuk tidak 

mengajukan diri dan memberikan kesempatan untuk teman lainnya. Guru 

memanggil  nomor kepala 2 dari kelompok 1, nomor kepala 2 dari kelompok 2, 

nomor kepala 4 dari kelompok 5, nomor kepala 3 dan 4 dari kelompok 7 untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya. 

 

  

 Siswa dari kelompok lain menyampaikan pendapatnya kepada kelompok 

penyaji karena pada soal yang sama tetapi jawaban berbeda. Kelompok penyaji 

Gambar 20. Siswa menulis jawaban soal di papan tulis 



 

 
 

mengecek kembali bentuk diagram panah dari masalah pada LKS. Setelah diskusi 

kelompok selesai guru meluruskan jawaban siswa.  

 3) Penutup 

 Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa menyipulkan materi tang 

telah dipelajari, dilanjutkan dengan memberikan tes individu 3 untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setelah lembar tes siswa 

terkumpul semua guru menyampaikan penghargaan kelompok akan dibagikan 

pada pertemuan berikutnya, serta mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali 

pelajaran yang telah di pelajari dan mempelajari tentang bentuk relasi dan fungsi 

sebagai pengetahuan untuk materi berikutnya, serta menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk relasi dan fungsi. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam.  

 

 

 

6. Data Hasil Tes Formatif 3 

 Berikut merupakan hasil tes formatif pertemuan ketiga siswa kelas VIII-2 

SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

           Tabel 16 Data Nilai Tes Formatif 3 

No Kode 

Siswa 
Soal 

Skor 
Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 3 2 5 71,43 -  

2 S-02 3 2 5 71,43 -  

3 S-03 0 4 4 57,14 -  

4 S-04 3 2 5 71,43 -  

5 S-05 3 4 7 100  - 

6 S-06 3 3 6 85,71   

7 S-07 3 2 5 71,43 -  



 

 
 

8 S-08 2 4 6 85,71  - 

9 S-09 2 1 3 42,86 -  

10 S-10 3 1 4 57,14 -  

11 S-11 3 0 3 42,86 -  

12 S-12 3 4 7 100  - 

13 S-13 3 4 7 100  - 

14 S-14 3 2 5 71,43 -  

15 S-15 3 2 5 71,43 -  

16 S-16 3 4 7 100  - 

17 S-17 3 4 7 100  - 

18 S-18 3 2 5 71,43 -  

19 S-19 3 2 5 71,43 -  

20 S-20 3 3 6 85,71  - 

21 S-21 2 4 6 85,71  - 

22 S-22 1 2 3 42,86 -  

23 S-23 3 2 5 71,43 -  

24 S-24 3 2 5 71,43 -  

25 S-25 3 2 5 71,43 -  

26 S-26 3 2 5 71,43 -  

27 S-27 3 4 7 100  - 

28 S-28 3 1 4 57,14 -  

29 S-29 2 3 5 71,43 -  

30 S-30 2 1 3 42,86 -  

31 S-31 2 0 2 28,57 -  

32 S-32 1 4 5 71,43 -  

Jumlah 

  

162 2242,86 10 22 

Skor maksimal 

  

224    

Ketuntasan 

klasikal 

   

 31,25% 68,75% 

Tingkat 

ketercapaian 

  

72,32% 

   

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat ketercapaian yaitu 72,32%, sesuai 

dengan kriteria presentase ketercapaian 60%  TK  80% maka tingkat 

ketercapaian  tercapai dan ketuntasan klasikal yaitu 31,25% 

 Pada pertemuan ketiga siswa istirahat selama 30 menit mulai pukul 12.10-

12.40 WIB dan pembelajaran dilaksanakan kembali pada pukul 12.40-14.00 WIB. 

Pada saat pembelajaran dimulai masih ada beberapa siswa yang tidak masuk ke 

ruangan tepat waktu sehingga pada saat diskusi kelompok terjadi siswa yang telat 



 

 
 

masuk dan soal pada LKS yang merupakan bagiannya belum selesai dikerjakan, 

sehingga teman sekelompoknya yang mengambil bagian lebih banyak untuk 

menyelesaikan soal tersebut. Oleh karena itu informasi yang didapatkanya pada 

saat diskusi sedikit, sehingga pada saat menyelesaikan tes formatif siswa 

mengalami kesulitan.  

7. Deskripsi Aktivitas Guru dan Siswa Pertemuan Keempat 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini guru terlebih dahulu mempersiapkan RPP untuk pertemuan 

ketiga yaitu meteri relasi dan fungsi dengan sub materi penyajian relasi dan 

fungsi. RPP disusun oleh guru kemudian dikonsultasikankepada dosen 

pembimbing dilengkapi dengan LKS 4, lembar tes individu 4, dan lembar 

observasi guru dan siswa. Sama seperti pertemuan sebelumnya, telah ada dua 

pengamat yang akan mengamati proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT. 

 

       b. Pelaksanaan 

Pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dilaksanakan pada hari Jumat 09 

Oktober 2019. Pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2   40 menit dimulai  

pukul 07.20-08.40 WIB dengan materi relasi dan fungsi, yaitu memahami bentuk 

penyajian relasi dan fungsi.Pada pertemuan ketempat,  siswa yang mengikuti 

pembelajaran sebanyak 31 orang siswa.Satu orang siswa dengan kode siswa S-01 

tidak hadir dengan keterangan sakit. 



 

 
 

 Peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran mengikuti RPP keempat 

yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambaran umum 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan model NHT. 

1) Pendahuluan 

 Pada tahap ini, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mengecek kehadiran siswa. Guru meminta siswa untuk mengingat kembali 

materi sebelumnya yaitu relasi dan fungsi.Beberapa siswamenjawab pertanyaan 

guru, namun sebagian masih ada yang belum tepat sehingga guru meluruskan 

jawab yang belu tepat. Guru memotivasi siswa dengan membagikan penghargaan 

kelompok yang diperoleh pada pertemuan sebelumnya, serta mengingatkan siswa 

untuk rajin belajar. Pada pertemuan ketiga kelompok 6 dan 8 memperoleh 

penghargaan dengan kriteria great team, dan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 

memperoleh penghargaan dengan kriteria good team. 

 

 

2) Kegiatan Inti  

  Pada kegiatan inti, guru memulai dengan menyampaikan penjelasan 

singkatmengenai bentuk penyajian relasi dan fungsi. Setelah menjelaskan materi 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

Gambar 21. Siswa menerima penghargaan kelompok  



 

 
 

dijelaskan.Karena tidak ada siswa yang bertanya guru meminta siswa untuk 

membentuk kelompok dengan anggota yang sama seperti pada pertemuan 

sebelumnya dan membagikan nomor kepala sesuai dengan nomor kepala pada 

perteuan sebelumnya. Guru memberikan LKS pada tiap kelompok.Guru 

mengingatkan siswa agar bekerjasama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

masalah dan saling berbagi pengetahuan. Saat diskusi kelompok beberapa siswa 

mengajukan pertanyaan kepada guru, seperti “Bu, apakah pada saat membuat 

diagram kartesius himpunan harus dimisalkan menjadi x dan y ?”, “Bu, membuat 

tabel seperti contoh yang ibu jelaskan tadi?”.Setelah siswa selesai mengerjakan 

LKS 4, guru meminta memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil kelompoknya didepan. Guru meminta siswa dengan 

nomor kepala 3 dari kelompok 2, nomor kepala 3 dari kelompok 4, nomor kepala 

1 dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siswa 

lainnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat maupun bertanya 

kepada kelompok penyaji. Karena tidak ada siswa yang bertanya dan menanggapi 

guru mengapresiasi siswa yang maju dan menyampaikan bahwa hasil 

pekerjaannya sudah tepat, dan dijelaskan kembali oleh guru agar menguatkan 

jawaban siswa. 



 

 
 

 

 

 

 

3) Penutup 

 Pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa menyipulkan materi tang 

telah dipelajari, dilanjutkan dengan memberikan tes individu 4 untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setelah lembaraan tes siswa 

terkumpul semua guru menyampaikan penghargaan kelompok akan dibagikan 

pada pertemuan berikutnya, serta mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali 

materi yang telah dibahas dikarena pada pertemuan berikutnya diadakan tes akhir 

dimana pada tes akhir tersebut memuat mengenai materi dari pertemuan pertama 

yaitu relasi dan fungsi. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.  

8. Data Hasil Tes Formatif 4 

 Berikut merupakan hasil tes formatif pertemuan keempat siswa kelas   

VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya. 

          Tabel 17 Data Nilai Tes Formatif 4 

Gambar 22. Siswa menuliskan jawaban kelompoknya dipapan tulis 



 

 
 

No Kode 

Siswa Soal Skor 

Nilai Ketuntasan 

Belajar 

1 2 
 

Ya Tidak 

1 S-01 - - - -  - 

2 S-02 2 2 4 66,67 - 

3 S-03 2 2 4 66,67 - 

4 S-04 2 1 3 50 - 

5 S-05 2 3 5 83,33  - 

6 S-06 2 3 5 83,33  - 

7 S-07 3 3 6 100  - 

8 S-08 2 2 4 66,67 - 

9 S-09 3 2 5 83,33  - 

10 S-10 1 1 2 33,33 - 

11 S-11 3 3 6 100  - 

12 S-12 2 3 5 83,33  - 

13 S-13 2 3 5 83,33  - 

14 S-14 3 3 6 100  - 

15 S-15 3 3 6 100  - 

16 S-16 2 3 5 83,33  - 

17 S-17 2 3 5 83,33  - 

18 S-18 2 3 5 83,33  - 

19 S-19 2 3 5 83,33  - 

20 S-20 3 3 6 100  - 

21 S-21 3 3 6 100  - 

22 S-22 1 1 2 33,33 - 

23 S-23 2 2 4 66,67 - 

24 S-24 2 3 5 83,33  - 

25 S-25 2 3 5 83,33  - 

26 S-26 2 2 4 66,67 - 

27 S-27 2 3 5 83,33  - 

28 S-28 1 0 1 16,67 - 

29 S-29 3 3 6 100  - 

30 S-30 2 3 5 83,33  - 

31 S-31 2 3 5 83,33  - 

32 S-32 3 3 6 100  - 

Jumlah 

  
146 2433,3 22 9 

Skor maksimal 

  
186    

Ketuntasan 

klasikal 

   

 70,97% 29,03% 

Tingkat 

ketercapaian 

  
78,49% 

   

 



 

 
 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketercapaian tercapai dengan 

kriteria 78,49% berdasarkan presentase ketercapaian 60%  TK  80% maka 

ketercapaian siswa tercapai dan ketuntasan klasikal 70,97%. 

9. Deskripsi Data Tes Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada pertemuan kelima meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan yang akan diuraikan berikut: 

1) Perencanaan 

 Sebelum memulai pembelajaran guru terlebih dahulu mempersiapakan 

soal tes akhir berbentuk uraian. 

2) Pelaksanaan 

 Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 

dan dimulai pada pukul 11.3012.10 WIB, istirahat selama 30 menit sehingga 

dilanjutkan pukul 12.4013.20 WIB. Proses tes akhir ini dilaksanakan di ruang 

kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya dengan dihadiri oleh 31 orang siswa. 

Satu orang siswa dengan kode S-22 dengan keterangan sakit. 

 Sebelum guru memberikan lembar soal tes akhir guru meminta siswa 

untuk menyimpan buku paket maupun catatan yang berkaitan dengan materi relasi 

dan fungsi. Setelah semua siswa menyiapkan perlengkapan ujian, seperti kertas 

untuk jawaban soal, dan alat tulis, kemudian guru membagikan lembar tes akhir, 

untuk dikerjakan secara individu. Setelah lembar soal selesai dibagikan, guru 

menginformasikan bahwa waktu untuk menyelesaikan tes akhir selama 80 menit. 

Pada saat siswa mengerjakan tes akhir guru berjalan dala kelas sambil 

memperhatikan siswa agar tidak ada siswa yang bekerjasama dalam 

menyelesaikan tes akhir. Setelah waktu yang diberikan habis, guru meminta siswa 



 

 
 

untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Setelah tes akhir dilaksanakan guru 

memberikan penghargaan kelompok pada siswa. 

10. Data Hasil tes Akhir 

 Berikut merupakan hasil tes akhir siswa kelas VIII-2 SMP Negeri 3 

Palangka Raya.  

Tabel 18. Hasil Tes Akhir Pada Pertemuan Kelima 

 

No Kode 

Siswa 
Soal 

Skor 
Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 4 5 Ya Tidak 

1 S-01 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

2 S-02 1 2 4 3 3 13 100  - 

3 S-03 1 2 3 3 3 12 92,31  - 

4 S-04 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

5 S-05 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

6 S-06 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

7 S-07 0 2 1 1 3 7 53,85 -  

8 S-08 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

9 S-09 1 1 3 1 2 8 61,54 -  

10 S-10 1 1 3 1 0 6 46,15 -  

11 S-11 1 1 3 2 0 7 53,85 -  

12 S-12 1 2 4 3 3 13 100  - 

13 S-13 1 2 4 3 3 13 100  - 

14 S-14 1 1 3 1 2 8 61,54 -  

15 S-15 1 2 3 3 3 12 92,37  - 

16 S-16 1 2 4 3 3 13 100  - 

17 S-17 1 2 4 3 3 13 100  - 

18 S-18 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

19 S-19 1 2 3 1 2 9 69,23 -  

20 S-20 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

21 S-21 1 1 1 1 3 7 53,85 -  

22 S-22 

       

- - 

23 S-23 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

24 S-24 1 2 4 2 2 11 84,62  - 

25 S-25 1 2 4 3 0 10 76,92  - 

26 S-26 1 2 3 2 1 9 69,23 -  

27 S-27 1 2 4 3 3 13 100  - 

28 S-28 1 1 4 2 3 11 84,62  - 

29 S-29 1 2 4 3 3 13 100  - 

30 S-30 1 1 3 1 0 6 46,15 -  



 

 
 

31 S-31 1 1 3 1 0 6 46,15 -  

32 S-32 1 2 3 3 3 12 92,31  - 

Jumlah 

     

328 2523,17 21 10 

Skor maksimal 

     

403 

 

  

Ketuntasan klasikal 

      

 67,74% 32,26% 

Tingkat 

ketercapaian 

     

81,39% 

   

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tingkat ketercapaian siswa adalah 

81,39%, sesuai dengan presentase ketercapaian siswa 80%  TK  100% maka 

kriteria ketercapain siswa sangat tercapai dan ketuntasan klasikal siswa adalah 

67,74%. 

 

B. HASIL PENELITIAN 

1. Aktivitas Guru dan Siswa 

 Pengamatan aktivitas guru dan siswa dilakukan selama pelaksanaan 

pembelajaran dengan model NHT pada materi relasi dan fungsi pada pertemuan 

pertama sampai pertemuan keempat dilakukan selama 2  40 menit pada hari 

jumat dan 3 x 40 menit pada hari rabu dengan menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. Pengamat aktivitas guru dan siswa ini dilakukan oleh 

dua orang pengamat. 

 

 Data hasil pengamatan guru ditunjukkan pada tabel 19 yang dibuat 

berdasarkan data hasil pengamatan dari dua orang observer. 

Tabel 19 Presentase Aktivitas Guru Pada Pertemuan Pertama 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Guru membuka pelajaran dan 

mengucapkan salam 

        



 

 
 

2 Mengecek kehadiran siswa         

3 Memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

        

4 Guru menjelaskan manfaat mempelajari 

relasi dan fungsi yaitu relasi bermanfaat 

mengetahui hubungan antara dua 

kelompok „sesuatu‟, relasi juga 

mempermudah pengelompokan „sesuatu‟ 

tersebut berdasarkan suatu hal. Salah satu 

manfaat fungsi adalah memprediksi nilai 

suatu hal. (menyampaikan) 

        

5 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu menjelaskan dengan kata-kata dan 

menyatakan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi dan 

membedakan antara relasi dan fungsi. 

(menyampaikan) 

        

6 Guru menyampaikan model pembelajaran 

yang digunakan 

        

Kegiatan inti 

7 Guru menjelaskan materi tentang relasi 

dan fungsi secara garis besar. 

(menyampaikan) 

        

8 Menanyakan kepada siswa hal yang 

belum dipahami dari materi yang 

dijelaskan. (menanya) 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

9 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok secara heterogen 

        

10 Guru memberikan nomor kepala kepada 

kelompok belajar, satu kelompok 

mendapat empat nomor, yaitu nomor 

1,2,3, dan 4 

        

  

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

 11 Guru memberikan tugas dalam LKS. 

(menanya) 

        

12 Guru menjelaskan bagaimana tugas 

kelompok dalam menyelesaikan LKS 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

13 Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi.  

        

Tahap 4 Pemberian jawaban 

14 Guru memanggil salah satu nomor kepala         



 

 
 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

15 Guru meminta kelompok lain menanggapi 

dan bertanya kepada kelompok penyaji 

        

16 Guru meluruskan jawaban siswa. 

(menyampaikan) 

        

Kegiatan Penutup 

17 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

(menyimpulkan). 

        

18 Guru menyampaikan pemberian 

penghargaan akan dibagikan pada 

pertemuan berikutnya 

        

19 Guru memberikan evaluasi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa 

        

20 Guru menginfokan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

yaitu memahami perbedaan antara relasi 

dan bukan relasi 

        

21 Guru memberikan salam penutup untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran 

        

Jumlah Skor 61  54 

Skor maksimum 80  84 

Presentase 76,27 %  64,28 % 

Rata-rata presentase  70,27 % 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada pertemuan 

pertama terlaksana dengan baik dengan rata-rata presentase  70,27%. 

 Dari hasil pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan kedua ditunjukan 

pada tabel 20 berikut yang dibuat berdasarkan data hasil pengamatan dari dua 

orang observer. 

 

Tabel 20. Presentase Aktivitas Siswa Pada Pertemuan Pertama 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam dan berdoa         

2 Guru menjawab saat guru mengabsen         

3 Siswa mengingat materi sebelumnya 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 

        

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru         



 

 
 

mengenai manfaat mempelajari relasi dan 

fungsi 

5 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru dan model 

pembelajaran yang digunakan 

        

Kegiatan inti 

6 Siswa memperhatikan poenjelasan materi 

tentang relasi secara singkat 

        

7 Siswa bertanya mengenai penjelasan 

materi yang belum dimengerti. 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

8 Siswa membentuk kelompok sesuai 

intruksi guru 

        

9 Siswa menerima nomor kepala         

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

10 Siswa menerima LKS yang dibagikan 

guru 

        

11 Mendengarkan bagaimana pelaksanaan 

diskusi kelompok oleh guru 

        

12 Siswa membagi soal dalam LKS         

13 Siswa mengamati soal pada LKS         

14 Bertanya kepada guru mengenail hal yang 

kurang jelas dan belum dipahami 

        

15 Siswa mengerjakan soal pada LKS         

 

Tahap 3 Berpikir besama 

16 Siswa menyampaikan yang diperolehnya         

17 Siswa meyakinkan jawabannya pada 

anggotanya 

        

18 Memilih jawaban yang dianggap paling 

tepat 

        

19 Memastikan anggota kelompoknya 

mengetahui jawaban soal pada LKS 

        

 

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

20 Siswa mempresentasikan hasil diskusi         

21 Siswa menaggapi/bertanya kepada 

kelompok penyaji 

        

22 Mendengarkan penjelasan guru mengenai 

jawaban yang tepat 

        

 

Kegiatan Penutup 



 

 
 

23 Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

        

24 Siswa menyelesaikan tes individu         

25 Menyimak penjelasan guru mengenai 

penghargaan kelompok 

        

26 Siswa menyimak/mencatat penjelasan 

guru mengenai materi selanjutnya yang 

akan dipelajari 

        

27 Siswa menjawab salam guru         

Jumlah Skor 80  67 

Skor maksimum 108  108 

Presentase 74,1 %  62 % 

Rata-rata presentase  68,05 % 

`  

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa pada pertemuan 

pertama terlaksana dengan baik sesuai dengan presentase tingkat aktivitas 50%  

Aktivitas  75%  dengan presentase 68,05%.  

 Data hasil pengamatan aktivitas guru pada pertemuan kedua berdasarkan 

data hasil pengamatan dari dua orang observer dapat dilihat pada tabel 21. 

Tabel 21 Presentase Aktivitas Guru Pada Pertemuan Kedua 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Guru membuka pelajaran dan 

mengucapkan salam 

        

2 Guru meminta siswa berdoa sebelum 

memulai pelajaran 

        

3 Mengecek kehadiran siswa         

4 Memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

        

5 Guru menjelaskan manfaat mempelajari 

membedakan bagaimana relasi dan bukan 

relasi adalah memudahkan menyelesaikan 

masalah yangb berkaitan dengan relasi 

        

6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu memahami perbedaan antara relasi 

dan bukan relasi. 

        

 

Kegiatan inti 



 

 
 

7 Guru menjelaskan materi tentang relasi 

dan bukan relasi secara garis besar. 

