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ABSTRAK 

 

MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE DAN TIME TOKEN ARENDS  (TTA) 

UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS PESERTA DIDIK KELAS X SMAN 16 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Oleh 

YUNI AGSA YUNA  

 

Penguasaan peserta didik terhadap materi konsep - konsep matematika masih 

lemah bahkan dipahami dengan keliru. Sebagaimana yang dikemukakan Ruseffendi  

bahwa terdapat banyak peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak mampu 

memahami bahkan pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep 

yang dipahami secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, 

ruwet, dan sulit. Salah satu kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik dalam 

belajar matematika adalah kemampuan Pemahaman konsep matematis. pemahaman 

dan penguasaan suatu materi atau konsep merupakan prasyarat untuk menguasai 

materi atu konsep berikutnya. hal ini sesuai dengan pernyataan Heruman dalam 

matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep lain, dan suatu konsep menjadi 

prasyarat bagi konsep lainnya oleh sebab itu, pemahaman konsep merupakan hal 

yang sangat fundamental dalam pembelajaran matematika agar lebih bermakna. guru 

harus pandai memilih model pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk diterapkan, 

dengan tujuan agar peserta didik dapat dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan  peningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang diberi penerapan  

Model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) dengan  model 

pembelajaran konvensional. penelitian ini dijalankan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (quasi eksperimental 

design). data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan n-gain dengan nilai tertinggi 

pada kelas eksperimen yaitu 1,000 dan nilai terendah 0,562, sedangkan kelas kontrol 

dengan nilai tertinggi yaitu 0,818 dan nilai terendah 0,235. Rata-rata n-gain yang 

diperoleh oleh kelas eksperimen adalah 0,651 dan kelas kontrol adalah 0,454. 

kemudian hasil analisis dan pengolahan data menggunakan t-test diperoleh                

          = 4,690 dan        = 2,010. dengan level signifikan 5%. hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa        >      , dengan kata lain menolak H0 dan menerima HI. 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik dengan model pembelajaran Scramble dan Time 

Token Arends (TTA) lebih baik dari model pembelajaran konvensional. 

 

Kata Kunci : 

 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, Model 

Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 
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MOTTO 

 

 

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS: Al-Mujadalah ayat  11) 

 

Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah 

ibadah, mengulang-ulang adalah zhikir, mencari ilmu adalah 

jihad..  

 

There is a will, there is a way...... 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang Masalah  

Pendidikan sangat memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

Bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan “proses seseorang mengembangkan 

kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat mereka 

hidup”.
1
 Pendidikan merupakan suatu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu 

bangsa dapat diketahui melalui komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam 

menyelenggarakan pendidikan nasional. dalam hal ini pendidikan menjadi faktor 

utama atau penentu bagi masa depan suatu bangsa. Pendidikan nasional dalam wujud 

sekolah, masih banyak menyimpan persoalan. Persoalan dalam pendidikan salah 

satunya adalah kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah merupakan dasar yang sangat penting dan 

keikutsertaannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyaknya permasalahan 

dalam pendidikan matematika merupakan salah satu alasan untuk merenovasi 

pendidikan Matematika di sekolah.  

Upaya  meningkatkan kecerdasan daya pikir maka manusia harus menguasai 

ilmu pengetahuan/ Al-Qur’an telah menjelaskan akan pentingnya pengetahuan. Tanpa 

pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan sengsara. Tidak hanya itu Al-Quran 

                                                             
1
 Nanang Fattah, Landasan Menejemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004): 4. 
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bahkan memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. 

Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan: 

   

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.
2
 

 

Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar. Kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan 

terutama disekolah.  Dengan belajar akan melatih setiap individu untuk memiliki 

kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan 

untuk memecahkan masalah. Cara berpikir ini dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika. Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan alat berpikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsur 

                                                             
2 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Huda, 2005): 544. 
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logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan individualitas, serta 

mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis.
3
 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat TK 

(Taman Kanak-kanak) hingga PT (Perguruan Tinggi) yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari jam pelajaran di sekolah mata 

pelajaran Matematika mempunyai jam yang lebih banyak dibandingkan dengan mata 

pelajaran lain. Matematika juga termasuk mata pelajaran yang menjadi standar untuk 

diujikan ketika akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Matematika 

merupakan ilmu yang sangat berperan penting dalam kehidupan dan merupakan 

cabang ilmu yang bermanfaat untuk terjun dan bersosialisasi dimasyarakat.
4
 menurut 

DEPDIKNAS disebutkan bahwa kecakapan atau kemahiran metematika yang 

diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika adalah sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi,menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

                                                             
3
 Hamzah B. Uno dan Masri Kuadrat, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2009): 109. 
4
 Ramadhani Dewi Purwanti, Dona Dinda Pratiwi, dan Achi Rinaldi, “Pengaruh Pembelajaran 

Berbatuan Geogebra terhadap Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari Gaya Kognitif,” Al-Jabar : 

Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (13 Juni 2016): 121. 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
5
 

Berdasarkan standar kompetensi tersebut, salah satu kemampuan yang 

diharapkan dikuasai peserta didik dalam belajar matematika adalah kemampuan 

pemahaman konsep matematis. pemahaman dan penguasaan suatu materi atau konsep 

merupakan prasyarat untuk menguasai materi atu konsep berikutnya. hal ini sesuai 

dengan pernyataan Heruman dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan 

konsep lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep lainnya oleh sebab itu, 

pemahaman konsep merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran 

matematika agar lebih bermakna. 