        

8 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. (menanya) 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

9 Guru memintas siswa berkumpul dengan 

kelompoknya masing-masing. 

        

10 Guru membagikan nomor kepala kepada 

setiap kelompok 

        

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

 11 Guru memberikan tugas dalam LKS. 

(menanya) 

        

12 Guru mengingatkan siswa bagaimana 

pelaksaan diskusi kelompok 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

13 Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi.  

        

14 Guru mengecek setiap kelompok         

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

15 Guru menunjuk salah satu nomor kepala 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

        

16 Guru meminta kelompok lain menanggapi 

dan bertanya kepada kelompok penyaji 

        

17 Guru meluruskan jawaban siswa.          

 

Kegiatan Penutup 

18 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

(menyimpulkan). 

        

19 Guru menyampaikan pemberian 

penghargaan akan dibagikan pada 

pertemuan berikutnya 

        

20 Guru memberikan evaluasi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa 

        

21 Guru menginfokan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

yaitu mengamati fungsi dan bukan fungsi 

        

22 Guru mengingatkan siswa untuk belajar 

dan mengulang kembali materi yang 

dipelajari dirumah 

        

 

 

23 Guru memberikan salam penutup untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran 

        



 

 
 

Jumlah Skor 82  73 

Skor maksimum 92  92 

Presentase 89,13 %  79,35 % 

Rata-rata presentase 84,24 % 

 Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada pertemuan 

kedua terlaksana dengan sangat baik sesuai dengan presentase tingkat aktivitas 

75%  Aktivitas  100% dengan presentase aktivitas yang diperoleh pada 

pertemuan kedua adalah 84,24% 

 Dari hasil pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan kedua ditunjukan 

pada tabel 22 berikut yang dibuat berdasarkan data hasil pengamatan dari dua 

orang observer. 

Tabel 22 Presentase Aktivitas Siswa Pada Pertemuan Kedua 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam dan berdoa         

2 Siswa menjawab saat guru mengabsen         

3 Siswa mengingat materi sebelumnya 

berkaitan dengan relasi 

        

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari relasi yaitu 

memudahkan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi  

        

5 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru, yaitu meahami 

relasi dan bukan relasi 

        

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

6 Siswa memperhatikan dan menyimak 

penjelasan materi bentuk relasi dan bukan 

relasi yang disampaikan guru. 

(mengamati) 

        

7 Siswa bertanya mengenai penjelasan 

materi yang belum dipahami. (menanya) 

        

 



 

 
 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

8 Siswa berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing 

    

 

    

9 Siswa menerima nomor kepala         

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

 10 Siswa menerima LKS yang dibagikan 

guru 

        

11 Mendengarkan bagaimana pelaksanaan 

diskusi kelompok oleh guru 

        

12  Mengamati masalah pada LKS.          

13 Bertanya kepada guru mengenai hal yang 

kurang jelas dan belum dipahami. 

(menanya) 

        

14 Siswa mengerjakan masalah pada LKS. 

(mencoba) 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

15 Siswa menyampaikan jawaban yang 

diperolehnya. (menyampaikan) 

        

16 Siswa memilih jawaban yang dianggap 

paling tepat. (menyimpulkan) 

        

17 Memastikan anggota kelompoknya 

mengetahui jawaban soal pada LKS 

        

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

18 Siswa yang dipanggil guru menyajikan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

(menyampaikan) 

        

19 Siswa menanggapi/bertanya kepada 

kelompok penyaji. (menyampaikan) 

        

20 Siswa mendengarkan dan menyimak 

penjelasan guru 

        

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup 

21 Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari. (menyimpulkan). 

        

22 Siswa menyelesaikan tes individu         

23 Siswa menerima penghargaan kelompok         

24 Siswa menyimak/mencatat penjelasan 

guru mengenai ateri selanjutnya yang 

        



 

 
 

akan dipelajari 

25 Siswa menjawab salam guru         

Jumlah Skor 75  75 

Skor maksimum 100  100 

Presentase 75 %  75 % 

Rata-rata presentase  75 % 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas siswa pada pertemuan 

kedua terlaksana dengan sangat baik dengan presentase 75%. 

 Data hasil pengamatan guru pada pertemuan ketiga berdasarkan 

pengamatan dari dua orang observer dapat dilihat pada tabel 23. 

Tabel 23. Presentase Aktivitas Guru Pada Pertemuan Ketiga 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Guru membuka pelajaran dan 

mengucapkan salam 

        

2 Mengecek kehadiran siswa         

3 Guru meminta siswa untuk berdoa 

sebelum kegiatan pembelajaran 

        

4 Memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

        

5 Guru menjelaskan manfaat mempelajari 

materi fungsi yaitu memudahkan materi 

yang berkaitan dengan fungsi 

        

6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu memahami fungsi 

        

Kegiatan inti 

7 Guru menjelaskan materi secara garis 

besar tentang materi yang akan dipelajari 

        

8 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 

        

 

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

9 Guru meminta siswa berkumpul dengan 

kelompoknya masing-masing 

        

10 Guru membagikan nomor  kepala tiap 

kelompok 

        

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 



 

 
 

 11 Guru memberikan tugas dalam LKS.         

12 Guru mengingatkan pelaksanaan diskusi 

kelompok 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

13 Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi.  

        

14 Mengecek setiap kelompok diskusi         

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

15 Gurumenunjuk salah satu nomor kepala 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

        

16 Guru meminta kelompok lain menanggapi 

dan bertanya kepada kelompok penyaji 

        

17 Guru meluruskan jawaban siswa.          

 

Kegiatan Penutup 

18 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari.  

        

19 Guru memberikan evaluasi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa 

        

20 Memberikan penghargaan kelompok         

21 Guru menginfokan materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan selanjutnya yaitu memahami 

bentuk penyajian relasi dan fungsi 

        

22 Guru mengingatkan siswa untuk belajar dan 

mengulang kembali materi yang telah 

dipelajari dirumah 

        

23 Guru memberikan salam penutup untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran 

        

Jumlah Skor 73  82 

Skor maksimum 88  92 

Presentase 82,95 %  89,13 % 

Rata-rata presentase  86,13 % 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwaa aktivitas guru pada pertemuan 

ketiga terlaksana dengan sangat baik dengan rata-rata presentase  86,13%. 

 Dari hasil pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan ketiga ditunjukan 

pada tabel 24 berikut yang dibuat berdasarkan data hasil pengamatan dari observer 

dua orang observer. 

Tabel 24. Presentase Aktivitas Siswa Pada Pertemuan Ketiga 

 



 

 
 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam dan berdoa         

2 Guru menjawab saat guru mengabsen         

3 Siswa mengingat materi sebelumnya 

berkaitan dengan fungsi 

        

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari fungsi 

yaitu untuk memudahkan mempelajari 

materi berikutnya 

        

5 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru, yaitu mengamati 

fungsi dan bukan fungsi 

        

 

Kegiatan inti 

6 Siswa memperhatikan dan menyimak 

bentuk fungsi dan bukan fungsi yang 

disampaikan guru. (mengamati) 

        

7 Siswa bertanya mengenai penjelasan 

materi yang belum dimengerti. (menanya) 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

8 Siswa berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing 

        

9 Siswa menerima nomor kepala         

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

10 Siswa menerima LKS yang dibagikan 

guru 

        

11 Mendengarkan bagaimana pelaksanaan 

diskusi kelompok oleh guru 

        

12 Siswa mengamati soal pada LKS. 

(mengamati) 

        

13 Bertanya kepada guru mengenail hal yang 

kurang jelas dan belum dipahami 

        

14 Siswa mengerjakan masalah pada LKS. 

(mencoba) 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

15 Siswa menyampaikan jawaban yang 

diperolehnya. (menyampaikan) 

        

16 Memilih jawaban yang dianggap paling 

tepat. (menyimpulkan) 

        

17 Memastikan anggota kelompoknya 

mengetahui jawaban soal pada LKS 

        

 



 

 
 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

18 Siswa yang dipanggil guru menyajikan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

(menyampaikan) 

        

19 Siswa menaggapi/bertanya kepada 

kelompok penyaji. (menyampaikan) 

        

20 Mendengarkan mendengarkandan 

menyimak penjelasan guru 

        

 

Kegiatan Penutup 

 21 Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari. (menyimpulkan) 

        

22 Siswa menyelesaikan tes individu         

23 Siswa menerima penghargaan kelompok         

24 Siswa menyimak/mencatat penjelasan 

guru mengenai materi selanjutnya yang 

akan dipelajari 

        

25 Siswa menjawab salam guru         

Jumlah Skor 82  86 

Skor maksimum 100  100 

Presentase 82 %  86 % 

  84 % 

` 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa aktivitas siswa pada pertemuan 

ketiga terlaksana dengan sangat baik dengan presentase 84%. 

 Data hasil pengamatan aktivitas guru pada pertemuan keempat 

berdasarkan data hasil pengamatan dari dua orang observer dapat dilihat pada 

tabel 25. 

 

 

 

Tabel 25 Presentase Aktivitas Guru Pada Pertemuan Keempat 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Guru membuka pelajaran dan 

mengucapkan salam 

        



 

 
 

2 Mengecek kehadiran siswa         

3 Guru meminta siswa untuk berdoa 

sebelum belajar 

        

4 Memberikan apersepsi berupa pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

        

5 Guru menjelaskan manfaat mempelajari 

materi fungsi yaitu mampu membuat 

bentuk penyajian relasi dan fungsi dan 

mampu menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 

        

6 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu memahami bentuk penyajian relasi 

dan fungsi 

        

 

Kegiatan inti 

7 Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari secara garis besar. (mengamati) 

        

8 Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. (menanya) 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

9 Guru meminta siswa berkumpul dengan 

kelompoknya masing-masing 

        

10 Guru membagikan nomor  kepala tiap 

kelompok 

        

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

 11 Guru memberikan tugas dalam LKS. 

(menanya) 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

12 Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi.  

        

13 Mengecek setiap kelompok diskusi         

 

 

 

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

14 Guru menunjuk salah satu nomor kepala 

untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 

        

15 Guru meminta kelompok lain menanggapi 

dan bertanya kepada kelompok penyaji. 

(menanya) 

        

16 Guru meluruskan jawaban siswa.          



 

 
 

 

Kegiatan Penutup 

 17 Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

(menyimpulkan) 

        

18 Guru memberikan evaluasi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa 

        

19 Memberikan penghargaan kelompok         

20 Guru menginfokan bahwa pada 

pertemuan berikutnya akan diadakan tes 

akhir 

        

21 Guru mengingatkan siswa untuk belajar 

dan mengulang kembali materi yang telah 

dipelajari  

        

22 Guru memberikan salam penutup untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran 

        

Jumlah Skor 80  81 

Skor maksimum 88  88 

Presentase 100 %  92,04 % 

Rata-rata presentase 96,02 % 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada pertemuan 

keempat terlaksana dengan sangat baik dengan rata-rata presentase  96,02%. 

 Dari hasil pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan keempat ditunjukan 

pada tabel 26 berikut yang dibuat berdasarkan data hasil pengamatan dari dua 

orang observer. 

 

 

 

 

 

Tabel 26 Presentase Aktivitas Siswa Pada Pertemuan Keempat 

 

No Aspek yang diamati   Skor 

Pengamat 1 Pengamat 2 

 Kegiatan awal 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Siswa menjawab salam dan berdoa         



 

 
 

2 Guru menjawab saat guru mengabsen         

3 Siswa mengingat materi sebelumnya 

berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari 

        

4 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

mengenai manfaat mempelajari materi 

yang akan dipelajari 

        

5 Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru, yaitu memahami 

bentuk penyajian relasi dan fungsi 

        

 

Kegiatan inti 

6 Siswa memperhatikan penjelasan materi 

tentang bagaimana menyajikan relasi dan 

fungsi. (mengamati) 

        

7 Siswa bertanya mengenai penjelasan 

materi yang belum dimengerti. (menanya) 

        

 

Tahap 1 Pembagian kelompok dan nomor kepala  

8 Siswa membentuk kelompok sesuai 

intruksi guru 

        

9 Siswa menerima nomor kepala         

 

Tahap 2 Mengajukan pertanyaan 

10 Siswa menerima LKS yang dibagikan 

guru 

        

12 Siswa mengamati soal pada LKS. 

(mengamati) 

        

13 Siswa bertanya kepaada guru hal yang 

belum dipahai pada LKS. (menanya) 

        

14 Siswa mengerjakan masalah pada LKS. 

(mencoba) 

        

 

Tahap 3 Berpikir besama 

15 Siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya 

pada teman sekelompoknya. 

(menyampaikan) 

        

16 Siswa memilih jawaban yang dianggap 

paling tepat. (menyimpulkan) 

        

 

 

Tahap 4 Pemberian jawaban 

17 Siswa yang dipanggil guru menyajikan 

hasil pekerjaan kelompoknya. 

(menyampaikan) 

        

18 Siswa menaggapi/bertanya kepada 

kelompok penyaji. (menanya) 

        



 

 
 

19 Siswa mendengarkan mendengarkan dan 

menyimak penjelasan guru mengenaai 

jawaban yang tepat 

        

20 Siswa bertanya mengenai hal yang belum 

dipahami. (menanya) 

        

 

Kegiatan Penutup 

 21 Siswa menyimpulkan materi yang 

dipelajari. (menyimpulkan) 

        

22 Siswa menyelesaikan tes individu         

23 Siswa menerima penghargaan kelompok         

24 Siswa memperhatikan penjelasan guru 

bahwa pada perteuan berikutnya akan 

diadakan tes akhir 

        

25 Siswa menjawab salam guru         

Jumlah Skor 90  77 

Skor maksimum 96  96 

Presentase 93,75 %  80,2 % 

Rata-rata presentase  86,97 % 

`  

 Dari tabel dapat dilihat bahwa aktivitas siswa pada pertemuan keempat 

terlaksana dengan sangat baik dengan presentase 86,97%.  

 Adapun rata-rata presentase aktivitas guru dari pertemuan pertama hingga 

pertemuan keempat adalah 84,14% dan rata-rata aktivitas siswa adalah 78,54%. 

Tabel 28. Presentase Rata-Rata Aktivitas Guru dan Siswa 

Pertemuan Presentase Aktivitas 

Guru Siswa 

Pertama 70,27% 68,05% 

Kedua  84,24% 75% 

Ketiga 86,13% 84% 

Keempat  96,02% 86,97% 

Jumlah  336,66% 314,02% 

Rata-rata presentase 84,14% 78,54% 

 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan kriteria aktivitas guru dan siswa dari 

pertemuan pertama hingga pertemuan keempat adalah sangat baik.  

2. Hasil Tes Akhir Siswa Pada Materi Relasi dan Fungsi 



 

 
 

 Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil tes akhir pada 

materi relasi dan fungsi dengan model pembelajaran NHT yang diberikan kepada 

siswa di kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya yang dilaksanakan pada hari 

Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dan dimulai pukul 11.30-12.10, diselingi istirahat 

selama 30 menit dan dilanjutkan pukul 12.40-13.20 WIB. Tes  akhir siswa kelas 

VIII-2 diperoleh tingkat ketercapaian siswa adalah 81,39%, sesuai dengan 

presentase ketercapaian siswa 80%  TK  100 % maka kriteria ketercapain siswa 

sangat tercapai dan ketuntasan klasikal siswa adalah 67,74%. 

 

C. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Aktivitas Guru 

 Pada pertemuan pertama guru telah melakukan kegiatan pembelajaran 

matematika dengan penerapan model pembelajaran NHT yang dilaksanakan 

berdasarkan RPP, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya seperti 

waktu yang terbatas, pada saat penarikan kesimpulan seharusnya siswa yang lebih 

aktif menyimpulkan tetapi yang terjadi adalah hanya disatu orang saja yang 

menyimpulkan. Pada saat diskusi kelompok suasana kelas menjadi kurang tertib 

karena siswa secara bersamaan bertanya kepada guru tanpa menanyakan kepada 

teman sekelompoknya. Untuk mengatasi hal ini guru mengingatkan kembali 

kepada siswa ketika mengalami kesulitan terlebih dahulu berdiskusi dengan teman 

sekelompok, jika tidak mendapat solusi kelompok tersebut bertanya kepada guru. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan dua orang observer, selama proses 

pembelajaran berlangsung guru hanya membimbing siswa pada saat mengalami 

kesulitan, karena pada pembelajaran ini siswa lebih aktif mencari, mengolah dan 



 

 
 

mengembangkan informasi yang diperoleh, siswa dibimbing untuk bekerjasama, 

saling membantu jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kesulitan 

dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan guru. Guru melatih siswa untuk 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, siswa diberikan empat soal pada LKS 

kepada empat orang siswa dalam satu kelompok, sehingga siswa dalam kelompok 

masing-masing mendapat bagian menyelesaikan satu soal. 

 Pembelajaran berlangsung baik dan terkendali dari pertemuan pertama 

sampai pertemuan terakhir. Walaupun pada setiap pertemuan guru harus selalu 

membimbing siswa untuk memahami dan menyesuaikan diri untuk belajar 

menggunakan model pembelajaran ini, sehingga cukup menyita waktu. Sehingga 

dalam pembelajarannya waktu yang digunakan melebihi alokasi waktu yang 

diperkirakan. Guru dalam hal ini berusaha meningkatkan pengelolaan 

pembelajaran di kelas, melakukan perbaikan-perbaikan kegiatan dan hasil evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan, seperti membuat denah tempat duduk kelompok 

dengan menempatkan siswa yang terbentuk dalam suatu kelompok tempat 

duduknya dekat, sehingga pada saat diskusi kelompok siswa tidak memakan 

waktu untuk berpindah tempat. Lalu pada saat presentasi guru meminta dengan 

memanggil nomor kepala untuk menuliskan jawaban dipapan tulis secara 

bersamaan, lalu secara bergantian menjelaskan.  

 

 

2. Aktivitas siswa 

 pada penelitian ini, pengamatan pada siswa dilakukan berdasarkan 

langkah-langkah model pembelajaran NHT yang tertera didalam RPP. Aktivitas 



 

 
 

siswa yang dominan pada saat dilakukan pengamatan selama pembelajaran  

adalah bekerja sama saling membantu diantara anggota dalam kelompoknya saat 

menyelesaikan LKS, dan pada saat presentasi kelompok pada hari pertama siswa 

masih belum terlihat aktif karena pada saat guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tidak ada siswa yang 

mengajukan diri. Karena tidak ada siswa yang mengajukan diri maka guru 

memanggil salah satu nomor kepala untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. 

Pada saat pertemuan kedua sampai pertemuan keempat saat diskusi kelompok 

siswa terlihat aktif dilihat dari antusias siswa untuk mempresentasikan hasil 

kelompoknya, lalu dipilihkan guru dengan memanggil nomor kepala secara acak. 

3. Hasil Belajar Matematika 

 Hasil belajar matematika siswa diambil dari hasil tes formatif pertemuan 

pertama sampai dengan pertemuan keempat dan hasil tes akhir siswa setelah siswa 

menerima pembelajaran. Dari hasil tes formatif pertemuan pertama diperoleh 

ketuntasan belajar secara klasikal hanya mencapai 66,67% dan tingkat 

ketercapaian mencapai 78,3675%. Pada tes formatif pertama terdapat 8 orang 

siswa yang belum tuntas,  dengan kode siswa S-07, S-09, S-14, S-18, S-21, S-26, 

S-29, S-30 dan 16 orang siswa tuntas. Faktor penyebab 8 orang siswa yang tidak 

tuntas adalah tidak teliti dan terburu buru saat menyelesaikan tes formatif 1 dan 

terdapat soal yang tidak dijawab 

Hasil tes formatif 2 diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal hanya 

mencapai 57,14% dan tingkat ketercapaian mencapai 81,25%. Pada tes formatif 3 

terdapat 12 orang siswa yang tidak tuntas, yaitu siswa dengan kode S-04, S-06, S-

10, S-15, S-18, S-20, S-22, S-24, S- 25, S-26, S-29, S-31. Siswa yang tidak tuntas 



 

 
 

pada saat menjawab soal mengalami kesulitan seperti kesulitan membedakan 

bentuk relasi dan bukan relasi dan ketika ada soal yang meminta siswa untuk 

menyertakan alasan kenapa pada gambar yang diberikan disebut relasi ada siswa 

tidak menuliskan jawabannya, dan ada pula yang menuliskan tetapi tidak tepat. 

Hasil tes formatif 3 diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal hanya 

mencapai 53,125% dan tingkat ketercapaian mencapai 73,66%. Pada tes formatif 

2 terdapat 15 orang siswa yang tidak tuntas, yaitu siswa dengan kode S-03, S-04, 

S-09, S-10, S-11, S-15, S-20, S-21, S- 22, S-27, S-28, S-29, S-30, S-31, S-32. 

Siswa yang tidak tuntas pada saat menjawaab soal mengalami kesulitan seperti 

menggambar relasi dalam bentuk diagram panah, belum tepat saat membuat 

alasan pada soal. 

Hasil tes formatif 4 diperoleh ketuntasan belajar secara klasikal hanya 

mencapai 87,1% dan tingkat ketercapaian mencapai 86,99%. Pada tes formatif 4 

terdapat 4 orang siswa yang tidak tuntas, yaitu siswa dengan kode S-04, S-10, S-

22, S-28.Siswa yang tidak tuntas pada pertemuan keempat ada siswa yang tidak 

menuliskan himpunan berurutan, tidak tepat menggambar relasi dalam bentuk 

diagram panah, dan ada beberapa soal yang tidak dijawab. 

Tes akhir pada pertemuan kelima diberikan kepada 31 orang siswa yang 

hadir terdapat 24 orang siswa tuntas dan 7 orang siswa tidaktuntas. Ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal sebesar 77,42% siswa tuntas, artinya ketuntasan 

belajar siswa tuntas karena berdasarkan kriteria ketuntasan klasikal maka 

dikatakan tuntas apabila kriteria ketuntasan  75. Diketahui bahwa tingkat 

ketercapaian mancapai 86,32%, menurut kriteria tingkat ketercapaian termasuk 

dalam kriteria tercapai. Hal ini dikarenakan tidak tepat meyebutkan relasi antara 



 

 
 

dua himpunan, tidak tepat menuliskan alasan saat diminta menuliskan alasan 

kenapa dikatan relasi, tidak tepat menghubungkan panah pada diagram panah, 

kesulitan membedakan bentuk fungsi dan bukan fungsi.  

 

B. Pembahasan  

 Penelitian ini dilaksanakan dikelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya 

mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019. Data yang 

diambil dalam penelitian ini berupa data aktivitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran matematika pada materi relasi dan fungsi dengan menggunakan 

model pembelajaran NHT dan data hasil belajar siswa setelah pelajaran berakhir. 

  Pada proses pembelajaran peneliti berupaya menerapkan pembelajaran 

sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Secara teori 

pembelajaran sudah dimaksimalkan, akan tetapi dalam proses pembelajarannya 

ternyata tidaklah mudah, pada pertemuan pertama hingga akhir mengalami 

beberapa kendala secara umum seperti terbatasnya waktu pelaksanaan 

pembelajaran. Mata pelajaran matematika dilaksanakan pada hari Rabu dan 

Jumat, pada hari Rabu pembelajaran matematika dilaksanakan pada siang hari dan 

di selingi waktu istirahat selama 30 menit, sehingga pada saat pembelajaran 

dilaksanakan kembali siswa tidak kembali keruang kelas tepat waktu. Hal ini 

menyebabkan beberapa siswa yang terlambat masuk ketinggalan pembahasan 

kelompok, sehingga ketika diberikan masalah yang berkaitan dengan pembahasan 

kelompok siswa tersebut tidak menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.     

 Berikut adalah data yang diperoleh dari penelitian pada pertemuan pertama 

hingga pertemuan keempat. 



 

 
 

Tabel 29 Data Hasil Belajar Siswa Tiap Pertemuan 

 

Pertemuan Tingkat 

Ketercapaian 

Presentase 

ketuntasan 

belajar 

Penghargaan Kelompok Aktivitas  

Kelompok Penghargaan  Guru  Siswa  

 

 

 

1 

 

 

 

83,33% 

 

 

 

70,83% 

1 Super team  

 

 

70,27% 

 

 

 

68,05% 

2 Super team 

3 Super team 

4 Good team 

5 Super team 

6 Super team 

7 Good team 

8 Good team 

 

 

 

2 

 

 

 

81,11% 

 

 

 

76,67% 

1 Great team   

 

 

84,24% 

 

 

 

75% 

2 Good team 

3 Great team 

4 Super team 

5 Good team 

6 Good team 

7 Good team 

8 Good team 

 

 

 

3 

 

 

 

72,3 % 

 

 

 

31,25% 

1 Good team  

 

 

86,13% 

 

 

 

84% 

 

 

  

2 Good team 

3 Good team 

4 Good team 

5 Good team 

6 Great team 

 7 Good team 

8 Good team 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

78,49% 

 

 

 

 

70,97% 

1 Good team  

 

 

 

96,02% 

 

 

 

 

86,97% 

2 Great team 

3 Good team  

4 Super team 

5 Good team 

6 Good team 

7 Good team 

8 Super team 

  

 Pertemuan pertama dalam prosesnya guru kurang memperhatikan waktu 

dengan baik sehingga pelaksanaan diskusi kelas dan presentasi kelompok terlalu 

lama akibatnya guru menggunakan waktu yang tersisa sedikit untuk siswa 

menyelesaikan LKS. Karena waktu yang terbatas siswa menyelesaikan masalah 

dengan terburu-buru tanpa memeriksa kembali pekerjaannya sebelum 



 

 
 

dikumpulkan. Dalam menyelesaikan masalah ada beberapa siswa yang tidak 

menjawab semua soal, tidak tepat menggambar diagram panah, serta beberapa 

siswa tidak tepat menuliskan alasan pada soal yang meminta siswa menjawab dan 

disertai alasan.  

 Pertemuan kedua, siswa antusias dan lebih aktif daripada pertemuan 

sebelumnya, karena pada peremuan kedua siswa telah memahami bagaimana 

proses pembelajaran akan dilaksanakan yaitu dengan menggunakan NHT. 

Keaktifan siswa dapat dilihat pertanyaan yang diajukan kepada guru pada saat 

diskusi dan presentasi kelas. Pada pertemuan ini, tingkat ketercapaian atau 

penguasaan siswa yaitu 81,11%. Untuk ketuntasan belajar klasikal, siswa yang 

memenuhi ketuntasan minimal ada 23 orang siswa dari 30 siswa yang hadir atau 

terdapat 76,67%, artinya ada 7 siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar klasikal yaitu 75%, maka ketuntasan 

belajar klasikal siswa tercapai. Pada saat tes formatif pertemuan kedua siswa ada 

yang belum bisa membedakan antara relasi dan fungsi. 

  Pertemuan ketiga, proses pembelajaran berjalan dengan baik, siswa 

antusias pada saat diskusi kelompok, walaupun pada pembelajaran dilaksanakan 

kembali setelah istirahat selama 30 menit ada beberapa siswa yang terlambat 

kembali keruangan dan tertinggal beberapa topik pembahasan kelompok. Pada 

pertemuan ketiga ini, tingkat ketercapaian atau penguasaan belajar siswa adalah 

70,08 %, tingkat ketercapaian siswa dapat dikatakan tercapai. Untuk ketuntasan 

belajar klasikal siswa pada pertemuan ketiga mengalami penurunan dari 

ketuntasan belajar pada pertemuan kedua, siswa yang memenuhi ketuntasan 

minimal ada 11 siswa dari 32 siswa yang hadir atau terdapat 34,38%, artinya ada 



 

 
 

21 siswa yang tidak mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan kriteria ketuntasan 

belajar klasikal yaitu 75%, maka ketuntasan belajar klasikal siswa belum tercapai. 

Pada tes formatif pertemuan ketiga siswa siswa tidak tepat menggambar diagram 

panah dengan benar, ada siswa yang tidak menyelesaikan masalah, serta masih 

ada siswa yang mengalami kesalahan ketika menentukan fungsi. 

 Pertemuan keempat, tingkat ketercapaian belajar siswa mengalami 

peningkatan dari pertemuan sebelumnya dari 70,08% menjadi 78,48%. Adapun 

ketuntasan klasik juga mengalami pengingkatan dari 31,25% menjadi 70,97%, 

Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar klasikal yaitu 75%, maka ketuntasan 

belajar klasikal siswa belum tercapai. Pada saat tes formatif ada beberapa siswa 

yang tidak tepat menyajikan bentuk fungsi dengan diagram kartesius dan grafik, 

ada siswa yang  salah menentukan antara relasi dan fungsi.  

 Pertemuan kelima yaitu dilaksanakannya tes akhir, tingkat ketercapaian 

yang diperoleh yaitu 86,33%, sesuai dengan kriteria tingkat ketuntasan dengan 

presentase 80%  TK  100%, maka tingkat ketercapaian belajar sangat tercapai. 

Ketuntasan klasikal yaitu 67,74%. Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar klasikal 

yaitu 75%, maka ketuntasan belajar klasikal siswa belum tercapai. Pada tes akhir 

ada siswa yang salah ketika menentukan fungsi dan bukan fungsi, tidak tepat 

ketika menyajikan bentuk fungsi dalam himpunan pasangan berurutan, tidak tepat 

pada saat menetukan relasi antara himpunan A dan himpunan B, serta terdapat 

siswa tidak menyelesaikan semua masalah yang diberikan guru.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa selama pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT pada materi relasi fungsi siswa kelas 

VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya sudah dapat meningkatkan keaktifan siswa 



 

 
 

dalam proses pembelajaran, walaupun pada beberapa pertemuan ketuntasan 

klasikal masih tergolong rendah disebabkan tingkat kesukaran masalah pada tiap 

pertemuan berbeda-beda.. Namun dalam segi keaktifan tentu mengalami 

peningkatan, siswa tidak hanya mendapat penjelasan tentang materi relasi dan 

fungsi dari guru. Namun siswa juga terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 Penelitian ini sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tania (2015), 

yaitu hasil penelitian menunjukan bahwa dan hasil aktivitas guru dan siswa 

selama pembelajaran dengan model pembelajaran Numbered Head Together 

terlaksana dengan baik dengan presentase aktivitas guru sebesar 78,606% dan 

persentase aktivitas siswa sebesar 75, 962% dan hasil tes akhir yang diberikan 

kepada 24 siswa didapat hasil bahwa 19 (79%) orang siswa tuntas dan 5 (21%) 

orang siswa tidak tuntas. Diketahui pula bahwa rata-rata skor yang diperoleh oleh 

siswa adalah 73,35. Ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 79% artinya 

ketuntasan belajar siswa tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017), 

dimana pada setiap pertemuan siswa bekerjasama dengan kelompok, memahami 

materi dan menyelesaikan LKS dengan baik, siswa terlihat aktif dan termotivasi 

untuk belajar. Aktivitas guru dalam pembelajaran kooperatif tipe NHT sudah 

terlaksana dengan baik, hal tersebut ditunjukan dengan berhasilnya guru dalam 

penguasaan kelas saat pembelajaran berlangsung. Adapun hasil tes akhir yang 

diberikan kepada 20 orang siswa, terdapat 3 orang yang tidak tuntas. Dari tes 

akhir diperoleh ketuntasan belajar sebesar  85%, artinya ketuntasan belajar siswa 

dapat dikatakan tuntas, karena berdasarkan kriteria ketuntasan klastikal apabila 

telah mencapai  80%. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 
 

1. Aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT tahun ajaran 2019/2020 di kelas VIII SMP Negeri 3 

Palangka Raya terlaksana sangat baik dengan presentase aktivitas guru 

sebesar 84,14% dan presentase aktivitas siswa sebesar 78,54%. Dengan 

menggunakan model pembelajaran ini membuat siswa lebih aktif selama 

proses pembelajaran, antusias, berani menyampaikan pendapat dan percaya 

diri.  

2. Hasil tes akhir materi relasi dan fungsi yang diberikan kepada 31 orang siswa 

kelas VIII-2 SMP Negeri 3 Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020, sebanyak 

21 orang siswa tuntas dan 10 orang tidak tuntas dari 31 orang siswa.  

Presentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 67,74%. 

Sedangkan tingkat ketercapaian belajar siswa adalah 81,39% artinya 

penguasaan belajar siswa secara keseluruhan terhadap materi tersebut sangat 

tercapai. Hal ini menunjukan bahwa hasil belajar dengan menggunakan NHT 

secara klasikal meningkat dari sebelumnya kurang dari 50% menjadi 67,74%.  

 

 

 

 

 

 B. Implikasi 

 Penerapan pembelajaran NHT meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, sehingga pembelajaran dengan NHT dapat dijadikan alternatif 



 

 
 

pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran matematika materi relasi dan 

fungsi. 

 C. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran dengan model pembelajaran 

NHT pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 3 Palangka 

Raya, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pembelajaran dikelas, walaupun dalam penelitian 

ini terdapat kekurangannya, namun perlu dievaluasi  guna perbaikan 

kedepannya jika ingin menerapkan model pembelajaran NHT. 

2. Bagi guru, model pembelajaran NHT dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran matematika.  

3. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran NHT diharapkan: 

1) Dapat mengembangkan secara lebih baik lagi dalam menerapkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran NHT, agar mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal. 

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan matang. 

3) Dapat memperhatikan waktu pembelajaran dengan teliti agar pada saat 

menyelesaikan LKS dan saat presentasi kelompok tidak menghabiskan 

waktu terlalu lama. 

4) Memperhatikan waktu pembelajaran, seperti tidak memilih waktu 

pembelajaran yang diselingi dengan waktu istirahat. 



 

 
 

5) Saat menyimpulkan guru memberikan perhatian kepada seluruh siswa 

agar semua siswa di kelas mampu membuat kesimpulan sehingga dapat 

gambaran mengenai pemahaman siswa tentang materi yang telah 

dipelajari. 
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LAMPIRAN 1 
  



 

 
 

Lampiran 1a. Daftar Kode Siswa 

DAFTAR KODE SISWA KELAS VIII-2 SMP NEGERI 3 PALANGKA RAYA 

Kode Siswa 

S-01 

S-02 

S-03 

S-04 

S-05 

S-06 

S-07 

S-08 

S-09 

S-10 

S-11 

S-12 

S-13 

S-14 

S-15 

S-16 

S-17 

S-18 

S-19 

S-20 

S-21 

S-22 

S-23 

S-24 

S-25 

S-26 

S-27 

S-28 

S-29 

S-30 

S-31 

S-32 

 

  



 

 
 

Lampiran 1b. Data Ulangan Harian Siswa 

Data Ulangan Harian Siswa SMP Negeri 3 Palangka Raya 

 

No Kode Siswa Nilai Ketuntasan Belajar 

Ya Tidak 

1 S-01 76  - 

2 S-02 78  - 

3 S-03 76  - 

4 S-04 45 -  

5 S-05 80  - 

6 S-06 78  - 

7 S-07 20 -  

8 S-08 76  - 

9 S-09 76  - 

10 S-10 40 -  

11 S-11 40 -  

12 S-12 85  - 

13 S-13 85  - 

14 S-14 82  - 

15 S-15 80  - 

16 S-16 90  - 

17 S-17 76  - 

18 S-18 72 -  

19 S-19 75  - 

20 S-20 76  - 

21 S-21 40 -  

22 S-22 40 -  

23 S-23 76  - 

24 S-24 76  - 

25 S-25 76  - 

26 S-26 76  - 

27 S-27 75 -  

28 S-28 76  - 

29 S-29 76  - 

30 S-30 76  - 

31 S-31 20 -  

32 S-32 76  - 

Jumlah  2189 23 9 

Ketuntasan klasikal  71,875% 28,125% 

  Tingkat ketercapaian 70,048%    

 



 

 
 

 

Lampiran 1c. Pembagian Kelompok 

PEMBAGIAN KELOMPOK 

Kelompok Kode Siswa 

 

1 

S-16 (Ketua) 

S-01 

S-27 

S-31 

 

2 

S-12 (Ketua) 

S-03 

S-19 

S-07 

 

3 

S-13(Ketua) 

S-08 

S-32 

S-22 

 

4 

S-14 (Ketua) 

S-09 

S-30 

S-21 

 

5 

S-05 (Ketua) 

S-17 

S-29 

S-11 

 

6 

S-15 (Ketua) 

S-20 

S-28 

S-10 

 

7 

S-02 (Ketua) 

S-23 

S-26 

S-04 

 

8 

S-06 (Ketua) 

S-24 

S-25 

S-18 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 
  



 

 
 

Lampiran 2a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palangka Raya 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII  2/1 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu  : 3 x 40 menit 

Pertemuan ke  : 1 (Satu) 

 

A. KOMPETENSI  INTI 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

KI 4 : Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, 

dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 



 

 
 

 

B. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR  

 

 

C. TUJUAN  PEMBELAJARAN 

 Melalui proses kegiatan pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

 Memahami relasi 

 Menyatakan relasi dengan diagram panah, hipunan pasangan terurut, dan 

diagram kartesius 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 

 

D. MATERI  PEMBELAJARAN  

RELASI 

 
Gambar diatas menunjukan silsilah keluarga Bapak adhuru dan Ibu Marhawi. 

Tanda panah menunjukan hubungan “mempunyai anak”. Empat anak Pak 

Madhuri dan Bu Marhawi adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan 

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai representasi 

(kata-kata, tabel, grafik, diagram, 

dan persamaan) 

4.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 

dengan menggunakan berbagai 

representasi 

 Memahami relasi dan fungsi 

 Menyatakan relasi dengan diagram 

panah, himpunan pasangan terurut, 

dan diagram kartesius  

 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 



 

 
 

Jika anak-anak Pak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu 

dalam himpunan A, maka anggota himpunan B adalah Sulastri, Indris, Halim, 

dan Tohir. 

A = Sulastri, idris, Halim, Tohir 

Sedangkan cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marhawi dapat 

dikelompokkan dalam himpunan B, maka anggota himpunan B adalah Wafi, 

Fisal, Alu, Risqi, Alvin,Najwa, dan Suci. 

B = Wafi, Faisal, Alu, Risqi, Alvin,Najwa, dan Suci 

Relasi atau hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu: 

1. Diagram panah 

    Misalkan himpunan A = Sulastri, Idris, Halim, Tohir dan himpunan  

B = Wafi, Faisal, Alu, Risqi, Alvin,Najwa, dan Suci, relasi kedua 

himpunan tersebut adalah “mempunyai anak”. Maka dapat digambarkan: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempunyai anak 

B 
A 

 Wafi 

 Faisal 

 Alu 

 Risqi 

 Alvin 

 Najwa 

 Suci 

 

 

 

 teh 

Sulastri  

Idris  

Halim   

Tohir  

Erwin  



 

 
 

2. Himpunan pasangan terurut 

 f = (Sulastri,Wafi), (Idris, Faisal), (Idris, Alu), (Idris,Risqi), (Halim, Alvin), 

(Halim, Najwa), (Tohir, Suci). 

3. Diagram Kartesius 

    x = himpunan A = Sulastri, Idris, Halim, Tohir 

    y = himpunan B = Wafi, Faisal, Alu, Risqi, Alvin,Najwa, dan Suci     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. MODEL/PENDEKATAN/METODE PEMBELAJARAN 

1. Model         :  Numbered Head Together 

2. Pendekatan : Saintifik 

3. Metode       : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan individu, dan  

presentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y 

Sulastri Indris Halim Tohir 

Wafi  

Faisal 

Alu 

Risqi 

x 

suci 

Najwa  

Alvin 



 

 
 

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER  PEMBELAJARAN 

1. Media 

Lembar Kerja Siswa 

2. Alat 

Spidol, Papan Tulis 

3. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi 2017 

Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

G. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian Kegiatan Kegiatan 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

KEGIATAN 

PENDAHULUAN 

 

Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Menjawab salam. 

 

 10 menit 

Guru memeriksa kehadiran siswa. Merespon saat dicek 

kehadirannya. 

Apersepsi 

Guru memberikan apersepsi kepada siswa 

dengan mengingatkan materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 

 

Siswa mengingat materi yang 

telah dipelajari dan 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

Motivasi 

Guru memberikan motivasi siswa dengan 

menyampaikan manfaat mempelajari 

materi relasi dan fungsi 

 

Memperhatikan manfaat 

materi yang di jelaskan guru. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu memahami relasi dan fungsi, 

menyatakan relasi dengan diagram 

kartesius, himpunan pasangan terurut, dan 

diagram kartesius, dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan relasi dan 

fungsi 

Memperhatikan penjelasan 

guru terkait tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai dan model 

pembelajaran yang 

digunakan 

KEGIATAN INTI Guru memberikan penjelasan singkat 

mengenai materi yang dipelajari. 

Memperhatikan dan 

menyimak penjelasan guru 

tentang materi yang 

dipelajari. (mengamati) 

  80 menit 

Memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya.  

Bertanya kepada guru 

mengenai hal yang belum 

dipahami mengenai 

penjelasan materi. (Bertanya) 

Tahap 1 

Pengelompokan 

Guru mengorganisasikan siswa dalam 

beberapa kelompok belajar yang 

Siswa membentuk kelompok 

secara heterogen berdasarkan 



 

 
 

dan pemberian 

nomor kepala 

 

heterogen beranggotakan  4 orang dan 

masing-masing anggota diberikan nomor 

kepala dengan nomor yang berbeda yaitu 

nomor 1, 2, 3, dan 4. 

arahan dari guru. 

 

 

Tahap 2 

Mengajukan 

pertanyaan 

Guru memberikan tugas dalam LKS. 

(menanya) 

Siswa menerima tugas dalam 

LKS 

Siswa membagi tugas dalam 

LKS 

Masing-masing siswa 

mengamati soal pada LKS. 