Menurut Rohana Dalam memahami konsep matematika diperlukan kemampuan 

generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi. Sedangkan saat ini penguasaan peserta 

didik terhadap materi konsep – konsep matematika masih lemah bahkan dipahami 

dengan keliru. Sebagaimana yang dikemukakan Ruseffendi  bahwa terdapat banyak 

                                                             
5
 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan . 
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peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak mampu memahami bahkan pada 

bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru 

sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit. Padahal 

pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting dalam pembelajaran 

Matematika.
6
 

Mencapai kemampuan pemahaman konsep peserta didik dalam Matematika 

bukanlah suatu hal yang mudah karena pemahaman terhadap suatu konsep 

Matematika dilakukan secara individual. Setiap peserta didik mempunyai 

kemampuan yang berbeda dalam memahami konsep-konsep Matematika. Namun 

demikian peningkatan pemahaman konsep Matematika perlu diupayakan demi 

keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, guru dituntut untuk profesional dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu mendesain 

pembelajaran matematika dengan metode, model, teori atau pendekatan yang mampu 

menjadikan peserta didik sebagai subjek belajar bukan lagi objek belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat pra penelitian oleh peneliti 

dengan bapak Kusnadi, S.Pd guru matematika SMAN 16 Bandar Lampung yang 

dilaksanakan pada 23 Oktober 2017, diperoleh bahwa guru masih menggunakan 

metode dan model ceramah dan pemberian tugas dalam proses pembelajaran. Model 

                                                             
6
 :“://mediaharja.blogspot.co.id/2012/05/pemahaman-konsep-mat...Google,” diakses 28 Agustus 

2017.  
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pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru.
7
 Hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas pembelajaran dikelas, guru lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas sedangkan peserta didik lebih banyak pasif. akibatnya peserta didik 

cenderung lebih banyak diam, mendengarkan dan menerima yang disampaikan oleh 

guru. Di samping itu, yang terjadi bahwa banyak pula peserta didik yang sebenarnya 

pandai tetapi mempunyai tingkat pemahaman konsep Matematika yang rendah. Hal 

ini diduga peserta didik kurang mempunyai minat untuk memahami sebuah konsep 

bahkan sering terjadi peserta didik belajar hanya menjelang ujian saja. Akibatnya, 

peserta didik tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Ketidakmampuan peserta didik dalam mengerjakan soal latihan berdampak besar 

dalam hasil belajarnya. hal ini terlihat dari hasil pretest kemampuan pemahaman 

konsep matematis  peserta didik pada mata pelajaran matematika materi trigonometri 

I belum sesuai harapan. Berikut data hasil pretest kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik kelas X MIA SMAN 16 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Kusnadi, wawancara dengan penulis, 23 Oktober 2017. 



7 
 

 
 

Tabel 1.1 

Data Hasil Pretest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Materi 

Trigonometri  I Peserta Didik Kelas X MIA SMAN 16  Bandar Lampung 

 

Sumber : Dokumentasi Data Hasil Pretest Penelitian Pendahuluan 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menunjukan bahwa rata-rata nilai kelas X MIA I 

sebesar 46,00 nilai terbesar yaitu 64,29 nilai terkecil 25 untuk X MIA II mempunyai 

rata-rata sebesar 45,14 nilai terbesar yaitu 71,43 nilai terkecil yaitu 21,43 sedangkan 

X MIA III rata-rata sebesar 48,00 nilai terbesar yaitu 78,00 nilai terkecil yaitu 20,00  

jumlah keseluruhan yaitu 77 peserta didik kelas X MIA SMAN 16 Bandar Lampung. 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) mata pelajaran matematika yang ditetapkan 

sekolah yaitu 78. Ini artinya kelas X MIA I dan II belum ada yang mencapai KKM. 

 Guru merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam proses pembelajaran.8 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, sangat diperlukan guru yang kreatif dan 

inovatif, yang mampu memfasilitasi dan mempergunakan pengetahuan dan 

kecakapannya dalam memanfaatkan media dan model pembelajaran. Sehingga 

peserta didik mampu mengungkapkan konsep matematikanya dengan bahasa yang 

benar dan paham. belum optimalnya kemampuan  pemahaman konsep matematis 

peserta didik berdasarkan hasil observasi yaitu salah satu penyebabnya karena model 

                                                             
8
 Farida, “Mengembangkan Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Berbasis VCD,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 1 (20 Juni 2015): 26. 

 

No 

 

 Kelas 

 

Rata- Rata 

Nilai  

Jumlah peserta didik X max X min 

1 X MIA 1 46,00 64,29 25 25 

2 X MIA II 45,14 71,43 21,43 25 

3 X MIA III 48,00 78,00 20,00 27 

Jumlah  77 
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pembelajaran yang dipergunakan guru lebih mengacu pada pembelajaran 

konvensional, guru hanya memberikan ceramah, tanya jawab, penugasan, tanpa 

menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga peserta didik kurang aktif 

dalam proses pembelajaran.  

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik adalah dengan menerapkan model pembelajaran Kooperatif Scramble 

dan Time Token Arends (TTA).  Model Pembelajaran Scramble akan melatih 

kekompakan peserta didik  bersama dengan anggota kelompoknya, melatih percaya 

diri peserta didik dengan jawaban yang dibuat dan juga melatih keberanian peserta 

didik.  Model pembelajaran Time Token Arends (TTA) memiliki beberapa kelebihan 

dimana peserta didik menjadi terampil untuk berbicara mengutarakan pendapatnya, 

melatih kreatifitas peserta didik, melatih cara berpikir peserta didik secara kritis 

dalam mengutarakan pendapat dan lain sebagainya.
9
  

Sebelumnya Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) sudah 

pernah diteliti oleh beberapa orang yang hasil penelitiannya relevan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavia Nurdiani dengan judul “Penerapan Pembelajaran Time Token 

Arends (TTA) Untuk Meningkatkan Kemampuan Bertanya dan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Peserta Didik Kelas X Ips 4 Di SMAN 1 Batu”. Hasil dari 

penelitian ini adalah Penerapan Pembelajaran Time Token Arends (TTA) dapat 

                                                             
9 Bianca Bella Diena, P. Pujiastuti, dan Siti Murdiyah, “Penerapan Metode Pembelajaran 

Scramble Dan Time Token Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA 2 

SMA Negeri 3 Jember (Pokok Bahasan Sistem Reproduksi Manusia),” Jurnal Edukasi 2, no. 3 (2015): 

18. 
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meningkatkan   Hasil belajar  pada mata pelajaran Ekonomi peserta didik ini terbukti 

dari hasil belajar aspek kognitif setelah mengikuti tes. 

Adapun yang menjadi perbedaan penulis dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Oktavia Nurdiani adalah penelitian ini untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik setelah 

diberikan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA), sedangkan 

penelitian yang dilakukan Oktavia Nurdianti untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan bertanya dan hasil belajar melalui pembelajaran Time Token Arends 

(TTA). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bella Diena  dengan judul “ Penerapan model   

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar peserta didik kelas XI IPA 2 SMA  Negeri 3 Jember’’. Hasil dari 

penelitian ini terdapat peningkatan motivasi  belajar peserta didik,  peningkatan 

motivasi belajar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bella Diena adalah penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik setelah diberikan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bella Diena untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar 

peserta didik melalui model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita dan Dhiah dengan judul “ Upaya 

Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Time 

Token Arends Kelas Xi Ips 2 Sman 2 Mojokerto “. Hasil dari penelitian ini penerapan 

model Time Token Arends dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa karena model 

pembelajaran Time Token Arends selain itu didukung oleh penelitian yang dilakukan 

dengan judul bahwa kreteria keberhasilan tindakan untuk menilai keaktifan siswa 

apabila nila rata- rata prosentasenya minimal 65% dan siswa dinyatakan aktif apabila 

mendapat nilai 65% dengan melaksanakan 5 indikator keaktifan.   

Berkaitan dengan hal itu maka dalam penulisan proposal ini peneliti mengambil 

judul “Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Kelas X 

SMAN 16 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018. 

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 

2. Proses belajar yang masih Teacher Center  ( berpusat pada guru). 

3. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

4. Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) belum pernah 

diterapkan di Sekolah. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, agar permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan 

dilaksanakannya penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut : 

1. Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini hanya model  pembelajaran 

Scramble dan Time Token Arends (TTA). . 

2. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik kelas X 

MIA  SMAN 16  Bandar Lampung. 

3. Kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi Trigonometri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka penulis 

merumuskan permasalahan ini adalah :”Apakah peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik yang mengikuti Model pembelajaran 

Scramble dan Time Token Arends (TTA) lebih baik dari model pembelajaran 

konvensional ?” 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik setelah mendapat pengajaran dengan 

menggunakan Model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) lebih 

baik dari model pembelajaran konvensional. 
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F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang  peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik. 

b.  Bagi Sekolah 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

dalam rangka meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik melalui pembelajaran Matematika yang inovatif sebagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Bagi guru  

Dari penelitian ini diharapkan model pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) dapat dijadikan alternatif model pembelajaran yang dapat 

diterapkan di Sekolah sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik. 
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d. Bagi pembaca  

Penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas bagi pembaca, khususnya 

mahasiswa serta dapat menjadi suatu kejadian yang menarik untuk diteliti 

lebih lanjut. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah menitik beratkan pada peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis menggunakan model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA). 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam  penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIA SMAN 16 Bandar 

Lampung. 