(mengamati) 

Bertanya kepada guru 

mengenai LKS yang  kurang 

jelas atau hal yang belum 

dipahami. (menanya) 

Setiap siswa mengerjakan 

soal bagiannya masing-

masing. (Mencoba) 

 Tahap 3  

Berpikir bersama 

Membimbing siswa dalam berdiskusi. Masing-masing anggota  

menyampaikan jawaban yang 

didapatkan. 

(Menyampaikan) 

Siswa menentukan jawaban 

yang dianggap paling tepat.  

(Menyimpulkan) 

Ketua kelompok memastikan 

anggotanya mengetahui 

jawaban dari setiap soal. 

Tahap 4 

Pemberian 

Jawaban 

Guru memanggil salah satu nomor kepala 

untuk mewakili kelompoknya menyajikan 

hasil diskusi di depan kelas. 

Siswa menyajikan hasil  

diskusi kelompoknya. 

(Menyampaikan) 

Guru meminta kelompok lainnya untuk 

memberikan tanggapan mau pertanyaan 

kepada kelompok penyaji 

Siswa mengajukan tanggapan 

atau pertanyaan kepada 

kelompok penyaji. 

(menanya) 

Guru meluruskan jawaban siswa Menyimak Penjelasan guru 

PENUTUP Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

(menyimpulkan) 

Siswa menyimpulkan materi 

yang dipelajarari. 

(Menyimpulkan) 

  30 menit 

  

Guru menyampaikan bahwa ada 

penghargaan kelompok yang akan 

dibagikan pada pertemuan berikutnya 

Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai penghargaan 

Guru memberikan tes formatif kepada Siswa mengerjakan tes 



 

 
 

siswa. (menanya) formatif. (mencoba) 

Guru menyampaikan bahwa pemberian 

penghargaan kelompok pada pertemuan 

berikutnya. 

Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai penghargaan. 

Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 

menyampaikan materi yang akan 

dipelajari selanjutnya, dan mengingatkan 

siswa untuk terus belajar dan mengulang 

pelajaran yang telah dilaksanakan . 

Mengingat atau mencatat 

materi pembelajaran 

pertemuan selanjutnya. 

  Salam penutup. Menjawab salam guru   

 

H.  PENILAIAN 

       Pengetahuan 

Aspek yang diamati/ dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian 

Pengetahuan: 

 Memahami relasi dan fungsi 

 Menyatakan relasi dengan diagram 

panah, pasangan terurut, dan 

diagram kartesius 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 

Tes Penyelesaian tugas individu dan tugas 

kelompok (Lembar Kerja Siswa dan 

tes formatif) 

 

Tes Formatif 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Dikerjakan selama 10 menit 

 

 

Soal 

1. Pak Azid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket dihalaman 

sekolah. Diantara siswa yang di dampingi ada lima siswa yang mempunyai 

kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, 

dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket. Ahmad gemar berolahraga basket 



 

 
 

dan karate. Rahmad gemar berolahraga badminton dan renang. Sedangkan 

Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama yaitu basket 

dan badminton. Buatlah pernyataan tersebut kedalam diagram panah. Apakah 

    a. Gambar tersebut merupakan relasi? 

    b. Jika merupakan relasi, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

        - jika ya, jelaskan alasanmu... 

        - jika tidak, jelaskan alasanmu... 

2. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4 dan himpunan B = a,b,c. Hubungan kedua 

himpunan tersebut dapat dinyatakan dalam diagram panah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas: 

a. Apakah gambar 1 merupakan relasi? 

   - jika ya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

   - Jika relasi tersebut merupakan fungsi, jelaskan alasanmu... 

b. Apakah gambar 2 merupakan relasi? 

   - jika ya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

   - Jika relasi tersebut merupakan fungsi, jelaskan alasanmu... 

 

1  

2  

3  

4  

 a 

  b 

 c 
 
 

 a 

  b 

 c 
 
 

1  

2  

3  

4  

Gambar 1 Gambar 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

Penyelesaian: 

No  Jawaban Skor 



 

 
 

1   

Relasi kedua himpunan tersebut adalah “gemar 

berolahraga” 

 

 

 

 

 

 

- Gambar tersebut merupakan relasi 

- Karena ada anggota himpunan A mempunyai 

pasangan pada himpunan B lebih dari satu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 a. Gambar 2 merupakan relasi 

 Relasi tersebut merupakan fungsi, karena anggota 

himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di 

himpunan B 

1 

1 

b. Gambar 1 merupakan relasi 

 Bukan fungsi karena ada anggota pada himpunan A 

mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan B 

1 

1 

Skor maksimal 7 

 

Pedoman Penilaian: 

 

NILAI = 
               

              
       

 

                                            Palangka Raya, 11 September  2019 

                                                                      Peneliti                 

    

                                                                     Mustia Sendes N. T 

                                                                     NIM.ACA 115 092 

 

 

Lampiran 2b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 1 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

 Basket 

 Karate  

 Badminton 

 renang 

Gemar berolahraga 

Abdur      

Ahmad    

Rahmad  

Herman  

Zaini        A 
B 

Tujuan Pembelajaran   : 

 Memahami relasi 

 Menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan 

diagram kartesius 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk:  

a. Berdoalah sebelum mengerjakan 

b. Duduklah sesuai kelompok yang telah ditentukan 

c. Isilah nama anggota kelompok  pada kolom diatas. 

d. Baca dan pahami LKS yang telah dibagikan. 

e. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan tanyakan kepada gurumu. 

f. Pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan 

 

1. Pak Budi mempunyai lima orang anak, yaitu Riska, Dimas, Candra, Dira, 

dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolah raga yang 

berbeda-beda. Riska gemar berolah raga badminton dan renang. Dimas 

gemar berolah raga sepak bola. Candra gemar berolah raga sepak bola. 

Sedangkan Dira dan reni mempunyai kegemaran berolah raga yang sama 

yaitu basket dan badminton. Jika anak-anak Pak Budi dikelompokan 

menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah 

Riska, Dias, Candra, Dira, dan reni. 

 

Himpunan tersebut dapat ditulis sebagai berikut : 

A = Riska, Dimas, Candra, Dira, Deni 

Sedangkan jenis olah raga yang digemari anak-anak Pak Budi dapat 

dikelompokan dalam himpunan B, sebagai berikut: 

Kelompok : ...................... 

Anggota   : 

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

 



 

 
 

     B = Badminton, renang, Basket, Sepak bola 

Hubungan himpunan A dan B adalah “gemar berolahraga”. 

     Apabila gemar berolah raga kita notasikan dengan tanda panah, pernyataan-

pernyataan diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gambar 1 

Mata uang Gemar berolahraga 

Gemar berolahraga 

Dari gambar diatas apakah merupakan relasi? Jelaskan! 

 

Gambar diatas merupakan gambar relasi dan fungsi. 

Tunjukan gambar berapa yang merupakan fungsi, dan yang merupakan 

relasi? Jelaskan perbedaan keduannya! 

 

Riskia      

Dimas     

Candra   

Dira         

Deni        

Badminton 

 Renang 

 Basket  

 Sepak bola 

Rupiah  

Rupee   

Won      

Ringgit  

Indonesia 

India 

 Malaysia  

 Korea 

Riska      

Dimas     

Candra   

Dira         

Deni        

Badminton 

Renang 

 Basket  

 Sepak bola 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Misalkan A = Abdul, Budi, Candra, Dini, Elok, B = Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Olahraga, dan “pelajaran yang disukai” 

adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut kalian, dari gambar diatas merupakan bentuk fungsi? Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

 

4. Misalkan A = Rini, Ayah Rini, Ibu Rini, B = Bengkel, pasar, sekolah, 

dapat digambar seperti berikut: 

 

 

 

Pelajaran yang disukai 

Abdul   

Budi       

Candra  

Dini        

Elok       

Matematika 

 IPA 

 IPS 

 B. Inggris 

 Kesenian  

 Olahraga 

Jawab :  

Rini           

Ayah Rini 

Ibu Rini    

Bengkel 

Pasar 

 Sekolah 



 

 
 

 

 

 

 

Dari gambar diatas, relasi yang menghubungkan himpunan A dan B adalah 

“pergi ke”. Menurut kalian apakah bentuk tersebut merupakan fungsi? Berikan 

alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jawab: 



 

 
 

Lampiran 2c. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

No  Jawaban Skor 

1 Relasi 

Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan 

pada himpunan B 

1 

1 

2 Gambar 1 merupakan relasi  

Karena ada anggota himpunan A empunyai 

pasangan  pada himpunan B lebih dari satu. 

1 

1 

Gambar 2 merupakan fungsi  

Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan 

pada himpunan B tepat satu 

1 

1 

3 Merupakan relasi  

Karena ada anggota himpunan A yang mempunyai 

pasangan pada himpunan B lebih dari satu. 

1 

1 

4 Fungsi 

Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan 

tepat satu pada himpunan B 

1 

1 

 Skor maksimal  10 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 2d. Tes Formatif 1 

Tes Formatif 1 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 

4. Dikerjakan selama 10 menit 

Soal 

1. Pak Azid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket dihalaman 

sekolah. Diantara siswa yang di dampingi ada lima siswa yang mempunyai 

kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, 

dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket. Ahmad gemar berolahraga basket 

dan karate. Rahmad gemar berolahraga badminton dan renang. Sedangkan 

Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama yaitu basket 

dan badminton. Buatlah pernyataan tersebut kedalam diagram panah. Apakah 

    a. Gambar tersebut merupakan relasi? 

    b. Jika merupakan relasi, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

        - jika ya, jelaskan alasanmu... 

        - jika tidak, jelaskan alasanmu... 

Jawab: 

 

 



 

 
 

2. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4 dan himpunan B = a,b,c. Hubungan kedua 

himpunan tersebut dapat dinyatakan dalam diagram panah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas: 

a. Apakah gambar 1 merupakan relasi? 

   - jika ya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? 

   - Jika relasi tersebut merupakan fungsi, jelaskan alasanmu... 

b. Apakah gambar 2 merupakan relasi? 

   - jika ya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi?  

   - Jika relasi tersebut merupakan fungsi, jelaskan alasanmu... 

 

 

 

 

  

Jawab:  

1  

2  

3  

4  

 a 

  b 

 c 

 

 

 a 

  b 

 c 

 

 

1  

2  

3  

4  

Gambar 1 Gambar 2 



 

 
 

Lampiran 2e. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

Penyelesaian: 

No  Jawaban Skor 

1   

Relasi kedua himpunan tersebut adalah “gemar 

berolahraga” 

 

 

 

 

 

 

- Gambar tersebut merupakan relasi 

- Karena ada anggota himpunan A mempunyai 

pasangan pada himpunan B lebih dari satu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 a. Gambar 2 merupakan relasi 

 Relasi tersebut merupakan fungsi, karena anggota 

himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di 

himpunan B 

1 

1 

b. Gambar 1 merupakan relasi 

 Bukan fungsi karena ada anggota pada himpunan A 

mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan B 

1 

1 

Skor maksimal 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2f. Hasil Tes Formatif 1 

 

 Basket 

 Karate  

 Badminton 

 renang 

Gemar berolahraga 

Abdur      

Ahmad    

Rahmad  

Herman  

Zaini        A 
B 



 

 
 

No Kode Siswa Soal 
skor Ni lai 

Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 - - - -  

2 S-02 3 4 7 100  

3 S-03 2 4 6 85,71  

4 S-04 - - -   

5 S-05 3 4 7 100  

6 S-06 2 4 6 85,71  

7 S-07 0 4 4 57,14  

8 S-08 3 4 7 100  

9 S-09 2 3 5 71,43  

10 S-10 - - - -  

11 S-11 - - - -  

12 S-12 3 4 7 100  

13 S-13 3 4 7 100  

14 S-14 1 2 3 42,86  

15 S-15 2 4 6 85,71  

16 S-16 3 4 7 100  

17 S-17 3 4 7 100  

18 S-18 2 2 4 57,14  

19 S-19 3 4 7 100  

20 S-20 3 4 7 100  

21 S-21 2 2 4 57,14  

22 S-22 - - - -  

23 S-23 3 3 6 85,71  

24 S-24 2 4 6 85,71  

25 S-25 - - - -  

26 S-26 2 2 4 57,14  

27 S-27 3 4 7 100  

28 S-28 - - - -  

29 S-29 2 4 6 85,71  

30 S-30 2 1 3 42,86  

31 S-31 - - - -  

32 S-32 3 4 7 100  

Jumlah 

  

140 1999,97 17 7 

Skor maksimum 

  

168 

   

 

Presentase ketuntasan 

belajar 

   

 70,83% 29,17% 

Tingkat Ketercapaian 

  

83,33 %    

 

Lampiran 2g. Perhitungan Tes Formatif 1 

 



 

 
 

Perhitungan Tes formatif pertemuan 1 

 Untuk menentukan nilai siswa, digunakan rumus: 

NILAI = 
               

              
    00 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
skor Ni lai 

Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 - - - -  

2 S-02 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

3 S-03 
2 4 6 

  

  
    00 =  85,71  

4 S-04 - - - -  

5 S-05 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

6 S-06 
2 4 6 

  

  
    00 = 85,71  

7 S-07 
0 4 4 

  

  
    00 = 57,14  

8 S-08 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

9 S-09 
2 3 5 

  

  
    00 = 71,43  

10 S-10 - - - -  

11 S-11 - - - -  

12 S-12 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

13 S-13 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

14 S-14 
1 2 3 

  

  
    00 = 42,86  

15 S-15 
2 4 6 

  

  
    00 = 85,71  

16 S-16 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

17 S-17 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

18 S-18 
2 2 4 

  

  
    00 = 57,14  

19 S-19 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

20 S-20 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

21 S-21 
2 2 4 

  

  
    00 = 57,14  

22 S-22 - - - -  

23 S-23 
3 3 6 

  

  
    00 = 85,71  

24 S-24 
2 4 6 

  

  
    00 = 85,71  

25 S-25 - - - -  

26 S-26 
2 2 4 

  

  
    00 = 57,14  

27 S-27 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

28 S-28 - - - -  

29 S-29 
2 4 6 

  

  
    00 = 85,71  



 

 
 

30 S-30 
2 1 3 

  

  
    00 = 42,86  

31 S-31 - - - -  

32 S-32 
3 4 7 

  

  
    00 = 100  

Jumlah 

  

140 1999,97 17 7 

Skor maksimum 

  

168    

Presentase 

ketuntasan 

belajar 

   

    

   
    00 

= 70,83% 

  

   
    00 

= 29,17% 

Tingkat 

ketercapaian 

  

   

   
    00 = 

83,33% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar 2h. Penghargaan kelompok 



 

 
 

Pertemuan 1  

Penentuan kategori penghargaan kelompok siswa dengan menggunakan: 

Peningkatan poin = nilai yang diperoleh  nilai sebelumnya 

Pemberian penghargaaan kelompok berdasarkan poin perkembangan individu 

dengan melihat rata-rata dari poin yang dikumpulkan tiap anggota kelompok, 

rumus yang digunakan yaitu: 

Rata-rata poin  
                            

            
 

Kelompok 1 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-16 100 90 100  90 = 10 20 

1 S-01 - 76 - - 

 S-27 100 75 100  75 = 25 30 

 S-31 - 20 - - 

 Total   

 

50 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 25 

 penghargaan   

 

Super team 

      Kelompok 2 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-12 100 85 100  85 = 15 30 

2 S-03 85,7

1 

73 

85,71  73 = 12,71 

30 

 S-19 100 75 100  75 = 25 30 

 S-07 57,1

4 

20 

57,14  20 = 37,14 

30 

 Total   

 

120 

 Rata-rata 

poin 

  

 

   

 
 = 40 

 penghargaan   

 

Super team 

 

 

 

 

 

    Kelompok 3 

     



 

 
 

Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-13 100 85 100  85 = 15 30 

3 S-08 100 76 100  76 = 24 30 

 S-32 100 76 100  76 = 24 30 

 S-22 - 40 - - 

 Total   

 

90 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 30 

 penghargaan   

 

Super team 

      Kelompok 4 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-14 42,8

6 

82 

42,86  82 = -39,14 

0 

4 S-09 71,4

3 

76 

71,43  76 = -4,57 

0 

 S-30 42,8

6 

76 

42,86  76 = -33,14 

0 

 S-21 57,1

4 

20 

57,14  20 = 37,14 

30 

 Total   

 

30 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 7,5 

 penghargaan   

 

Good  

team 

      Kelompok 5 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-05 100 80 100  80 = 20 30 

5 S-17 100 76 100  76 = 24 30 

 S-29 85,7

1 

76 

85,71  76 = 9,71 

30 

 S-11 - 40 - - 

 Total   

 

90 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 30 

 penghargaan   

 

Super team 

       

 

Kelompok 6 

  

 

 

  



 

 
 

Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-15 85,7

1 

80 

85,71  80 = 5,71 

20 

6 S-20 100 76 100  76 = 24 30 

 S-28 - 76 - - 

 S-10 - 40 - - 

 Total   

 

50 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 25 

 penghargaan   

 

Super team 

      Kelompok 7 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-02 100 78 100  78 = 22 30 

7 S-23 85,7

1 

76 

100  76 = 9,71 

20 

 S-26 57,1

4 

76 

57,14  76 = -18,86 

0 

 S-04 - 45 - - 

 Total   

 

50 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 16,67 

 penghargaan   

 

Good team 

      Kelompok 8 

     Kelompok Kode siswa Nila

i 

Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-06 85,7

1 

78 

85,71  78 = 7,71 

20 

8 S-24 85,7

1 

76 

85,71  76 = 9,71 

20 

 S-25 - 76 - - 

 S-18 57,1

4 

72 

57,14  72 = -14,86 

0 

 Total   

 

40 

 Rata-rata 

poin 

  

 

  

 
 = 13,33 

 penghargaan   

 

Good team 

 



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
  



 

 
 

Lampiran 3a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palangka Raya 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII  2/ 1 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Pertemuan ke  : 2 (Dua) 

 

H. KOMPETENSI  INTI 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

KI 4 : Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, 

dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 

I. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR  

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi 

dan fungsi dengan menggunakan 

berbagai representasi (kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, dan persamaan) 

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai refresentasi 

 Memahami fungsi 

 Membedakan relasi dan 

bukan relasi           

                                                                                          

 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

relasi dan fungsi 

 



 

 
 

J. TUJUAN  PEMBELAJARAN 

 Melalui proses kegiatan pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

 Memahami Fungsi 

 Membedakan relasi dan bukan relasi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 

 

K. MATERI  PEMBELAJARAN  

 Fungsi 

Fungsi atau pemetaan merupakan bagian dari relasi. Jadi fungsi atau pemetaan 

dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota himpunan A dihubungkan tepat dengan satu anggota 

dari himpunan B, atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan 

tepat satu anggota B. 

Contoh: 

                 Suka makan 

A                                               B 

 

 

 

 

 

Hubungan dari himpunan A dengan himpunan B tersebut merupakan suatu 

pemetaan atau fungsi 

 

 

 

 

Bakso 

Mi 

goreng 

Nasi 

goreng 

Cindy 

Rita 

Harun 



 

 
 

Istilah-Istilah Pada Suatu Fungsi 

Dalam suatu fungsi terdapat beberapa istilah, antara lain: 

1. Daerah Asal 

Daerah Asal merupakan daerah yang akan dipetakan. 

2. Daerah kawan 

Daerah kawan merupakan daerah yang menjadi pasangannya atau tempat 

tujuan 

3. Daerah hasil  

Daerah hasil merupakan daerah hasil pemetaan yang ada pada daerah 

kodomain. 

Contoh:                            

A                                               B 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas, himpunan A merupakan domain, himpunan B merupakan 

kodomain, sedangkan himpunan yang terdiri dari anggota 1,2,3 merupakan daerah 

hasil atau range. 

Syarat Suatu Pemetaan 

 Syarat-syarat hubungan antara dua himpunan dikatakan merupakan sebuah 

pemetaan adalah apabila hubungan tersebut memenuhi: 

1. Ada himpunan yang merupakan daerah asal (domain) 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

A 

B 

C 



 

 
 

2. Ada himpunan yang merupakan daerah kawan (kodomain) 

3. Ada himpunan yang merupakan daerah hasil atau disebut dengan range 

4. Semua anggota daerah asal atau domain semua habis terpetakan 

5. Tidak ada salah satu anggota domain yang terpetakan bercabang 

Contoh A: 

  A                                          B 

 

 

 

 

 

 

Contoh B: 

                                   
Contoh A bukan merupakan fungsi, karena ada salah satu anggota dari domain 

yang terpetakan bercabang.Sedangkan contoh b merupakan fungsi. 

 

 

MODEL/PENDEKATAN/METODE PEMBELAJARAN 

1. Model        :  Numbered Head Together 

2. Pendekatan: Saintifik 

3. Metode       : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan individu, dan  

presentasi 

 

L. MEDIA, ALAT DAN SUMBER  PEMBELAJARAN 

1. Media 

Lembar Kerja Siswa 

2. Alat 

Spidol, Papan Tulis 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

A 

B 

C 



 

 
 

3. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi 2017 

Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

M. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian Kegiatan Kegiatan 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

KEGIATAN 

PENDAHULUAN 

 

Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa 

sebelum memulai pembelajaran. 