3. Wilayah penelitian  

Penelitian akan dilakukan di SMAN 16 Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada peserta didik kelas X MIA semester genap  

SMAN 16  Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018. 

  

H. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda tentang istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini. ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu : 
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1. Menurut Widodo model pembelajaran Scramble adalah suatu model 

pembelajaran dengan membagikan kartu soal dan kartu jawaban yang disertai      

dengan alternatif jawaban yang tersedia namun dengan susunan yang acak dan 

peserta didik bertugas mengoreksi jawaban tersebut sehingga menjadi jawaban 

yang tepat.
10

 

2. Menurut  Nurfaih Siti bahwa model pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

merupakan tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran 

kooperatif, untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi 

yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap 

isi pelajaran tersebut dengan memberikan kupon bicara. patokan bicara disini 

adalah bicara sesuai dengan materi yang dibahas atau mempresentasikan materi, 

bukan bicara yang asal-asalan yang tidak ada hubungannya dengan materi. 

3.  Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) adalah 

pembelajaran kooperatif dimana peserta didik bekerja secara berkelompok untuk 

menentukan dan menyusun jawaban yang disusun secara acak kemudian guru 

memberikan kupon bicara 2-3 kepada setiap peserta didik untuk berbicara atau  

mempersentasikan  tentang materi yang berkaitan sampai kupon tersebut habis. 

4. Menurut Djamarah, pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran tradisional 

atau disebut sebagai metode ceramah karena sejak dulu metode ini sering 

digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam 

                                                             
10

 Tri Rakhmawati, “Penggunaan Model Pembelajaran Scramble Untuk Peningkatan Motivasi 

Belajar IPA (Fisika) Pada Siswa SMP Negeri 16 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012,” Radiasi: 

Jurnal Berkala Pendidikan Fisika 1, no. 1 (31 Januari 2013): 73. 
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proses belajar dan mengajar. “metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran 

yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap peserta didik.
11

 

5. Menurut Sanjaya pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik yang 

berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana peserta didik tidak sekedar 

mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu 

mengungkapan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan 

interprestasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan 

struktur kognitif yang dimilikinya.
12

 Matematika dan proses pemahaman 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Matematika dapat dipahami 

melalui proses pemahaman, dan pemahaman dapat dilatih melalui proses 

penyampaian materi pembelajaran matematika. kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik adalah proses peserta didik dalam menguasai materi 

dengan cara menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari 

pembelajaran yang dilihat melalui kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak 

yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam memahami pengertian, ciri khusus, 

inti/isi dari materi matematika dan kemampuan dalam memilih serta 

menggunakan prosedur secara efisien dan tepat. 

 

 

                                                             
11

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006): 97. 
12

 “Prosiding Seminar Nasional Pendidikan | Pendidikan Kimia,” diakses 28 September 2017. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Arti dan Makna Pembelajaran  

Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Konsep 

Pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi – kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.  

Mengajar menurut William H. Burton adalah upaya memberikan stimulus, 

bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. 

Sering dikatakan mengajar adalah mengorganisasikan aktivitas peserta didik dalam 

arti yang luas peranan guru bukan semata – mata memberikan informasi, melainkan 

juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar  (directing and facilitating the 

learning) agar proses belajar mengajar lebih memadai.
1
 

 

 

                                                             
1
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012): 61. 
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2. Pengertian Model Pembelajaran Efektif dan Kooperatif 

Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman “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.”
2
 menurut Arends “model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial.”
3
 

Model pembelajaran sangat diperlukan untuk memandu  proses belajar secara 

efektif. Model pembelajaran yang diterapkan pada bidang studi hendaknya dikemas 

dengan hakikat pendidikan bidang studi tersebut. untuk membelajarkan peserta didik  

sesuai dengan gaya belajar mereka, maka guru diharapkan dapat menerapkan suatu 

model pembelajaran yang inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan optimal.
 4
 

Model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan untuk 

penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru dikelas. 

Menurut Daniel dan David  menyebutkan bahwa peneliti guru di AS sedikit demi 

sedikit menemukan pola-pola yang lebih efektif (artinya guru-guru yang peserta 

didiknya meraih skor lebih tinggi pada tes-tes prestasi terstandar) cenderung 

                                                             
2
 Rusman, Model-model Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013): 133. 

3
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2012): 51. 

4
 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan Pailkem (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2011) : 130. 
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mengajar kelas secara signifikan lebih banyak dibandingkan guru-guru yang kurang 

efektif mendemostrasikan sesuatu, atau berinteraksi secara eksplisit dengan kelasnya. 

belajar dan mengajar akan efektif jika semua peserta didik aktif dan semua aktifitas 

pembelajaran berpusat pada peserta didik. model pembelajaran kooperatif akan dapat 

menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang bercirikan memudahkan 

peserta didik untuk lebih mengerti materi.
5
 

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

adalah pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. 

Model pembelajaran efektif dan kooperatif adalah model pembelajaran dengan 

membagi peserta didik  menjadi beberapa kelompok untuk diberikan materi atau soal 

sehingga mereka bekerja sama secara aktif untuk dapat memahami materi dan 

memecahkan masalah. 

 

3. Model Pembelajaran Scramble  

a. Pengertian Model Pembelajaran Scramble 

Menurut Widodo model pembelajaran Scramble adalah suatu model 

pembelajaran dengan membagikan kartu soal dan kartu jawaban yang disertai dengan 

alternatif jawaban yang tersedia namun dengan susunan yang acak dan peserta didik 

bertugas mengoreksi jawaban tersebut sehingga menjadi jawaban yang tepat.  

                                                             
5
 Tri Rakhmawati, “Penggunaan Model Pembelajaran Scramble Untuk Peningkatan Motivasi 

Belajar IPA (Fisika) Pada Siswa SMP Negeri 16 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012,” RADIASI: 

Jurnal Berkala Pendidikan Fisika 1, no. 1 (31 Januari 2013): 73. 
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Menurut Hanafiah dan Suhana model pembelajaran Scramble bersifat aktif peserta 

didik dituntut aktif bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya 

untuk menyelesaikan kartu soal guna memperoleh point dan diharapkan dapat 

meningkatkan kebersamaan peserta didik. Dalam model pembelajaran Scramble, guru 

hendaknya sebagai pembimbing harus bersikap terbuka, ramah, dan sabar.  

Model pembelajaran Scramble tidak lepas dari pertanyaan dan jawaban. Tanya 

jawab adalah bagian yang efektif dan penting dalam pembelajaran karena beberapa 

alasan yaitu (a) memungkinkan guru untuk memeriksa pemahaman peserta didik  

tentang pembelajarannya; (b) memungkinkan peserta didik  untuk mempraktikkan 

dan menguasai topik yang diajarkan sebelum mereka harus pindah ke topik 

berikutnya; (c) memungkinkan peserta didik untuk mengklarifikasikan pemikiran dan 

pemahaman mereka tentang konsep yang diajarkan Daniel dan Davit. 6 

Menurut Hesti Damayanti Model pembelajaran Scramble adalah model 

pembelajaran yang menggunakan penekanan latihan soal yang dikerjakan secara 

berkelompok yang memerlukan adanya kerjasama antar anggota kelompok dengan 

berfikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian soal. Dari 

beberapa pengertian ahli  penulis menyimpulkan bahwa model  pembelajaran 

Scramble adalah suatu model pembelajaran kooperatif dengan membagikan kartu soal 

dan kartu jawaban secara acak peserta didik bertugas untuk menyusun soal dan 

jawaban secara benar. 

 

                                                             
6
 Ibid 
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b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Scramble  

1) Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 

2) Guru membuat kartu soal sesuai materi ajar. 

3) Guru membuat kartu  jawaban dimana susunan jawabannya diacak. 

4) Guru menyajikan materi ajar kepada peserta didik. 

5) peserta didik  diarahkan untuk duduk pada kelompok yang telah ditentukan. 

6) Guru membagikan kartu soal pada masing-masing peserta didik. 

7) Peserta didik berkelompok mengerjakan kartu soal dan saling membantu 

mengerjakan soal-soal yang ada pada kartu soal. 

8) Guru membagikan  kartu  jawaban setelah waktu yang ditentukan habis dalam 

pengerjaan soal. 

9) Peserta didik menyusun pedoman jawaban secara sistematis dan 

mengumpulkannya kepada guru. 

10) Kelompok yang tercepat mengerjakan soal-soal tersebut, di beri poin. 

11) Setelah semua kelompok selesai, mereka menjelaskan jawaban dari soal-soal  

yang telah dikerjakan memastikan mereka semua paham dengan jawaban dari 

soal-soal yang sudah mereka diskusikan.
7
 

 

 

                                                             
7 Suci Permata Syafermi, Niniwati, Dan Fazri Zuzano, “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Scramble Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas Viii Smp Kartika 1-7 

Padang,” Abstract Of Undergraduate, Faculty Of Education, Bung Hatta University 4, No. 1 (28 

Agustus 2014): 24.  
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c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Scramble 

Kelebihan dari model  pembelajaran Scramble antara lain : 

1) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya, setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa semua 

anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama, setiap anggota kelompok harus 

membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya, 

setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi, setiap anggota kelompok berbagi 

kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama 

proses belajarnya, dan setiap anggota kelompok akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif, sehingga dalam teknik ini, setiap peserta didik tidak ada 

yang diam karena setiap individu di kelompok diberi tanggung jawab akan 

keberhasilan kelompok. 

2) Pembelajaran ini akan memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil 

bermain. Mereka dapat berekreasi sekaligus belajar dan berpikir, mempelajari 

sesuatu secara santai dan tidak membuatnya stres atau tertekan. 

3) Selain untuk menimbulkan kegembiraan dan melatih keterampilan tertentu, 

model pembelajaran Scramble juga dapat memupuk rasa solidaritas dalam 

kelompok. 