Menjawab salam dan berdoa 

untuk memulai pembelajaran 

 

 5 menit 

Guru memeriksa kehadiran siswa. Merespon saat dicek 

kehadirannya. 

Apersepsi 

Guru memberikan apersepsi kepada 

siswa dengan mengingatkan materi 

sebelumnya yang berkaitan dengan 

fungsi 

 

Siswa mengingat materi yang 

telah dipelajari dan 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

Motivasi 

Guru memberikan motivasi siswa 

dengan menyapaikan manfaat 

mempelajari materi yang akan 

dipelajari yaitu untuk memudahkan 

memahami relasi danfungsi 

 

Memperhatikan manfaat 

materi yang di jelaskan guru. 

 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu mampu 

memahami fungsi, membedakan relasi 

dan bukan relasi dan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan relasi 

dan fungsi 

Memperhatikan penjelasan 

guru terkait tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai. 

KEGIATAN INTI Guru menyampaikan penjelasan 

singkat mengenai materi yang 

dipelajari. (menyampaikan) 

Memperhatikan dan 

menyimak penjelasan guru 

tentang materi yang 

dipelajari.(mengamati) 

 60 menit 

Guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

Bertanya kepada guru jika 

ada hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan 

guru. (menanya) 

Tahap 1 

Pengelompokan 

dan pemberian 

nomor 

 

Guru meminta siswa berkumpul 

dengan kelompoknya masing-masing 

Siswa membentuk kelompok 

sesuai arahan guru 

Guru memberikan kembali nomor 

kepala sesuai yang didapat siswa pada 

pertemuan sebelumnya. 

Siswa menerima nomor 

kepala sesuai dengan nomor 

kepala pada pertemuan 



 

 
 

sebelumnya 

Tahap 2 

Mengajukan 

pertanyaan 

Guru memberikan tugas dalam LKS  Siswa menerima tugas dalam 

LKS 

Siswa  berbagi soal untuk 

dikerjakan masing-masing 

Siswa mengamati masalah 

pada LKS. (mengamati) 

Siswa mengerjakan 

bagiannya masing-masing. 

(mencoba) 

 Tahap 3  

Berpikir bersama 

Membimbing siswa dalam berdiskusi. Siswa mendiskusikan hasil 

pekerjaannya pada teman 

sekelompoknya. 

(menyampaikan) 

Siswa menyakinkan 

jawabannya dengan teman 

sekelompoknya 

Siswa menentukan jawaban 

yang dianggap paling tepat. 

(menyimpulkan) 

Siswa memastikan teman 

sekelompoknya mengetahui 

jawaban tiap soal. 

Tahap 4 

Pemberian 

Jawaban 

Guru memanggil salah satu nomor 

untuk mewakili kelompoknya 

menyajikan hasil diskusi di depan 

kelas dengan menyebutkan salah satu 

nomor kepala siswa. 

Siswa yang nomor kepala 

dipanggil menyajikan hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

(menyampaikan) 

Guru meminta kelompok lainnya 

untuk memberikan tanggapan mau 

pertanyaan kepada kelompok penyaji 

Kelompok yang berbeda 

pendapat mengajukan 

pendapatnya. 

(menyampaikan) 

Siswa bertanya kepada 

kelompok penyaji mengenai 

hal yang belum dipahami. 

(menanya) 

Guru meluruskan jawaban siswa Siswa mendengarkan 

penjelasan dan menyimak 

guru mengenai jawaban yang 

tepat. (mengamati) 

PENUTUP Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

Siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

(menyimpulkan) 

  15 menit 

  



 

 
 

Guru memberikan tes formatif kepada 

siswa. 

Siswa mengerjakan tes 

formatif yang diberikan guru. 

Guru menginformasikan bahwa 

pemberian penghargaan kelompok 

akan diberikan pada pertemuan 

berikutnya 

Mendengarkan  penjelasan 

guru mengenai penghargaan 

kelompok 

Salam penutup. Menjawab salam guru ketika 

mengakhiri pembelajaran. 

 

H.  PENILAIAN 

Pengetahuan  

Aspek yang diamati/ dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian 

Pengetahuan: 

 Memahami perbedaan antara 

relasi dan bukan relasi 

 Menyelesaikan masalah 

yangberkaitan dengan relasi 

Tes  

Penyelesaian tugas individu dan tugas 

kelompok (Lembar Kerja Siswa dan 

tes formatif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Formatif 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 



 

 
 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Dikerjakan selama 10 menit 

Soal 

1. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4,5 dan himpunan B = a,b,c,d. Pada tabel 

berikut tentukanlah:     

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

3. 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

B A 

B 

B A 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 a 

 b 

 c 

 d 

1  

2  

3  

4  

5  
 

 a 

 b 

 c 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 a 

 b 

 c 

A 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN DAN JAWABAN  

Penyelesaian: 

No. Soal Jawaban Skor 

1 - Gambar tersebut merupakan fungsi 

- Karena setiap anggota himpunan A mempunyai 

pasangan dihimpunan B tepat satu 

1 

1 

2 - Gambar tersebut merupakan fungsi 

- Karena ada beberapa anggota himpunan A yang tidak 

memiliki pasangan dihimpunan B 

1 

1 

3 - Gambar tersebut merupakan relasi 

- Karena ada beberapa anggota himpunan B memiliki 

domain yang sama 

1 

1 

Skor maksimal 6 

 

Pedoman Penilaian: 

 

NILAI = 
                   

                                  
       

   

 

                                            Palangka Raya, 13 September  2019 

                           Peneliti 

    

 

                                                                    Mustia Sendes N. T 

                                                                    NIM.ACA 115 092 

                                    

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk:  

g. Berdoalah sebelum mengerjakan 

h. Duduklah sesuai kelompok yang telah ditentukan 

i. Isilah nama anggota kelompok  pada kolom diatas. 

j. Baca dan pahami LKS yang telah dibagikan. 

k. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan tanyakan kepada gurumu. 

l. Pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan 

 

Soal 

Tujuan Pembelajaran   : 

 Memahami relasi fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 

   3.     

 
Kelompok : ...................... 

Anggota   : 

5. ........................................... 

6. ........................................... 

7. ........................................... 

8. ........................................... 

 



 

 
 

1. Diketahui A = a,b,c,d,e dan B = 1,2,3,4,5,6 relasi dari A ke B dinyatakan 

dengan himpunan pasangan berurutan berikut ini: 

a. (a,3), (b,4), (c,5), (e,4), (f,3) 

b. (a,1), (a,2), (a,3), (a,4), (a,5), (a,6) 

c. (a,3), (b,6), (b,4), (c,2), (d,1),(e,2), (a,6) 

d. (a,1), (b,3), (d,5), (e,4)  

e. (a,2), (b,1), (c,5), (e,4) 

Manakah yang merupakan relasi dan bukan relasi? Sebutkan! 

 

 

2. Diketahui himpunan A = 1,2,3 dan himpunan B = a,b. Dari himpunan A 

dan B dapat diperoleh: 

 (1,a), (2,a), (3,a) 

 (1,b), (3,b), (3,a) 

 (1,a), (2,a), (3,b) 

 (1,a), (1,b), (3,a) 

 (1,a), (2,b), (3,b) 

 (1,a), (2,b), (2,c) 

 (1,c), (2,b), (2,b) 

 (1,a), (1,b), (1,c) 

 (2,a), (2,b), (3,c) 

 (2,a), (2,c), (1,a) 

 Berdasarkan hal diatas, kelompokan yang merupakan relasi dan bukan relasi! 

 

 

 

 

 

3. Diketahui A = 2,5,7,9 dan Q = 7,10,12,14,16. Jika hubungan anggota A     

dengan anggota B adalah ditunjukan dengan (2,7), (5,10), (7,12), 9,14), 

maka: 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 



 

 
 

 Sebutkan relasi dari himpunan A ke himpunan B 

 

 

4. Andaikan x anggota himpunan C yaitu himpunan bilangan asli ganjil yang 

kurang dari 10 dan himpunan D bilangan asli genap kurang dari 19. Relasi 

yang menghubungkan himpunan C dan D adalah setengah dari. 

 

 

 

 

4. Dari gambar berikut, manakah yang merupakan relasi dan bukan relasi? 

Berikan alasanmu! 

 

 

 

 

 

  

B A B A 

Jawab: 

1  

2  

3  

4  

5  
 

k  

l  

m  

n  
 

Gambar 1 

1  

2  

3  

4  

5  
 

k  

l  

m  

n  
 

Gambar 2 

Jawab: 



 

 
 

Lampiran 3c. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

No  Jawaban Skor 

1 a. Bukan Relasi  

b. Relasi  

c. Relasi 

d. Relasi 

e. Relasi 

1 

1 

1 

1 

1 

2  

Relasi  Bukan relasi  

(1,a), (2,a), (3,a) (1,a), (2,b), (2,c) 

(1,b), (3,b), (3,a) (1,c), (2,b), (2,b) 

(1,a), (2,a), (3,b) (1,a), (1,b), (1,c) 

(1,a), (2,b), (3,a) (2,a), (2,b), (3,c) 

(1,a), (2,b), (3,b) (2,a), (2,c), (2,a) 
 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah “ lima kurang 

dari” 

1 

 

4 Gambar 1 dan 2 merupakan relasi 

Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan pada 

himpunan B 

1 

1 

 Skor maksimal  18 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 3d. Tes Formatif 2 

Tes Formatif 2 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 

4. Dikerjakan selama 10 menit 

Soal 

 

1. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4,5 dan himpunan B = a,b,c,d. Pada tabel 

berikut tentukanlah: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

B A 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 a 

 b 

 c 

 d 



 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

3. 

 

 

 

 

Bentuk tersebut merupakan .... 

Alasanmu: 

 

 

 

  

B 

1  

2  

3  

4  

5  
 

 a 

 b 

 c 

A 

B A 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 a 

 b 

 c 



 

 
 

Lampiran 3e. Pedoman Penskoran dan Jawaban 

PEDOMAN PENSKORAN DAN JAWABAN  

 

No. Soal Jawaban Skor 

1 - Gambar tersebut merupakan fungsi 

- Karena setiap anggota himpunan A mempunyai 

pasangan dihimpunan B tepat satu 

1 

1 

2 - Gambar tersebut merupakan fungsi 

- Karena ada beberapa anggota himpunan A yang tidak 

memiliki pasangan dihimpunan B 

1 

1 

3 - Gambar tersebut merupakan relasi 

- Karena ada beberapa anggota himpunan B memiliki 

domain yang sama 

1 

1 

Skor maksimal 6 

 

  



 

 
 

Lampiran 3f. Hasil Tes Formatif 2 

 

No Kode Siswa Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 Ya Tidak 

1 S-01 - - - - - - - 

2 S-02 2 2 2 6 100  - 

3 S-03 2 1 2 5 83,33  - 

4 S-04 0 1 2 3 50 -  

5 S-05 2 2 2 6 100  - 

6 S-06 2 2 2 6 100  - 

7 S-07 2 1 2 5 83,33  - 

8 S-08 2 2 2 6 100  - 

9 S-09 2 2 1 5 83,33  - 

10 S-10 0 0 0 0 0 -  

11 S-11 1 2 2 5 83,33  - 

12 S-12 2 2 2 6 100  - 

13 S-13 2 2 2 6 100  - 

14 S-14 2 2 2 6 100  - 

15 S-15 1 0 2 3 50 -  

16 S-16 2 2 2 6 100  - 

17 S-17 2 2 2 6 100  - 

18 S-18 1 2 2 5 83,33  - 

19 S-19 2 2 1 5 83,33  - 

20 S-20 2 2 2 6 100  - 

21 S-21 2 1 2 5 83,33  - 

22 S-22 1 2 1 4 66,67 -  

23 S-23 2 1 2 5 83,33  - 

24 S-24 1 2 2 5 83,33  - 

25 S-25 1 2 2 5 83,33  - 

26 S-26 1 1 2 4 66,67 -  

27 S-27 2 2 2 6 100  - 

28 S-28 0 0 0 0 0 -  

29 S-29 2 2 2 6 100  - 

30 S-30 - - - - 100 - - 

31 S-31 0 2 2 4 66,67 -  

32 S-32 2 2 2 6 100  - 

Jumlah 

   

146 2433,31 2533,31 7 

Skor maksimal 

   

180  

 

 

 

    

 

 

 

Presentase ketuntasan 

belajar 

    

 76,67% 23,33% 

Tingkat ketercapaian 

   

81,11%    

 



 

 
 

 

 

Lampiran 3g. Perhitungan Tes Formatif 2 

 

Perhitungan Tes formatif pertemuan 2 

 Untuk menentukan nilai siswa, digunakan rumus: 

NILAI = 
               

              
    00 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 Ya Tidak 

1 S-01 - - - - - - - 

2 S-02 
2 2 2 6 

 

 
       100  - 

3 S-03 
2 1 2 5 

 

 
       83,33  - 

4 S-04 
0 1 2 3 

 

 
       50 -  

5 S-05 
2 2 2 6 

 

 
       100  - 

6 S-06 
2 2 2 6 

 

 
       100  - 

7 S-07 
2 1 2 5 

 

 
        83,33  - 

8 S-08 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

9 S-09 
2 2 1 5 

 

 
        83,33  - 

10 S-10 
0 0 0 0 

 

 
        0 -  

11 S-11 
1 2 2 5 

 

 
        83,33  - 

12 S-12 
2 2 2 6 

 

 
       100  - 

13 S-13 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

14 S-14 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

15 S-15 
1 0 2 3 

 

 
        50 -  

16 S-16 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

17 S-17 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

18 S-18 
1 2 2 5 

 

 
        83,33  - 

19 S-19 
2 2 1 5 

 

 
        83,33  - 

20 S-20 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

21 S-21 
2 1 2 5 

 

 
        83,33  - 

22 S-22 
1 2 1 4 

 

 
        66,67 -  

23 S-23 
2 1 2 5 

 

 
        83,33  - 

24 S-24 
1 2 2 5 

 

 
        83,33  - 



 

 
 

25 S-25 
1 2 2 5 

 

 
        83,33  - 

26 S-26 
1 1 2 4 

 

 
        66,67 -  

27 S-27 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

28 S-28 
0 0 0 0 

 

 
        0 -  

29 S-29 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

30 S-30 - - - - - - - 

31 S-31 
0 2 2 4 

 

 
        66,67 -  

32 S-32 
2 2 2 6 

 

 
        100  - 

Jumlah 

   

146 2433,31 23 7 

Skor maksimal 

   

180  

 

 

Presentase 

ketuntasan 

belajar 

    

   

  
       

 76,67% 

 

  
       

 23,33% 

Tingkat 

ketercapaian 

   

   

   
       

 81,11% 

 

 

  

Lembar 3h. Penghargaan kelompok 

Pertemuan 2 

Penentuan kategori penghargaan kelompok siswa dengan menggunakan: 

Peningkatan poin = nilai yang diperoleh  nilai sebelumnya 

Pemberian penghargaaan kelompok berdasarkan poin perkembangan individu 

dengan melihat rata-rata dari poin yang dikumpulkan tiap anggota kelompok, 

rumus yang digunakan yaitu: 

Rata-rata poin  
                            

            
 

Kelompok 1 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-16 100 100 100  100 = 0 30 

1 S-01 - 

 

- - - 

 S-27 100 100 100  100 = 0 30 

 S-31 66,67 - - - 

 Total    60 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  20 



 

 
 

 penghargaan    Great 

team 

      Kelompok 2 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-12 100 100 100  100 = 0 30 

2 S-03 83,33 85,71 83,33  85,7 = -2,38 10 

 S-19 83,33 100 83,33   100 = -16,67 0 

 S-07 83,33 57,14 83,33   57,14 = 26,19 30 

 Total    70 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  17,5 

 penghargaan    Good 

team 

       

Kelompok 3 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-13 100 100 100  100 = 0 30 

3 S-08 100 100 100  100 = 0 30 

 S-32 100 

 

100 100  100 = 0 30 

 S-22 66,67 - - - 

 Total    90 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  22,5 

 penghargaan    Great 

team 

      Kelompok 4 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-14 100 42,86 100  42,86 = 57,14 30 

4 S-09 83,33 71,43 83,33   71,43 = 11,9 30 

 S-30 - 42,86 - - 

 S-21 83,33 57,14 83,33   57,14 = 26,19 30 

 Total    90 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  30 

 penghargaan    Super  

team 

  

 

 

   



 

 
 

 

Kelompok 5 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-05 100 100 100  100 = 0 30 

5 S-17 100 100 100  100 = 0 30 

 S-29 100 85,71 100  85,71 = 14,29 30 

 S-11 83,33 - - - 

 Total    90 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  22,5 

 penghargaan    Great 

team 

      

       

 

 

     Kelompok 6 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-15 50 85,71 50  85,71 = -35,71 0 

6 S-20 100 100 100  100 = 0 30 

 S-28 0 - - - 

 S-10 0 - - - 

 Total    30 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  7,5 

 penghargaan    Good 

team 

      Kelompok 7 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin poin 

 S-02 100 100 100  100 = 0 30 

7 S-23 83,33 85,71 83,33   85,71 = -2,38 10 

 S-26 66,67 57,14 66,67  57,14 = 9,53 20 

 S-04 50 - - - 

 Total    60 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  15 

 penghargaan    Good 

team 

      



 

 
 

Kelompok 8 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-06 100 85,71 100  85,71 = 14,29 30 

8 S-24 83,33 85,71 83,33   85,71 = -2,38 10 

 S-25 83,33 - - - 

 S-18 83,33 57,14 83,33  57,14 = 26,19 30 

 Total    70 

 Rata-rata 

poin 

     

 
  17,5 

 penghargaan    Good 

team 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
  



 

 
 

Lampiran 4a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palangka Raya 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII  2/1 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Pertemuan ke  : 3 (Tiga) 

 

N. KOMPETENSI  INTI 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

KI 4 : Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, 

dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 

O. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR  

 

P. TUJUAN  PEMBELAJARAN 

 Melalui proses kegiatan pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

 Mengamati fungsi dan bukan fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi (IPK) 

3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan relasi 

dan fungsi dengan menggunakan 

berbagai representasi (kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, dan persamaan) 

4.3 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai representasi 

 Mengamati fungsi dan 

bukan fungsi 

 

 

 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

fungsi 



 

 
 

 

Q. MATERI  PEMBELAJARAN  

 Fungsi 

Fungsi atau pemetaan merupakan bagian dari relasi. Jadi fungsi atau pemetaan 

dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota himpunan A dihubungkan tepat dengan satu anggota 

dari himpunan B, atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan 

tepat satu anggota B. 

Contoh: 

                 Suka makan 

A                                               B 

 

 

 

 

 

Hubungan dari himpunan A dengan himpunan B tersebut merupakan suatu 

pemetaan atau fungsi 

 

Istilah-Istilah Pada Suatu Fungsi 

Dalam suatu fungsi terdapat beberapa istilah, antara lain: 

4. Daerah Asal 

Daerah Asal merupakan daerah yang akan dipetakan. 

5. Daerah kawan 

Bakso 

Mi 

goreng 

Nasi 

goreng 

Cindy 

Rita 

Harun 



 

 
 

Daerah kawan merupakan daerah yang menjadi pasangannya atau tempat 

tujuan 

6. Daerah hasil  

Daerah hasil merupakan daerah hasil pemetaan yang ada pada daerah 

kodomain. 

Contoh:                            

A                                               B 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas, himpunan A merupakan domain, himpunan B merupakan 

kodomain, sedangkan himpunan yang terdiri dari anggota 1,2,3 merupakan daerah 

hasil atau range. 

Syarat Suatu Pemetaan 

 Syarat-syarat hubungan antara dua himpunan dikatakan merupakan sebuah 

pemetaan adalah apabila hubungan tersebut memenuhi: 

6. Ada himpunan yang merupakan daerah asal (domain) 

7. Ada himpunan yang merupakan daerah kawan (kodomain) 

8. Ada himpunan yang merupakan daerah hasil atau disebut dengan range 

9. Semua anggota daerah asal atau domain semua habis terpetakan 

10. Tidak ada salah satu anggota domain yang terpetakan bercabang 

Contoh A: 

  A                                          B 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

 

 

 

4 

1 

2 

3 

A 

B 

C 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contoh B: 

                                   
Contoh A bukan merupakan fungsi, karena ada salah satu anggota dari domain 

yang terpetakan bercabang.Sedangkan contoh b merupakan fungsi. 