4) Materi yang diberikan melalui salah satu metode permainan ini biasanya 

mengesankan dan sulit untuk dilupakan. 
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5)  Sifat kompetitif dalam metode ini dapat mendorong peserta didik berlomba-

lomba untuk maju.
8
 

Kekurangan model Pembelajaran Scramble antara lain : 

1) Pembelajaran ini terkadang sulit dalam merencanakannya, oleh karena  terbentur 

dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 

2) Terkadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang 

sehingga guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 

3) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik 

menguasai materi pelajaran, maka pembelajaran ini akan sulit di 

implementasikann oleh guru. 

4) Metode permainan seperti ini biasanya menimbulkan suara gaduh. Hal tersebut 

jelas akan mengganggu kelas yang berdekatan.
9
 

 

4. Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA)  merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Richard I. Arends. Time Token 

Arends  (TTA) adalah teknik pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif.
10 

Nurfaih Siti mengemukakan bahwa model pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

                                                             
8
 “online hasil belajar dan model scramble - Penelusuran Google,” diakses 28 Agustus 2017. 

9
 ibid, : 31. 

10
 Hanif Fanani Dan J. A. Pramukantoro, “Pengaruh Teknik Pembelajaran Kooperatif Tipe Time 

Token Arends Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diklat Dasar-Dasar Kelistrikan Di Smkn 1 

Sidoarjo,” Jurnal Pendidikan Teknik Elektro 2, No. 2 (2013): 830. 
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merupakan tipe dari pendekatan struktural dari beberapa model pembelajaran 

kooperatif, untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut dengan memberikan kupon bicara. Sejalan dengan itu Syarif  

Fauzan mengemukakan bahwa model pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran yang demokratis di 

sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang 

menempatkan siswa sebagai subyek.  Mereka harus mengalami sebuah perubahan ke 

arah yang lebih positif. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi 

paham, dan dari tidak tahu menjadi tahu. Ibrahim mengemukakan bahwa model Time 

Token  Arends (TTA) yaitu dimana apabila guru memiliki kelompok- kelompok 

pembelajaran kooperatif dimana sejumlah kecil peserta didik mendominasi 

percakapan dan ada sejumlah kecil yang malu dan tidak pernah berbicara sama sekali, 

karena model Time Token  Arends (TTA) dapat membantu membagikan peran secara 

merata.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Time 

Token Arends (TTA) adalah suatu model pengajaran guru dengan menggunakan 

pembelajaran secara kooperatif dengan memberikan kupon bicara pada peserta didik 

di masing-masing kelompok, patokan bicara disini adalah bicara sesuai dengan materi 

yang dibahas atau mempresentasikan materi, bukan bicara yang asal-asalan yang 

                                                             
11

 Iriana, “Penggunaan Model Pembelajaran Time Token Arends Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Vii A Smp Negeri 1 Tanjung,” Jurnal Langsat 4, no. 1 (4 Juni 

2017): 5. 
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tidak ada hubungannya dengan materi. Kemudian secara acak guru menunjuk salah 

satu dari kelompok untuk menjawab pertanyaan atau mempresentasikan di depan 

kelas, dengan menggunakan kupon bicara tersebut. Dengan demikian Model ini 

digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik 

tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali, yang mampu menciptakan 

proses pembelajaran aktif. 

b. Langkah-Langkah  Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Time Token Arends (TTA)  

sebagai berikut :  

1) Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative learning). 

2) Tiap peserta didik diberi kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik.  

3) Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang peserta didik diserahkan kepada  

guru.  

4) Setiap bebicara satu kupon peserta didik yang telah habis kuponnya tak boleh 

bicara lagi, Yang masih pegang kupon harus bicara sampai kuponnya habis. 

5) Dan seterusnya.
12

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Time Token Arends (TTA) 

Kelebihan model pembelajaran Time Token Arends (TTA) adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. 

2. Peserta didik tidak mendominasi pembicaraan atau diam saja. 

                                                             
12

 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009): 133. 
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3. Peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi. 

5. Melatih peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya. 

6. Menumbuhkan kebiasaan pada peserta didik untuk mendengarkan, berbagi 

memberikan masukan terhadap kritik. 

7. Mengajarkan peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain. 

8. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan melawan kecepatan waktu.13 

Kekurangan model pembelajaran Time Token Arends (TTA) adalah sebagai 

berikut :  

1. Hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja  

tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah peserta didiknya banyak  

Memerlukan banyak waktu untuk persiapan dan dalam proses pembelajran, 

karena semua peserta didik harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon 

yang dimiliknya. 