 

 

 

 

 

 

R. MODEL/PENDEKATAN/METODE PEMBELAJARAN 

1. Model        :  Numbered Head Together 

2. Pendekatan: Saintifik 

3. Metode       : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan individu, dan  

presentasi 

S. MEDIA, ALAT DAN SUMBER  PEMBELAJARAN 

4. Media 

Lembar Kerja Siswa 

5. Alat 

Spidol, Papan Tulis 

6. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi 2017 

Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

 

 



 

 
 

T. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian Kegiatan Kegiatan 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

KEGIATAN 

PENDAHULUAN 

 

Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa 

sebelum memulai pembelajaran. 

Menjawab salam dan 

berdoa untuk memulai 

pembelajaran 

 

 5 menit 

Guru memeriksa kehadiran siswa. Merespon saat dicek 

kehadirannya. 

Apersepsi 

Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa dengan 

mengingatkan materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan fungsi 

 

Siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari dan 

menjawab pertanyaan dari 

guru. 

Motivasi 

Guru memberikan motivasi siswa 

dengan menyampaikan manfaat 

dari materi yang dipelajari, yaitu 

mudah menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan fungsi 

 

 

Memperhatikan dan 

menyimak manfaat materi 

yang di jelaskan guru. 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu mengamati 

fungsi dan bukan fungsi, dan 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi 

Memperhatikan dan 

menyimak penjelasan guru 

terkait tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai.  

KEGIATAN INTI Guru memberikan penjelasan 

singkat mengenai materi yang 

dipelajari. 

Memperhatikan dan 

menyimak penjelasan guru 

tentang materi yang 

dipelajari. (mengamati) 

 75 menit 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya 

Bertanya kepada guru jika 

ada hal-hal yang belum 

dipahami dari penjelasan 

guru. (bertanya) 

Tahap 1 

Pembagian 

kelompok dan 

nomor kepala 

 

Guru meminta siswa berkumpul 

dengan anggota kelompoknya.  

Siswa berkumpul dengan 

anggota kelompoknya 

asing-masing 

Guru memberikan nomor kepala Siswa menerima nomor 

kepala 

Tahap 2 

Mengajukan 

pertanyaan 

Guru memberikan tugas dalam 

LKS  

Siswa menerima tugas 

dalam LKS 

Siswa membagi soal 

Siswa mengaati soal pada 

LKS. (mengamati) 



 

 
 

Siswa bertanya kepada guru 

mengenai hal yang belu 

dipahami. (bertanya) 

Siswa mengerjakan soal 

masing-masing. (mencoba) 

 Tahap 3  

Berpikir bersama 

Membimbing siswa dalam 

berdiskusi. 

Siswa mendiskusikan 

jawabannya pada teman 

sekelompoknya. 

(menyampaikan) 

Siswa menyakinkan 

anggota kelopoknya 

mengenai jawabannya 

Menentukan jawaban yang 

dianggap paling tepat. 

(menyimpulkan) 

Tahap 4 

Pemberian 

Jawaban 

Guru meminta salah satu anggota 

kelompok untuk mewakili 

kelompoknya menyajikan hasil 

diskusi di depan kelas dengan 

dengan memanggil nomor kepala. 

Siswa dengan nomor kepala 

yang dipanggil maju untuk 

menyajikan hasil jawaban 

kelompoknya. 

(menyampaikan) 

 

Guru meluruskan jawaban siswa  Siswa menyampaikan 

pendapat maupun bertanya 

kepada kelompok penyaji.  

 

 

Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai 

penghargaan 

Siswa bertanya kepada guru 

jika ada yang belum 

dipahami. (bertanya) 

PENUTUP Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

Siswa menyimpulkan 

materi yang dipelajari. 

(menyimpulkan) 

  40 menit 

  

Guru memberikan tes formatif 

kepada siswa. 

Mengerjakan tes individu 

yang diberikan oleh guru 

Guru memberikan penghargaan 

kelompok, kelompok 4 mendapat 

penghargaan super team, kelompok 

1, 3, dan 5 mendapatkan 

penghargaan great team, dan 

kelompok 2, 6, 7, dan 8 mendapat 

penghargaan good team. 

Siswa menerima 

penghargaan kelompok 



 

 
 

Guru mengakhiri kegiatan belajar 

dengan menyampaikan materi yang 

akan dipelajari selanjutnya yaitu 

memahami bentuk penyajian relasi 

dan fungsi 

Siswa menyimak atau 

mencatat materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan 

berikutnya 

Guru mengingatkan siswa untuk 

terus belajar dan mengulang 

pelajaran yang telah dipelajari 

Siswa menyimak nasehat 

guru 

Salam penutup. Menyahut salam guru 

 

 

 

H.  PENILAIAN 

       Pengetahuan 

Aspek yang diamati/ dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian 

Pengetahuan: 

 Memahami fungsi dan bukan 

fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi 

Tes Penyelesaian tugas individu dan 

tugas kelompok (Lembar Kerja 

Siswa dan tes formatif) 

  

1. Tes Formatif 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Dikerjakan selama 10 menit 

 

 

 

 

Soal 

1. Misalkan A = 2,4,6,8,10,12,14,16, B = 1,5,9, relasi yang didefinisikan 

adalah “ anggota A dua kali anggota B”. Nyatakan relasi himpunan A dan B 



 

 
 

dengan pasangan berurut! Apakah relasi A ke B termasuk fungsi? Jelaskan 

alasanmu! 

2. Dari gambar berikut ini manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? 

Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

Penyelesaian                       

No. soal Jawaban Skor 

Gambar 2 Gambar 1 

B B A 
A 

1  

2  

3  

4  

5  

 e  

 f  

 g  

 h  

 

1  

2  

3  

4  

5  

 e  

 f  

 g  

 h  

 



 

 
 

1 Diketahui relasi A ke anggota B adalah anggota 

dua kali anggota B, maka dapat ditulis dalam 

bentuk pasangan berurutan sebagai berikut: 

(2,1), (10,5). 

1 

Relasi tersebut bukan fungsi 1 

Karena ada beberapa anggota himpunan A yang 

tidak mempunyai pasangan di B. 

1 

2 Gambar 1 bukan fungsi 1 

Karena ada anggota himpunan B memiliki domain 

yang saa 

1 

Gambar 2 merupakan fungsi 1 

Karena anggota himpunan A memiliki pasangan 

di B tepat satu. 

1 

Skor maksimal 7 

 

           

                                        Palangka Raya, 02 Oktober  2019 

                             Peneliti 

    

 

                                                                     Mustia Sendes N. T 

                                                                     NIM.ACA 115 092 

 

  



 

 
 

Lampiran 4b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 3 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk:  

a. Berdoalah sebelum mengerjakan 

b. Duduklah sesuai kelompok yang telah ditentukan 

c. Isilah nama anggota kelompok  pada kolom diatas. 

d. Baca dan pahami LKS yang telah dibagikan. 

e. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan tanyakan kepada gurumu. 

f. Pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan 

 

Soal 

1. Pada kegiatan posyandu yang diadakan satu bulan sekali, ada sekumpulan 

anak balita, yaitu Rida, Susi, Eni, Brian, dan Agus. Selain itu, ada juga ibu-

ibu yang terdiri atas Tanti, Ningsih, Endah, dan Dewi. Diketahui bahwa 

Rida anak dari Tanti, Susi dan Brian anak dari Ningsih, Eni anak dari 

Endang, dan Agus anak dari Dewi. Nyatakan lah relasi sekumpulan ibu-ibu 

dan anak balita tersebut kedalam diagram panah! Menurut anda, apakah 

relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan alasanmu!  

Jawab: 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran   : 

 Mengamati fungsi dan bukan fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi 
   3.     

 Kelompok : ...................... 

Anggota   : 

9. ........................................... 

10. ........................................... 

11. ........................................... 

12. ........................................... 

 



 

 
 

 

2. Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton adalah pedagang buah yang menggelar 

dagangan dipasar. Budi menjual pisang dan mangga, Wahyu menjual 

semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, serta Anton menjual pisang, 

mangga, dan jambu. 

     Jika A = Budi, Wahytu, Mukti, Anton dan B = pisang, mangga, 

semangka, jeruk, jambu. Maka bentuklah relasi antara anggota-anggota 

himpunan A dengan anggota himpunan B dengan diagram panah. Apakah 

relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan pendapatmu!
 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diketahui himpunan P = 1,2,3,4 dan himpunan Q = = 1,2,4,6,8. Relasi 

yang menghubungkan himpunan P ke Q adalah “kelipatan dari”. Relasi 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas apakah merupakan fungsi?Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

Kelipatan dari 

Q P 

Jawab: 

1   

2   

3   

4   

 1 

 2 

 4 

 6 

 8 



 

 
 

4. Misalkan himpunan A = Made, Cindy, Carlos, Ridwan, Meta, dan B = 

Maret,Mei, Juni,Agustus, Desember, relasi himpunan tersebut adalah “lahir 

pada bulan”. Dapat dilihat seperti berikut: 

Made lahir pada bulan Desember 

Cindy lahir pada bulan Mei 

Carlos lahir pada bulan Juni 

Ridwan lahir pada bulan Maret 

Meta lahir pada bulan Agustus 

Dari pernyataan diatas, buatlah relasi tersebut dengan diagram panah! Apakah 

relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 4c. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

No  Jawaban Skor 

1 Misalkan  

A = Rida, Susi, Eni, Brian, Agus 

B =  Tanti, Ningsih, Endah, dewi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut merupakan fungsi 

Karena semua anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat 

satu pada himpunan B 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut bukan fungsi 

Karena ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan 

lebih dari satu pada himpunan B 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

3 Gambar tersebut merupakan fungsi 

Karena anggota himpunan A mempunyai sapangan tepat satu 

pada himpunan B 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

“Menjual” 

A B 

“Anak dari” 

Rida   

Sus  i  

Eni      

Brian  

Agus   

 Tanti  

 Ningsih 

 Endah 

 Dewi  

 

Budi       

Wahyu  

Mukti    

Anton    

 

 Pisang  

 Mangga 

 Semangka 

 Jeruk  

 Jambu  



 

 
 

 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut merupakan fungsi  

Karena anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu 

pada himpunan B 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 Skor maksimal  13 

B A 

“lahir pada bulan” 

Made     

Cindy     

Carlos    

Ridwan 

Meta     

 Maret 

 Mei 

 Juni 

 Agustus 

 Desember 



 

 
 

Lampiran 4d. Tes Formatif 3 

Tes Formatif 3 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 

4. Dikerjakan selama 10 menit 

 

Soal 

1. Misalkan A = 2,4,6,8,10,12,14,16, B = 1,5,9, relasi yang didefinisikan 

adalah “ anggota A dua kali anggota B”. Nyatakan relasi himpunan A dan B 

dengan pasangan berurut! Apakah relasi A ke B termasuk fungsi? Jelaskan 

alasanmu! 

Jawab:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Dari gambar berikut ini manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? 

Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4e. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

Penyelesaian                       

No. soal Jawaban Skor 

1 Diketahui relasi A ke anggota B adalah anggota 

dua kali anggota B, maka dapat ditulis dalam 

bentuk pasangan berurutan sebagai berikut: 

(2,1), (10,5). 

1 

Relasi tersebut bukan fungsi 1 

Karena ada beberapa anggota himpunan A yang 

tidak mempunyai pasangan di B. 

1 

2 Gambar 1 bukan fungsi 1 

Karena ada anggota himpunan B memiliki domain 

yang saa 

1 

Gambar 2 merupakan fungsi 1 

Karena anggota himpunan A memiliki pasangan 

di B tepat satu. 

1 

Skor maksimal 7 

 

 

  

Gambar 1 Gambar 2 

B B A 
A 

 e  

 f  

 g  

 h  

 

1  

2  

3  

4  

5  

 e  

 f  

 g  

 h  

 

1  

2  

3  

4  

5  

Jawab:  



 

 
 

Lampiran 4f. Hasil Tes Formatif 3 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 3 2 5 71,43  

2 S-02 3 2 5 71,43 - 

3 S-03 0 4 4 57,14 - 

4 S-04 3 2 5 71,43 - 

5 S-05 3 4 7 100  - 

6 S-06 3 3 6 85,71   

7 S-07 3 2 5 71,43 - 

8 S-08 2 4 6 85,71  - 

9 S-09 2 1 3 42,86 - 

10 S-10 3 1 4 57,14 - 

11 S-11 3 0 3 42,86 - 

12 S-12 3 4 7 100  - 

13 S-13 3 4 7 100  - 

14 S-14 3 2 5 71,43 - 

15 S-15 3 2 5 71,43 - 

16 S-16 3 4 7 100  - 

17 S-17 3 4 7 100  - 

18 S-18 3 2 5 71,43 - 

19 S-19 3 2 5 71,43 - 

20 S-20 3 3 6 85,71  - 

21 S-21 2 4 6 85,71  - 

22 S-22 1 2 3 42,86 - 

23 S-23 3 2 5 71,42 - 

24 S-24 3 2 5 71,42 - 

25 S-25 3 2 5 71,42 - 

26 S-26 3 2 5 71,42 - 

27 S-27 3 4 7 100  - 

28 S-28 3 1 4 57,14 - 

29 S-29 2 3 5 71,43 - 

30 S-30 2 1 3 42,86  

31 S-31 2 0 2 28,57 - 

32 S-32 1 4 5 71,43 - 

Jumlah 

  

162 2242,82 11 21 

Skor maksimal 

  

224  

 

 

Presentase ketuntasan 

belajar 

   

 

34,37 % 

 

65,63% 

Tingkat ketercapaian 

  

72,32%    

 

  



 

 
 

Lampiran 4g. Perhitungan Tes Formatif 3 

 

PerhitunganTes formatif pertemuan 3 

 Untuk menentukan nilai siswa, digunakan rumus: 

NILAI = 
               

              
   00 

 

No Kode Siswa Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 Ya Tidak 

1 S-01 3 2 5  

 
       71,43  

2 S-02 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

3 S-03 0 4 4 
 

 
       57,14 - 

4 S-04 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

5 S-05 3 4 7 
 

 
       100  - 

6 S-06 3 3 6 
 

 
       85,71   

7 S-07 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

8 S-08 2 4 6 
 

 
       85,71  - 

9 S-09 
2 1 3 

 

 
       42,86 - 

10 S-10 3 1 4 
 

 
       57,14 - 

11 S-11 3 0 3 
 

 
       42,86 - 

12 S-12 3 4 7 
 

 
       100  - 

13 S-13 3 4 7 
 

 
       100  - 

14 S-14 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

15 S-15 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

16 S-16 3 4 7 
 

 
       100  - 

17 S-17 3 4 7 
 

 
       100  - 

18 S-18 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

19 S-19 
3 2 5 

 

 
       71,43 - 

20 S-20 3 3 6 
 

 
       85,71  - 

21 S-21 2 4 6 
 

 
       85,71  - 

22 S-22 
1 2 3 

 

 
       42,86 - 

23 S-23 
3 2 5 

 

 
       71,42 - 

24 S-24 
3 2 5 

 

 
       71,42 - 

25 S-25 
3 2 5 

 

 
       71,42 - 

26 S-26 
3 2 5 

 

 
       71,42 - 



 

 
 

27 S-27 3 4 7 
 

 
       100  - 

28 S-28 3 1 4 
 

 
       57,14 - 

29 S-29 
2 3 5 

 

 
       71,43 - 

30 S-30 2 1 3 
 

 
       42,86  

31 S-31 2 0 2 
 

 
       28,57 - 

32 S-32 
1 4 5 

 

 
       71,43 - 

Jumlah 

  

162 2242,82 11 21 

Skor maksimal 

  

224  

 

 

 

Presentase 

ketuntasan belajar 

   

 

  

  
      

 34,37 % 

 

  

  
        

65,63% 

Tingkat ketercapaian 

  

   

   
  

    

 72,32% 

   

 

 

 

 

  



 

 
 

Lembar 4h. Penghargaan kelompok 

Pertemuan 3 

Penentuan kategori penghargaan kelompok siswa dengan menggunakan: 

Peningkatan poin = nilai yang diperoleh  nilai sebelumnya 

Pemberian penghargaaan kelompok berdasarkan poin perkembangan individu 

dengan melihat rata-rata dari poin yang dikumpulkan tiap anggota kelompok, 

rumus yang digunakan yaitu: 

Rata-rata poin  
                            

            
 

Kelompok 

1 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin  

1 

  

  

  

  

  

S-16 100 100 100  100 = 0 30 

S-01 

71,43 

 

- 

- - 

S-27 100 100 100  100 = 0 30 

S-31 28,57 66,67 28,57  66,67 = -38,1 0 

Total        60 

Rata-rata 

poin 

        

 
  15 

penghargaan       Good 

team 

      Kelompok 

2 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

2 S-12 100 100 100  100 = 0 30 

S-03 57,14 83,33 57,14  83,33 = -26,19 0 

S-19 71,43 83,33 71,43  83,33 = -11,9 0 

S-07 71,43 83,33 71,43  83,33 = -11,9 0 

Total    30 

Rata-rata 

poin 

     

 
  7,5 

penghargaan    Good 

team 

Kelompok 

     



 

 
 

3 

Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

3 S-13 100 100 100  100 = 0 30 

S-08 85,71 100 85,71  100 = -14,29 0 

S-32 71,43 100 71,43  100 = -28,57 0 

S-22 42,86 66,67 42,86  66,67 = -23,81 10 

Total    40 

Rata-rata 

poin 

     

 
  10 

penghargaan    Good 

team 

      Kelompok 

4 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

 S-14 71,43 100 71,43  100 = -28,57 0 

S-09 42,86 83,33 42,86  83,33 = -40,47 0 

S-30 50 - - - 

S-21 85,71 83,33 85,71  83,33 = 2,38 20 

Total    20 

Rata-rata 

poin 

     

 
  5 

penghargaan    Good  

team 

      Kelompok 

5 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

5 S-05 100 100 100  100 = 0 30 

S-17 100 100 100  100 = 0 30 

S-29 71,43 100 71,43  100 = -28,57 0 

S-11 42,86 83,33 42,86  83,33 = -40,47 0 

Total    60 

Rata-rata 

poin 

     

 
  15 

penghargaan    Good 

team 

       

      

     



 

 
 

Kelompok 

6 

Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

6 S-15 71,43 50 71,43  50 = 21,43 30 

S-20 85,71 100 85,71  100 = -14,29 0 

S-28 57,14 0 57,14  0 = 57,14 30 

S-10 57,14 0 57,14  0 = 57,14 30 

Total    90 

Rata-rata 

poin 

     

 
 

 22,5 

penghargaan    Great 

team 

      Kelompok 

7 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin poin 

7 S-02 71,43 100 71,43  100 = -28,57 0 

S-23 71,43 83,33 100  100 = -11,9 0 

S-26 78,57 66,67 78,57  66,67 = 11,9 30 

S-04 71,43 50 71,43  50 = 21,43 30 

Total    60 

Rata-rata 

poin 

     

 
  15 

penghargaan    Good 

team 

      Kelompok 

8 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

8 S-06 85,71 100 100  100 = -14,29 0 

S-24 71,43 83,33 71,43  83,33 = -11,9 0 

S-25 71,43 83,33 71,43  83,33 = -11,9 0 

S-18 71,43 83,33 71,43  83,33 = -11,9 0 

Total    0 

Rata-rata 

poin 

    

 
  0 

penghargaan    Good 

team 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
  



 

 
 

Lampiran 5a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Palangka Raya 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII  2/1 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Pertemuan ke  : 4 (Empat) 

 

U. KOMPETENSI  INTI 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan fakrtual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik 

sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 

kemanusiaaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

KI 4 : Menunjukan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, 

dalam ranah kongkrit dan ranah abstrak sesuai dengan yang 

dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KOMPETENSI  DASAR DAN INDIKATOR  

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 

(IPK) 

3.3 Mendeskripsikan dan menyatakan 

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi (kata-kata, tabel, 

grafik, diagram, dan persamaan) 

 

 Memahami bentuk penyajian 

relasi dan fungsi 

 

 

 

 



 

 
 

 

W. TUJUAN  PEMBELAJARAN 

 Melalui proses kegiatan pembelajaran siswa diharapkan mampu: 

 Memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk penyajian relasi 

dan fungsi 

 

X. MATERI  PEMBELAJARAN : RELASI DAN FUNGSI 

- Memahami Bentuk Penyajian Relasi 

Menyatakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram 

kartesius dan himpunan pasangan berurutan.  

Contoh: 

Hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh limas siswa kelas 

VIII diperoleh sebagai berikut: 

 

Permasalahan pada tabel tersebut dapat dinyatakan dengan diagram panah, 

diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut: 

4.3 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan relasi dan fungsi 

dengan menggunakan berbagai 

representasi 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk penyajian 

relasi dan fungsi 



 

 
 

Misalkan A = Abdul, Budi, Candra, Dini, Elok, B = Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Olahraga, dan “pelajaran yang disukai” 

adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. 

Cara 1. Diagram Panah 

 

Pada gambar diatas menunjukan relasi “pelajaran disukai” dari himpunan A ke 

himpunan B. Arah panah menunjukan anggota-anggota himpunan A yang berelasi 

dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. 

 

 

Cara 2. Diagram Kartesius 

Cara kedua untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah 

menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada 

sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada subu tegak. Setiap 

pasangan anggota himpuan A yang berelasi dengan anggota himpunan 

Bdinyatakan dengan titik atau noktah. Gambar dibawah ini menunjukan diagram 

kartesius dari relasi “pelajaran yang disukai”. 



 

 
 

 

Cara 3. Himpuanan pasangan berurutan 

Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah 

(Abdul, Matematika), (Abdul, IPA), (Budi, IPA), (Budi, IPS), (Budi, Kesenian), 

(Candra, Keterampilan), (Candra, Olahraga), (Dini, Bahasa Inggris), (Dini, 

Kesenian), (Elok, Matematika), (Elok, IPA), (Elok, Keterampilan). 

- Memahami bentuk penyajian fungsi 

Menyatakan fungsi dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu himpunan pasangan 

berurutan, diagram panah, dengan persamaan fungsi, dengan tabel, dan dengan 

grafik. 

 

Contoh: 

Misalkan fungsi f dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi yang 

didefinisikan adlah “setengah kali dari”. 

Cara 1. Himpunan pasangan berurutan 

Diketahui fungsi f dari dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adlah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 

himpunan pasangan berurutan sebagai berikut:  

f = (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10) 



 

 
 

Cara 2. Diagram panah 

Diketahui fungsi f dari dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adlah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 

diagram panah sebagai berikut: 

 

Cara 3. Persamaan fungsi 

Diketahui fungsi f dari dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 

rumus fungsi sebagai berikut: 

 

Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatika pola berikut ini. 

Dari himpunan pasangan berurutan (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10) 

(1,2)    (1, 2  1)    

(2,4)    (2, 2  2 )    

(3,6)    (3, 2  3)    

(4,8)    (4, 2  4)    

(5,10)  (5, 2  5) 

Kalau anggota P kita sebut x dan anggota Q kita sebut y, maka x = 
 

 
 y 



 

 
 

Dari x = 
 

 
 y  kita dapatkan y = 2x Siswa mendiskusikan hasil pekerjaannya pada 

teman sekelompoknya tabel sebagai berikut: 

 

Cara 5. Dengan grafik 

Diketahui fungsi f dari dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adalah “setengah kali dari”. Relasi ini dapat dinyatakan dengan 

grafik sebagai berikut: 

 

 

Y. MODEL/PENDEKATAN/METODE PEMBELAJARAN 

1. Model        :  Numbered Head Together 

2. Pendekatan: Saintifik 

3. Metode       : Tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan individu, dan  

presentasi 

 

 

Z. MEDIA, ALAT DAN SUMBER  PEMBELAJARAN 

7. Medi 

Lembar Kerja Siswa 



 

 
 

8. Alat 

Spidol, Papan Tulis 

9. Sumber Pembelajaran 

1. Buku Matematika SMP/MTs Kelas VIII Semester 1 edisi Revisi 2017 

Terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

 

 

 

 

AA. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Uraian Kegiatan Kegiatan 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
KEGIATAN 

PENDAHULUAN 

 

Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam dan 

meminta salah satu siswa 

memimpin doa sebelum 

memulai pembelajaran. 

Menjawab salam dan 

berdoa untuk memulai 

pembelajaran 

 

 5 menit 

Guru memeriksa kehadiran 

siswa. 

Merespon saat dicek 

kehadirannya. 

Apersepsi 

Guru memberikan apersepsi 

kepada siswa dengan 

mengingatkan materi 

sebelumnya yang berkaitan 

dengan fungsi 

Siswa mengingat materi 

yang telah dipelajari 

Menjawab pertanyaan 

dari guru. 

Motivasi 

Guru memberikan motivasi 

siswa dengan menyapaikan 

manfaat mempelajari materi 

yang akan dipelajari yaitu 

memudahkan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

relasi dan fungsi. 

 

Memperhatikan dan 

menyimak manfaat 

materi yang di jelaskan 

guru. 

Guru mengumumkan dan 

membagikan penghargaan 

kelompok, kelompok kelompok 

1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 mendapat 

penghargaan kategori good 

team. Kelompok 6 mendapat 

penghargaan kategori great 

team. 

Siswa menerima 

penghargaan yang 

diberikan guru. 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu mampu 

memahami bentuk penyajian 

relasi dan fungsi dan 

Memperhatikan 

penjelasan guru terkait 

tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 



 

 
 

menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penyajian 

relasi dan fungsi 

 

KEGIATAN INTI Guru memberikan penjelasan 

singkat mengenai materi yang 

dipelajari. 

Memperhatikan dan 

menyimak penjelasan 

guru tentang materi 

yang dipelajari. 

(mengamati) 

 60 menit 

Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuik bertanya 

Bertanya kepada guru 

jika ada hal-hal yang 

belum dipahami dari 

penjelasan guru. 

(menanya) 

Tahap 1 

Pembagian 

kelompok dan 

nomor kepala 

Guru meminta siswa berkumpul 

dengan kelompoknya masing-

masing 

Siswa berkumpul 

dengan kelompoknya 

sesuai arahan guru 

Tahap 2 

Mengajukan 

pertanyaan 

Guru memberikan tugas dalam 

LKS  

Siswa menerima tugas 

dalam LKS 

Siswa membagi soal 

Siswa mengamati soal 

pada LKS. (mengamati) 

Siswa bertanya 

mengenai hal yang 

belum dipahami dari 

soal. (bertanya) 

Siswa mengerjakan 

sioal masing-masing. 

(mencoba) 

 Tahap 3  

Berpikir 

bersama 

Membimbing siswa dalam 

berdiskusi. 

Siswa mendiskusikan 

hasil pekerjaannya pada 

teman sekelompoknya. 

(menyampaikan) 

Siswa meyakinkan tean 

sekelompoknya akan 

jawaban yang diperoleh 

nya 

Siswa menentukan 

jawaban yang dianggap 

paling tepat. 

(menyimpulkan) 

Siswa yang dipanggil 

menyajikan hasil 

pekerjaannnya. 

(menyampaikan) 

Tahap 4 

Pemberian 

Guru meminta salah satu 

anggota kelompok untuk 

Kelompok yang 

berbeda pendapat 



 

 
 

Jawaban mewakili kelompoknya 

menyajikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

mengajukan 

pendapatnya 

Guru meminta kelompok lainnya 

untuk memberikan tanggapan 

mau pertanyaan kepada 

kelompok penyaji 

Siswa bertanya kepada 

kelompok penyaji 

mengenai hal yang 

belum dipahami. 

(bertanya) 

Siswa mendengarkan 

dan menyimak 

penjelasan guru  

mengenai jawaban yang 

tepat 

Guru meluruskan jawaban siswa Siswa bertanya hal 

yang belum dipahami. 

(bertanya) 

Siswa menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

(menyimpulkan) 

PENUTUP Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

Siswa mengerjakan tes 

formatif yang diberikan 

guru. 

  15 

menit 

  

Guru memberikan tes formatif 

kepada siswa. 

Siswa menerima 

penghargaan kelompok 

Guru memberikan penghargaan 

kelompok 

Mendengarkan 

penjelasan guru dan 

mengingatnya dengan 

baik. 

Guru mengakhiri kegiatan 

belajar dengan menyampaikan 

bahwa pertemuan berikutnya 

akan diadakan tes akhir, dan 

mengingatkankan siswa untuk 

belajar kembali dirumah 

Menjawab salam guru 

ketika mengakhiri 

pembelajaran. 

Salam penutup.  

 

 

 

 

 

 

 

H.  PENILAIAN 

       Pengetahuan  



 

 
 

Aspek yang diamati/ dinilai Teknik 

Penilaian 

Waktu Penilaian 

Pengetahuan: 

 Memahami bentuk penyajian 

relasi dan fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan bentuk 

penyejian relasi dan fungsi 

 

Tes 

Penyelesaian tugas individu dan tugas 

kelompok (Lembar Kerja Siswa dan 

tes formatif) 

  

Tes Formatif 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Dikerjakan selama 10 menit 

Soal 

1. Nyatakan relasi dari himpunan A = 16,9,4,1 ke B = 1,2,3,4, dengan relasi 

“kuadrat dari” dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, 

dan diagram kartesius! 

2. Misalkan f adalah fungsi dari himpunan A = 2,3,4 ke himpunan  

X = 4,5,6 yang didefinisikan dengan pasangan terurut f = (2,4), (3,5), (4,6). 

Nyatakan f dengan cara: 

a. Diagram panah 

b. Tabel 

c. Grafik 

 

 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

Penyelesaian: 

No. Soal Jawaban Skor 

1  

a. 

1 Kuadrat dari 

16  

9  

4  

1  

 1 

 2 

 3 

 4 



 

 
 

 

 

 

 

 

b. f = (16,4), (9,3), (4,2), (1,1) 1 

c. 

          

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  a. 

 

 

 

 

      

b. tabel 

X 2 3 4 

f(x) 4 5 6 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 c. 

 

1 

B A 

2  

3  

4  

 4 

 5 

 6 

y 

f(x) = 2 + x 

8 

12 10 4 

y 

x 
6 16 14 8 

6 

4 

2 

2 

A B 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skor maksimal 6 

 

 

                                         Palangka Raya, 09 Oktober  2019 

                             Peneliti 

    

 

                                                                      Mustia Sendes N. T 

                                                                      NIM.ACA 115 092 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 4 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

6 

 

8 4 

8 

6 

4 

2 

2 

Tujuan Pembelajaran   : 

 Memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk penyajian relasi 

dan fungsi 
   3.     

 Kelompok : ...................... 

Anggota   : 

13. ........................................... 

14. ........................................... 

15. ........................................... 

16. ........................................... 

 



 

 
 

 

 

 

Petunjuk:  

a. Berdoalah sebelum mengerjakan 

b. Duduklah sesuai kelompok yang telah ditentukan 

c. Isilah nama anggota kelompok  pada kolom diatas. 

d. Baca dan pahami LKS yang telah dibagikan. 

e. Jika ada hal-hal yang kurang jelas silahkan tanyakan kepada gurumu. 

f. Pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan 

 

 

 

 

 

1. Misalkan g adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B yang 

didefinisikan dengan diagram panah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

Nyatakan fungsi g diatas dengan cara: 

a. Pasangan berurutan 

b. Tabel  

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

B A 

a  

b  

c  

 1 

 2 

 3 



 

 
 

 

2. Perhatikan himpunan pasangan berurut berikut ini: 

    f = (Andi, SMA), (Tina, SMP), (Rio, SD). Relasinya didefinisikan dengan 

“duduk dibangku”. Nyatakan bentuk tersebut kedalam diagram panah dan 

tabel! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

3. Pak Tohir mempunya 3 orang anak, yaitu Riska, Jumi dan Bunga. Anak Pak 

Tohir mempunyai selera makan buah yang berbeda. Riska suka makan mangga 

dan apel, Jumi suka makan apel, pisang, dan manggis, dan bunga menyukai 

manggis. Relasi yang menghubungankan anak Pak Tohir dan buah adalah 

“suka maka”. Nyatakan relasi tersebut dengan: 

      a. Diagram panah 

     b. Himpunan pasangan berurutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perhatikan gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan relasi tersebut dengan: 

a. Himpunan pasangan berurutan 

b. Diagram kartesius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

Jawab: 

a  

b  

c  

d  

 1 

 2 

 3 

 4 
 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

Lampiran 5c. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

No  Jawaban Skor 

1 a. g = (a,2), (b,1), (c,3 

 

b.  

A B 

a 2 

b 1 

c 3 
 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Andi SMA 

Tina  SMP 

Rio  SD 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

Gambar tersebut merupakan fungsi 

Karena anggota himpunan A mempunyai sapangan tepat 

satu pada himpunan B 

1 

1 

 

3  

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

B A 

“Suka makan” 

Riska      

Jumi      

Bunga   

 

 Mangga  

 Apel  

 Pisang 

 Manggis  

 

B A 

“Duduk di bangku ” 

Andi     

Tina     

Rio       

 

 SD 

 SMP 

 SMA 

  



 

 
 

 

 

 

 

  

b. r = (Riska, mangga), (Riska, apel), (Juni, apel), (jumi, 

pisang), (Jumi, manggis), (Bunga, manggis) 

 

4 a. r = (a,1), (a,4), (b,2), (c,1), (d,1), (d,3) 

 

b. Misalkan 

     A = a, b, c, d = x 

     B = 1, 2, 3, 4 = y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 Skor maksimal  16 

 

 

 

 

  
x 

y 

d c b a 

4 

3 

2 

1 



 

 
 

Lampiran 5d. Tes Formatif 4 

Tes Formatif 4 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk! 

1. Bacalah soal berikut dengan cermat dan teliti 

2. Kerjakanlah secara individu dan  mandiri  

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan 

4. Dikerjakan selama 10 menit 

 

Soal 

1. Nyatakan relasi dari himpunan A = 16,9,4,1 ke B = 1,2,3,4, dengan relasi 

“kuadrat dari” dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, 

dan diagram kartesius! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Misalkan f adalah fungsi dari himpunan A = 2,3,4 ke himpunan  

 



 

 
 

2. Misalkan f adalah fungsi dari himpunan A = 2,3,4 ke himpunan X = 4,5,6 

yang didefinisikan dengan pasangan terurut f = (2,4), (3,5), (4,6). Nyatakan f 

dengan cara: 

a. Diagram panah 

b. Tabel 

e. Grafik 

 

 

 

 

 

  

Jawab:  



 

 
 

Lampiran e. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

PEDOMAN JAWABAN DAN PENSKORAN 

 

No. Soal Jawaban Skor 

1  

a. 

 

 

 

 

 

1 

b. f = (16,4), (9,3), (4,2), (1,1) 1 

c. 

          

 

 

 

 

 

 

 

1 

2  a. 

 

 

 

 

      

b. tabel 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

B A 

2  

3  

4  

 4 

 5 

 6 

8 

12 10 4 

y 

x 
6 16 14 8 

6 

4 

2 

2 

A B 

Kuadrat dari 

16  

9  

4  

1  

 1 

 2 

 3 

 4 



 

 
 

X 2 3 4 

f(x) 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 c. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Skor maksimal 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

x 

 

 

y 

6 

 

8 4 

8 

6 

4 

2 

2 

f(x) = 2 + x 



 

 
 

Lampiran 5f. Hasil Tes Formatif 4 

 

No Kode 

Siswa 

Soal  Skor Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2   Ya Tidak 

1 S-01 - - - -  - 

2 S-02 2 2 4 66,67 - 

3 S-03 2 2 4 66,67 - 

4 S-04 2 1 3 50 - 

5 S-05 2 3 5 83,33  - 

6 S-06 2 3 5 83,33  - 

7 S-07 3 3 6 100  - 

8 S-08 2 2 4 66,67 - 

9 S-09 3 2 5 83,33  - 

10 S-10 1 1 2 33,33 - 

11 S-11 3 3 6 100  - 

12 S-12 2 3 5 83,33  - 

13 S-13 2 3 5 83,33  - 

14 S-14 3 3 6 100  - 

15 S-15 3 3 6 100  - 

16 S-16 2 3 5 83,33  - 

17 S-17 2 3 5 83,33  - 

18 S-18 2 3 5 83,33  - 

19 S-19 2 3 5 83,33  - 

20 S-20 3 3 6 100  - 

21 S-21 3 3 6 100  - 

22 S-22 1 1 2 33,33 - 

23 S-23 2 2 4 66,67 - 

24 S-24 2 3 5 83,33  - 

25 S-25 2 3 5 83,33  - 

26 S-26 2 2 4 66,67 - 

27 S-27 2 3 5 83,33  - 

28 S-28 1 0 1 16,67 - 

29 S-29 3 3 6 100  - 

30 S-30 2 3 5 83,33  - 

31 S-31 2 3 5 83,33  - 

32 S-32 3 3 6 100  - 

Jumlah    146   2433,3 22 9 

Skor maksimal 

 

186 

 

   

Presentase 

ketuntasan belajar       

  70,97% 29,03% 

  Tingkat 

ketercapaian 

  

78,49% 

     

 

  



 

 
 

Lampiran 5g. Perhitungan Tes Formatif 4 

 

Perhitungan Tes formatif pertemuan 4 

 Untuk menentukan nilai siswa, digunakan rumus: 

NILAI = 
               

              
    00 

 

No Kode 

Siswa 

Soal Skor Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 

 

Ya Tidak 

1 S-01 - - - -  - 

2 S-02 
2 2 4 

 

 
       66,67 - 

3 S-03 
2 2 4 

 

 
       66,67 - 

4 S-04 
2 1 3 

 

 
       50 - 

5 S-05 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

6 S-06 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

7 S-07 
3 3 6 

 

 
       100  - 

8 S-08 
2 2 4 

 

 
       66,67 - 

9 S-09 
3 2 5 

 

 
       83,33  - 

10 S-10 
1 1 2 

 

 
       33,33 - 

11 S-11 
3 3 6 

 

 
       100  - 

12 S-12 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

13 S-13 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

14 S-14 
3 3 6 

 

 
       100  - 

15 S-15 
3 3 6 

 

 
       100  - 

16 S-16 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

17 S-17 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

18 S-18 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

19 S-19 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

20 S-20 
3 3 6 

 

 
       100  - 

21 S-21 
3 3 6 

 

 
       100  - 

22 S-22 
1 1 2 

 

 
       33,33 - 

23 S-23 
2 2 4 

 

 
       66,67 - 



 

 
 

24 S-24 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

25 S-25 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

26 S-26 
2 2 4 

 

 
       66,67 - 

27 S-27 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

28 S-28 
1 0 1 

 

 
       16,67 - 

29 S-29 
3 3 6 

 

 
       100  - 

30 S-30 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

31 S-31 
2 3 5 

 

 
       83,33  - 

32 S-32 
3 3 6 

 

 
       100  - 

Jumlah 

  

146 2433,3 22 9 

Skor maksimal 

  

186    

Presentase 

ketuntasan belajar 

   

     

  
 

     

 70,97% 

   

  
 

     

 29,03% 

Tingkat 

ketercapaian 

  

     

   
 

      

78,49% 

   

 

 

  



 

 
 

Lembar 5h. Penghargaan kelompok 

Pertemuan 4 

Penentuan kategori penghargaan kelompok siswa dengan menggunakan: 

Peningkatan poin = nilai yang diperoleh  nilai sebelumnya 

Pemberian penghargaaan kelompok berdasarkan poin perkembangan individu 

dengan melihat rata-rata dari poin yang dikumpulkan tiap anggota kelompok, 

rumus yang digunakan yaitu: 

Rata-rata poin 
                         

           
 

Kelompok 1 

Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

1 S-16 83,33 100 83,33  100 = -16,67 0 

S-01 - 71,43 - - 

S-27 83,33 100 83,33  100 = -16,67 0 

S-31 83,33 28,57 83,33  28,57 = 54,76 30 

Total    30 

Rata-rata poin    10 

penghargaan    Good team 

      Kelompok 2 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

2 S-12 83,33 100 83,33  100 = -16,67 - 

S-03 66,67 57,14 66,67  57,14 = 9,53 20 

S-19 83,33 71,43 83,33  71,43 = 11,9 30 

S-07 100 71,43 100  71,43 = 28,57 30 

Total    80 

Rata-rata poin    20 

penghargaan    Great team 

      

      Kelompok 3 

     



 

 
 

Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

3 S-13 83,33 100 83,33  100 = -16,67 0 

S-08 66,67 85,71 66,67  85,71 = -19,04 0 

S-32 100 71,43 100  71,43 = 28,57 30 

S-22 33,33 42,86 33,33  42,86 = -9,53 10 

Total    40 

Rata-rata poin    10 

penghargaan    Good team 

      Kelompok 4 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

4 S-14 100 71,43 100  71,43 = 28,57 30 

S-09 83,33 42,86 83,33  42,86 = 40,47 30 

S-30 83,33 50 83,33  50 = 33,33 30 

S-21 100 85,71 100  85,71 = 14,29 30 

Total    120 

Rata-rata poin    30 

penghargaan    Super  

team 

      Kelompok 5 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

5 S-05 83,33 100 83,33  100 = -16,67 0 

S-17 83,33 100 83,33  100 = -16,67 0 

S-29 100 71,43 100  71,43 = 28,57 30 

S-11 100 42,86 100  42,86 = 57,14 30 

Total    60 

Rata-rata poin    15 

penghargaan    Good team 

      

      

      

      

      Kelompok 6 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai Peningkatan poin Poin 



 

 
 

sebelumya 

6 S-15 100 71,43 100  100 = 28,57 30 

S-20 100 85,71 100  85,71 = 14,29 30 

S-28 16,67 57,14 16,67  57,14 = -40,47 0 

S-10 33,33 57,14 33,33  57,14 = -23,81 0 

Total    60 

Rata-rata poin    15 

penghargaan    Good team 

      Kelompok 7 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin poin 

7 S-02 66,67 71,43 66,67  71,43 = -4,76 10 

S-23 66,67 71,43 66,67  71,42 = -4,76 10 

S-26 66,67 78,57 66,67  78,57 = -11,9 0 

S-04 50 71,43 50   71,43 = -21,43 0 

Total    20 

Rata-rata poin    5 

 penghargaan    Good team 

      Kelompok 8 

     Kelompok Kode siswa Nilai Nilai 

sebelumya 

Peningkatan poin Poin 

8 S-06 83,33 85,71 83,33  85,71 = -2,38 10 

S-24 83,33 71,43 83,33  71,43 = 11,9 30 

S-25 83,33 71,43 83,33  71,43 = 11,9 30 

S-18 83,33 71,43 83,33  71,43 = 11,9 30 

Total    100 

Rata-rata poin    25 

penghargaan    Super team 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 
  



 

 
 

Lampiran 6a. Instrumen Tes Akhir 

Instrumen Soal Tes 

Tingkat   : SMP 

Kelas/Semester  : VIII/I 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Materi Pokok  : Relasi dan Fungsi 

Waktu    : 2  40 menit 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum anda mengerjakan soal di bawah ini. 