2. Peserta didik yang aktif bicara bisa mendominasi dalam kegiatan   pembelajaran.  

 Model pembelajaran tipe Time Token Arends (TTA)  menggunakan media kupon 

untuk mengendalikan pembelajaran dan membuat suasana kelas lebih menantang dan 

secara bersamaan juga pada model pembelajaran tipe Time Token Arends (TTA) ini 

memiliki ketentuan waktu yang terbatas dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

secara lebih spesifik dalam sesi diskusi antar-kelompok sehingga waktu pembelajaran 

                                                             
13

 Hanif Fanani, J. A. Pramukantoro, Op.Cit, : 831 
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dapat lebih optimal digunakan serta dapat secara merata memberikan waktu kepada 

tiap peserta didik untuk berkesempatan bertanya atau menjawab pertanyaan, 

sekaligus dapat membuat guru lebih mudah mengatur proses pembelajaran dan 

peserta didik dapat cakap dan cekatan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan 

karena dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan. teknik ini sesuai digunakan untuk 

menguji pengetahuan, pemahaman, kecakapan peserta didik, dan keterampilan sosial 

peserta didik. Peserta didik bekerja secara kelompok namun tiap peserta didik 

dituntut untuk mampu menguasai teori yang telah disampaikan dan mampu 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru serta memberikan suasana yang 

menyenangkan di tengah-tengah proses pembelajaran. Hal ini akan memudahkan 

guru untuk memantau sejauh mana pemahaman tiap peserta didik pada materi yang 

telah disampaikan.
14

 

 

5. Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

a. Pengertian Model  Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

Model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA)  adalah model 

pembelajaran dimana peserta didik bekerja secara berkelompok yang masing-masing 

kelompok bertugas untuk mencari dan mencocokkan kartu jawaban dengan soal  

kemudian setelah itu guru akan memberikan kupon bicara pada setiap peserta didik 

untuk berbicara atau menjelaskan materi yang dipelajari. Selain mengutamakan kerja 

sama, dalam proses model pembelajaran  Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

                                                             
14

 Loc.Cit, : 830. 
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peserta didik juga dituntut untuk menguasai materi seperti pengertian, rumus, dan 

soal-soal yang diberikan agar nanti dapat berbicara atau menjelaskan dengan kupon 

bicara. 

b. Langkah-Langkah Model  Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA) 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau 5 peserta didik. 

2) Guru menyajikan dan menjelaskan materi ajar. 

3) Guru memberikan kartu jawaban dan kartu soal yang telah dibuat. 

4) Peserta didik bekerja sama saling membantu untuk mencocokkan kartu soal  dan 

jawaban sampai batas waktu yang telah ditetapkan. 

5) Setelah peserta didik selesai mencocokan kartu jawaban dan soal kemudian guru 

memberikan kupon bicara kepada masing-masing peserta didik. 

6) Guru bertanya tentang materi dan soal-soal yang telah dijelaskan.  

7) Kemudian secara acak guru menunjuk salah satu dari kelompok untuk  menjawab 

pertanyaan atau mempresentasikan di depan kelas, dengan menggunakan kupon 

bicara tersebut. 

8) Peserta didik menjawab pertanyaan – pertanyaan guru dengan kupon bicara 

selama 30 detik begitu seterusnya sampai kupon bicara peserta didik habis. 

9) Bila waktu yang telah ditentukan habis, Peserta didik yang belum pernah bicara 

atau masih memiliki kupon akan diberikan tugas pekerjaan rumah. 

10) Masing-masing kelompok mengumpulkan kartu soal dan jawaban yang telah 

dikerjakan. 
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11) Kelompok terbaik yang masing- masing anggotanya telah menghabiskan kupon 

dan menjawab soal-soal dengan benar akan diberikan penghargaan. 

12) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan bersama tentang materi yang telah 

dipelajari. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Model  Pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

Kelebihan dari model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA)  

adalah sebagai berikut : 

1) Dapat meningkatkan interaksi sosial peserta didik seperti kerja sama,  

komunikasi dan kekompakan peserta didik. 

2) Dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

3) Melatih percaya diri peserta didik. 

4) Melatih keberanian peserta didik untuk berbicara atau menjelaskan. 

5) Melatih kreatifitas peserta didik. 

6) Peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

7) Pembelajaran menjadi tidak membosankan. 

Kekurangan dari model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA)  

adalah sebagai berikut : 

1) Bagi guru sukar menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 

2) Dalam kegiatan pembelajaran biasanya menimbulkan suara gaduh. 

 

 

 



29 
 

 
 

6.    Model Pembelajaran Konvensional  

a. Pengertian Model Pembelajaran Konvensional 

Menurut Djamarah, pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran tradisional 

atau disebut sebagai metode ceramah karena sejak dulu metode ini sering digunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses belajar 

dan mengajar. “metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru 

dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik.
15

 

Prinsip komunikasi yang dilakukan dalam pembelajaran konvensional ini adalah 

komunikasi satu arah. kegiatan belajar peserta didik mengandalkan informasi yang 

disampaikan guru dan peserta didik hanya mendengar, mencatat dan sesekali bertanya 

jika ada materi pelajaran yang belum dimengerti. Dengan demikian, informasi materi 

pelajaran yang diperoleh peserta didik hanya berasal dari guru dan tidak memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dan kreatif saat pembelajaran. 

Berdasarkan uraian, penulis menyimpulkan bahwa Model pembelajaran 

konvensional adalah Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu 

metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru dalam menyampaikan 

materi atau konsep dengan penjelasan secara lisan. metode ini lebih banyak 

menekankan kepada guru untuk mengetahui banyak bahan pelajaran sedangkan 

peserta didik lebih banyak mendengarkan sehingga selama mengikuti pembelajaran 

didalam kelas peserta didik bersifat pasif. 