2. Tulislah identitas pada lembar jawaban yang disediakan. 

3. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum mengerjakan. 

4. Tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. 

5. Kerjakan soal di bawah ini dengan langkah yang tepat dan penyelesaian yang 

benar. 

6. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum dikumpulkan. 

 

Soal 

1. Diketahui himpunan A = Budi, Wahyu, Mukti, Anton dan himpunan B = 

Pisang, Mangga, Semangka, Jeruk, Jambu. Budi menjual pisang dan 

mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, Anton 

menjual mangga dan jambu. Hubungan himpunan A ke himpunan B yang 

dinyatakan dalam bentuk diagram panah dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B!... 

A B 

Budi       

Wahyu  

Mukti    

Anton    

 pisang 

 mangga 

semangka 

jeruk 

 jambu 



 

 
 

2. Diketahui himpunan A = 1,2,3,4,5 dan himpunan B = a,b,c,d,e. Hubungan 

himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Apakah gambar di atas merupakan fungsi? Jelaskan! ... 

3. Diketahui himpunan A = 1,2,3 dan himpunan B = a,b. Dari tabel berikut 

amati yang merupakan fungsi dan bukan fungsi, kemudian tuliskan jawabanmu 

pada titik dikolom sampingnya! 

f  = (1,a), (2,a), (3,a) ... 

f  = (1,a), (2,a), (2,a) ... 

f  = (1,a), (2,a), (3,b) ... 

f  = (1,b), (2,a), (3,b) ... 

 

 

 

 

 

 

4. Terdapat lima orang siswa sedang menerima pelajaran disuatu kelas privat 

untuk belajar matematika. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. 

Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu 

A B 

1  

  2  

  3   

  4   

  5    

 

a 

b 

 c 

 d 

 e 



 

 
 

kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada 

keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati.  

a. Nyatakan relasi tersebut kedalam bentuk diagram panah! 

b. Menurut  anda, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Jelaskan alasanmu! 

5. Diketahui fungsi f dari P = 1,2,3,4,5 ke Q = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Relasi 

yang didefinisikan adalah “setengah dari”. Nyatakanlah relasi tersebut dengan: 

     a. Himpunan pasangan terurut 

     b. Diagram panah 

     c. Tabel 

 

 

Lampiran 6b. Pedoman Jawaban dan Penskoran 

Pedoman Jawaban dan Penskoran Tes Akhir 

No                                       Pedoman Jawaban                                                 Skor 

1 Menjual 1 

Skor maksimal 1 

2 Gambar tersebut merupakan fungsi  1 

Karena ada anggota himpunan pada domain mempunyai 

pasangan tepat satu pada kodomain 

1 

Skor maksimal 2 

3  

(1,a), (2,a), (3,a) Fungsi 

(1,a), (2,a), (2,a) Bukan fungsi 

(1,a), (2,a), (3,b) Fungsi 

(1,b), (2,a), (3,b) Bukan fungsi 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 Skor maksimal 4 

4 

 
a. A = Siswa I, Siswa II, Siswa III, Siswa IV, Siswa V 

    B = Kursi I, Kursi II, Kursi III, Kursi IV, Kursi V 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

menempati 

 Kursi I 

 Kursi II 

 Kursi III 

 Kursi IV 

 Kursi V 

Siswa I     

Siswa II   

Siswa III  

Siswa IV  

Siswa V   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Merupakan fungsi karena anggota himpunana A mepunyai 

pasangan tepat satu pada himpunan B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Skor maksimal 2 

5 a. Himpunan pasangan terurut 

    f = (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10) 

 

 

 

 

 

 

b. Diagram panah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tabel 

 

 

 

 

 

 

x 1 2 3 4 5 

f(x) 2 4 6 8 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

B A 

Setengah kali dari 
Q P 

1  

2  

3  

4  

5  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Grafik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

y 

x 



 

 
 

 Skor maksimal  4 

Skor total 13 

 

  



 

 
 

Lampiran 6c. Hasil Tes Akhir 

 

 

  

No Kode 

Siswa 

Soal  
Skor  

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 4 5 Ya Tidak 

1 S-01 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

2 S-02 1 2 4 3 3 13 100  - 

3 S-03 1 2 3 3 3 12 92,31  - 

4 S-04 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

5 S-05 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

6 S-06 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

7 S-07 0 2 1 1 3 7 53,85 - 

8 S-08 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

9 S-09 1 1 3 1 2 8 61,54 - 

10 S-10 1 1 3 1 0 6 46,15 - 

11 S-11 1 1 3 2 0 7 53,85 - 

12 S-12 1 2 4 3 3 13 100  - 

13 S-13 1 2 4 3 3 13 100  - 

14 S-14 1 1 3 1 2 8 61,54 - 

15 S-15 1 2 3 3 3 12 92,37  - 

16 S-16 1 2 4 3 3 13 100  - 

17 S-17 1 2 4 3 3 13 100  - 

18 S-18 1 2 4 3 2 12 92,31  - 

19 S-19 1 2 3 1 2 9 69,23 - 

20 S-20 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

21 S-21 1 1 1 1 3 7 53,85 - 

22 S-22           

  

- - 

23 S-23 1 2 4 2 3 12 92,31  - 

24 S-24 1 2 4 2 2 11 84,62  - 

25 S-25 1 2 4 3 0 10 76,92  - 

26 S-26 1 2 3 2 1 9 69,23 - 

27 S-27 1 2 4 3 3 13 100  - 

28 S-28 1 1 4 2 3 11 84,62  - 

29 S-29 1 2 4 3 3 13 100  - 

30 S-30 1 1 3 1 0 6 46,15 - 

31 S-31 1 1 3 1 0 6 46,15 - 

32 S-32 1 2 3 3 3 12 92,31  - 

Jumlah            328 2523,17 21 10 

Skor maksimal 

     

403    

Ketuntasan klasikal               67,74% 32,26% 

  Tingkat 

ketercapaian            81,39% 

     



 

 
 

Lampiran 6d. Perhitungan Tes Akhir 

 

Perhitungan Tes Akhir 

 Untuk menentukan nilai siswa, digunakan rumus: 

NILAI = 
               

              
    00 

 

No Kode 

Siswa 

Soal 
Skor 

Nilai Ketuntasan Belajar 

1 2 3 4 5 Ya Tidak 

1 S-01 
1 2 4 3 2 12 

  

  
       92,31  - 

2 S-02 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

3 S-03 
1 2 3 3 3 12 

  

  
       92,31  - 

4 S-04 
1 2 4 2 3 12 

  

  
       92,31  - 

5 S-05 
1 2 4 3 2 12 

  

  
       92,31  - 

6 S-06 
1 2 4 2 3 12 

  

  
       92,31  - 

7 S-07 
0 2 1 1 3 7 

 

  
       53,85 - 

8 S-08 
1 2 4 2 3 12 

  

  
       92,31  - 

9 S-09 
1 1 3 1 2 8 

 

  
       61,54 - 

10 S-10 
1 1 3 1 0 6 

 

  
       46,15 - 

11 S-11 
1 1 3 2 0 7 

 

  
       53,85 - 

12 S-12 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

13 S-13 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

14 S-14 
1 1 3 1 2 8 

 

  
       61,54 - 

15 S-15 
1 2 3 3 3 12 

  

  
       92,37  - 

16 S-16 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

17 S-17 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

18 S-18 
1 2 4 3 2 12 

  

  
       92,31  - 

19 S-19 
1 2 3 1 2 9 

 

  
       69,23 - 

20 S-20 
1 2 4 2 3 12 

  

  
       92,31  - 

21 S-21 
1 1 1 1 3 7 

 

  
       53,85 - 

22 S-22 

       

- - 

23 S-23 
1 2 4 2 3 12 

  

  
       92,31  - 



 

 
 

 

 

24 S-24 
1 2 4 2 2 11 

  

  
       84,62  - 

25 S-25 
1 2 4 3 0 10 

  

  
       76,92  - 

26 S-26 
1 2 3 2 1 9 

 

  
       69,23 - 

27 S-27 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

28 S-28 
1 1 4 2 3 11 

  

  
       84,62  - 

29 S-29 
1 2 4 3 3 13 

  

  
       100  - 

30 S-30 
1 1 3 1 0 6 

 

  
       46,15 - 

31 S-31 
1 1 3 1 0 6 

 

  
       46,15 - 

32 S-32 
1 2 3 3 3 12 

  

  
       92,31  - 

Jumlah 

     

328 2523,17 21 10 

Skor maksimal 

     

403    

Ketuntasan klasikal 

      

   

  
      

 67,74% 

  

  
  

    32,26% 

Tingkat 

ketercapaian 

     

   

   
  

    81,39% 

   



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 7 
( Lembar Observasi Guru dan Siswa) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Pertemuan 1 
( Lembar Observasi Guru dan Siswa) 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Pertemuan 2 
( Lembar Observasi Guru dan Siswa) 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

Pertemuan 3 
( Lembar Observasi Guru dan Siswa) 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

Pertemuan 4 
( Lembar Observasi Guru dan Siswa) 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 
(Pin Penghargaan Kelompok) 

  



 

 
 

Lampiran 8a. Pin Penghargaan Kelompok Super 

Pin Penghargaan Kelompok Super 

 

  

SUPER 

TEAM 

 

SUPER 

TEAM 

 

SUPER 

TEAM 

 

SUPER 

TEAM 

 



 

 
 

Lampiran 8b. Pin Penghargaan Kelompok Great 

Pin Penghargaan Kelompok Great 

 

  

GREAT 

TEAM 

 

GREAT 

TEAM 

GREAT 

TEAM 

 

GREAT 

TEAM 

 



 

 
 

Lampiran 8c. Pin Penghargaan Kelompok Good 

Pin Penghargaan Kelompok Good 

 

  

GOOD 

TEAM 

 

 

GOOD 

TEAM 

GOOD 

TEAM 

 

GOOD 

TEAM 

 



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 9 
(Silabus) 

  



 

 
 

PMatematika  

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas   : VIII (Delapan) 

Kompetensi Inti  : 

 KI-1 dan KI-2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di 

lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan 

kawasan regional. 

 KI-3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

 KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.1  Membuat generalisasi 

dari pola pada barisan 

bilangan dan barisan 

konfigurasi objek 

Pola Bilangan 

 Pola bilangan 

 Pola konfigurasi 

objek 

 Mencermati konteks yang terkait pola 

bilangan. Misal: penataan nomor alamat 

rumah, penataan nomor ruangan, 

penataan nomor kursi, dan lain-lain. 

 Mencermati konfigurasi objek yang 

berkaitan dengan pola bilangan. Misal: 

konfigurasi lingkaran atau  batang korek 

api berbentuk pola segitiga atau segi 

empat.  

 Mencermati keterkaitan antar suku-suku 

pola bilangan atau bentuk-bentuk pada 

konfigurasi objek 

 Melakukan eksperimen untuk 

menggeneralisasi pola bilangan atau 

konfigurasi objek 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

pola bilangan 

 Memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan pola bilangan 

4.1   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

pola pada barisan 

bilangan dan barisan 

konfigurasi objek 

3.2   Menjelaskan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

 

Bidang Kartesius 

 Bidang Kartesius 

 Koordinat suatu titik 

pada koordinat 

Kartesius 

 Posisi titik terhadap 

titik lain pada 

koordinat Kartesius 

 Mencermati letak suatu tempat atau 

benda pada denah. Misal: denah 

sekolah, denah rumah sakit, denah kota 

 Mengumpulkan informasi tentang 

kedudukan titik terhadap titik asal (0, 0) 

dan selain titik asal pada bidang 

koordinat Kartesius 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

koordinat Kartesius 

 Menyelesaikan masalah tentang bidang 

koordinat Kartesius 

4.2   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

kedudukan titik dalam 

bidang koordinat 

Kartesius 

3.3   Mendeskripsikan dan 

manyatakan relasi dan 

fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi (kata-kata, 

tabel, grafik, diagram, 

dan persamaan) 

Relasi dan Fungsi 

 Relasi 

 Fungsi atau 

pemetaan 

 Ciri-ciri relasi dan 

fungsi 

 Mencermati peragaan atau kegiatas 

sehari-hari yang berkaitan dengan relasi 

dan fungsi.  

 Mencermati beberapa relasi yang terjadi 

diantara dua himpunan 

 Mencermati macam-macam fungsi 



 

 
 

4.3   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

relasi dan fungsi dengan 

menggunakan berbagai 

representasi 

 Rumus fungsi 

 Grafik fungsi 

berdasarkan ciri-cirinya 

 Mengumpulkan informasi tentang nilai 

fungsi dan grafik fungsi pada koordinat 

Kartesius 

 Menyajikan hasil pembelajaran relasi 

dan fungsi 

 

3.4   Menganalisis  fungsi 

linear  (sebagai 

persamaan garis lurus) 

dan menginterpretasikan 

grafiknya yang 

dihubungkan  dengan 

masalah kontekstual 

Persamaan Garis Lurus 

 Kemiringan 

 Persamaan garis 

lurus 

 Titik potong garis 

 Kedudukan dua garis 

 Mencermati permasalahan di sekitar 

yang berkaitan dengan kemiringan, 

persamaan garis lurus, dan kedudukan 

garis  

 Mencermati cara menentukan 

kemiringan garis 

 Mencermati cara menentukan 

persamaan garis yang diketahui satu titik 

dan kemiringan, atau dua titik 

 Mencermati hubungan antar garis yang 

saling berpotongan dan sejajar serta cara 

menentukan persamaannya 

 Mencermati cara menentukan titik 

potong garis dengan garis, termasuk 

terhadap sumbu x, atau sumbu y dalam 

koordinat Kartesius 

 Menyajikan hasil pembelajaran 

persamaan garis lurus 

 Menyelesaikan masalah yang terkait 

dengan persamaan garis lurus 

4.4   Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan fungsi 

linear sebagai 

persamaan garis lurus 

3.5   Menjelaskan sistem 

persamaan linear dua 

variabel dan 

penyelesaiannya yang 

dihubungkan dengan 

masalah kontekstual 

 

Persamaan Linear Dua 

Variabel 

 Penyelesaian 

persamaan linear 

dua variabel 

 Model dan sistem 

persamaan linear 

dua variabel 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan persamaan linear 

dua variabel 

 Mengumpulkan informasi tentang hal-

hal yang berkaitan dengan hubungan 

antara persamaan linear dua variabel dan 

persamaan garis lurus  

 Mencermati cara membuat model 

matematika dari permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel dan cara 

menyelesaikannya 

 Mengumpulkan informasi tentang ciri-

ciri sistem  persamaan linear dua 

variabel yang memiliki satu penyelesaian, 

banyak penyelesaian, atau tidak 

memiliki penyelesaian 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

persamaan persamaan linear dua 

variabel, dan sistem persamaan 

persamaan linear dua variabel 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan persamaan linear dua variabel 

dan sistem persamaan linear dua 

variabel 

4.5   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sistem persamaan linear 

dua variabel 

3.6  Menjelaskan dan 

membuktikan teorema 

Pythagoras dan tripel 

Pythagoras 

Teorema Pythagoras 

 Hubungan antar 

panjang sisi pada 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan teorema 

Pythagoras. Misal: bentuk rangka atap, 



 

 
 

4.6   Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

teorema Pythagoras dan 

tripel Pythagoras 

segitiga siku-siku 

 Pemecahan 

masalah yang 

melibatkan 

teorema 

Pythagoras 

tangga, tali penguat tiang menara. 

 Melakukan percobaan untuk 

membuktikan kebenaran teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras 

 Menyajikan hasil pembelajaran teorema 

Pythagoras dan tripel Pythagoras 

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan penerapan terorema Pythagoras 

tripel Pythagoras 

3.7  Menjelaskan sudut 

pusat, sudut keliling, 

panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta 

hubungannya 

 

Lingkaran 

 Lingkaran 

 Unsur-unsur 

lingkaran 

 Hubungan sudut 

pusat dengan sudut 

keliling 

 Panjang busur 

 Luas juring 

 Garis singgung 

persekutuan dalam 

dua lingkaran 

 Garis singgung 

persekutuan luar 

dua lingkaran 

 Mencermati peragaan atau pemodelan 

yang berkaitan lingkaran serta unsur-

unsur lingkaran 

 Mencermati masalah atau bentuk benda-

beda di sekitar yang berkaitan dengan 

lingkaran 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan rumus keliling lingkaran, 

panjang busur, luas juring, dan garis 

singgung persekutuan (dalam dan luar) 

antara dua lingkaran 

 Mencermati cara melukis garis singgung 

lingkaran dan garis singgung 

persekutuan antara dua lingkaran 

menggunakan jangka dan penggaris 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

lingkaran dan garis singgung lingkaran  

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan lingkaran dan garis singgung 

lingkaran 

4.7  Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya 

 

3.8  Menjelaskan garis 

singgung persekutuan 

luar dan persekutuan 

dalam dua lingkaran 

dan cara melukisnya 

 

4.8  Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

garis singgung 

persekutuan luar dan 

persekutuan dalam dua 

lingkaran 

3.9  Membedakan dan 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma, 

dan limas) 

 

Bangun Ruang Sisi 

Datar 

 Kubus, balok, 

prisma, dan limas 

 Jaring-jaring:  

Kubus, balok, 

prisma, dan limas 

 Luas permukaan: 

kubus, balok, prisma, 

dan limas 

 Volume: kubus, 

balok, prisma, dan 

limas 

 Menaksir volume 

bangun ruang tak 

beraturan 

 Mencermati model atau benda di sekitar 

yang merepresentasikan bangun ruang 

sisi datar 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan jari-jari bangun ruang sisi 

datar 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan rumus luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar  

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

bangun ruang sisi datar  

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan bangun ruang sisi datar 

4.9  Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

luas permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, balok, 

prima dan limas), serta 

gabungannya 

3.10 Menganalisis data 

berdasarkan distribusi 

data, nilai rata-rata, 

median, modus, dan 

Statistika:  

 Rata-rata, median, dan 

modus 

 Mencermati penyajian data dari 

berbagai sumber media koran, majalah, 

atau televisi 



 

 
 

sebaran data untuk 

mengambil 

kesimpulan, 

membuat keputusan, 

dan membuat prediksi 

 

 Mengambil 

keputusan 

berdasarkan analisis 

data 

 Membuat prediksi 

berdasarkan analisis 

data 

 Mencermati cara menentukan rata-rata, 

median, modus, dan sebaran data 

 Menganalisis data berdasarkan ukuran 

pemusatan dan penyebaran data 

 Mencermati cara mengambil keputusan 

dan membuat prediksi bersarkan analisis 

dan data 

 Menyajikan hasil pembelajaran tentang 

ukuran pemusatan dan penyebaran data 

serta cara mengambil keputusan dan 

membuat prediksi  

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan ukuran pemusatan dan 

penyebaran data serta cara mengambil 

keputusan dan membuat prediksi 

4.10 Menyajikan dan 

menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

distribusi data, nilai 

rata-rata, median, 

modus, dan sebaran 

data untuk 

mengambil 

kesimpulan, 

membuat keputusan, 

dan membuat prediksi 

3.11 Menjelaskan peluang 

empirik dan teoretik 

suatu kejadian dari 

suatu percobaan 

 

Peluang 

 Titik sampel 

 Ruang sampel 

 Kejadian 

 Peluang empirik 

 Peluang teoretik 

 Hubungan antara 

peluang empirik 

dengan peluang 

teoretik 

 Mencermati permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan peluang empirik 

dan peluang teoretik 

 Mencermati ruang sampel dari peluang 

teoretik dan titik sampel dari suatu 

kejadian pada suatu ruang sampel 

 Melakukan percobaan untuk 

menemukan hubungan antara peluang 

empirik dengan peluang teoretik  

 Menyajikan hasil pembelajaran peluang 

empirik dan peluang teoretik 

4.11 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

peluang empirik dan 

teoretik suatu 

kejadian  dari suatu 

percobaan 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 10 
Validitas Soal Tes Akhir 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 11 
Surat-Surat 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 
  



 

 
 

 