                                                             
15

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010): 97. 
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b. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Konvensional 

Kelebihan model pembelajaran konvensional adalah sebagai Berikut : 

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas. 

3) Dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. 

4) Mudah mempersiapkan pelajaran dengan baik. 

5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.16 

Kelemahan model pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut : 

1) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan. 

2) Menyebabkan peserta didik menjadi pasif.17 

7. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik 

a.    Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik 

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata “pemahaman” 

berasal dari kata kerja “paham”, yang berarti mengerti, benar atau tahu.
18

 Pemahaman 

konsep adalah salah satu kecakapan matematis yang harus dikuasai dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan untuk memahami konsep-konsep dalam 

matematika merupakan hal yang diperlukan dalam belajar matematika. Memahami 

dalam pembelajaran matematika umumnya melibatkan tindakan untuk mengetahui 

konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan prosedur dan berhubungan atau 

                                                             
16

 Ibid 
17

 Ibid, h.98 
18

 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002): 973. 
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menciptakan hubungan yang bermakna antar konsep yang ada dengan konsep yang 

baru dipelajari.
19

  

Pemahaman konsep adalah kemampuan peserta didik yang berupa penguasaan 

sejumlah materi pelajaran, dimana peserta didik tidak sekedar mengetahui atau 

mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapan kembali 

dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interprestasi data dan mampu 

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.  

Matematika dan proses pemahaman merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Matematika dapat dipahami melalui proses pemahaman, dan pemahaman 

dapat dilatih melalui proses penyampaian materi pembelajaran matematika. 

Memahami konsep dan bukan menghapal rumus, maksudnya teori belajar 

matematika pertama yang harus diingat adalah bahwa belajar matematika berarti 

memahami konsep untuk setiap soal yang dihadirkan. Walau di dalam matematika 

ada rumus yang harus dihapal, namun inti dari pelajaran matematika adalah 

pemahaman. 

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik adalah proses peserta didik dalam menguasai dengan cara 

menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran yang dilihat 

melalui kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak yang ditunjukkan oleh peserta 

                                                             
19

 Ramadhani Dewi Purwanti, Dona Dinda Pratiwi, dan Achi Rinaldi, “Pengaruh Pembelajaran 

Berbatuan Geogebra terhadap Pemahaman Konsep Matematis ditinjau dari Gaya Kognitif,” Al-Jabar : 

Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (13 Juni 2016). 

http://www.anneahira.com/bank-soal-sd.htm
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didik dalam memahami pengertian, ciri khusus, inti/isi dari materi matematika dan 

kemampuan dalam memilih serta menggunakan prosedur secara efisien dan tepat.  

Di dalam Al-Qur’an pun banyak membahas tentang matematika salah satu dalam 

surat Al-fajr ayat 3:  

Artinya :dan yang genap dan yang ganjil.(Qs Al-Fajr (89): 3) 

Pada surat Al-Fajr ayat 3 dimaksudkan yang genap dan yang ganjil bisa 

diartikan bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan adalah suatu konsep dasar 

matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil materi trigonometri yang di jelaskan dalam Al-Qur‟an dalam QS 

Yunus ayat 5 : 

 

Artinya:   Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan 

bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan 

(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan 

haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang 

yang mengetahui. 
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b.    Indikator  Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik 

Dalam penjelasan Teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 diuraikan bahwa indikator 

kemampuan pemahaman konsep matematis adalah : 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. 

3. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. 

6. Menggunakan dan memanfaatkan  serta memilih prosedur atau Operasi tertentu.  

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.
20

 

Indikator ini digunakan dalam pembuatan soal kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik. Pemahaman konsep matematika yang akan dicapai peserta didik dapat 

dilihat dari kesanggupan dan ketepatan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal 

tes matematika yang memuat tujuh indikator tersebut. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan hubungan kausal diantara variabel bebas dan 

variabel terikat. Hubungan kausal dapat disamakan dengan hubungan sebab akibat 

Didalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) yaitu Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token Arends (TTA) dan Variabel terikat (Y) yaitu kemampuan 

                                                             
20

 Kesumawati Nila, “Pemahaman Konsep Matematik Dalam Pembelajaran Matematika,” 

Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2008, : 234. 
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pemahaman konsep matematis peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti 

menekankan pada model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik.  

Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

Bagan di atas menjelaskan dengan adanya Model Pembelajaran Scramble dan Time 

Token Arends (TTA) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis 

sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat sesuai dengan apa yang di 

harapkan..  

Adapun alur atau prosedur penelitian dapat digambarkan pada bagan berikut: 

 

 

 

 

Variabel Bebas (x)  Variabel Terikat (y)  

Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis Peserta Didik 

Kerangka Berfikir 

Model Pembelajaran Scramble Dan Time Token 

Arends (TTA) Dapat Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik 

Untuk 
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Gambar 2.2 

Prosedur Penelitian 

 

 

 

Rumusan Masalah 

Pemilihan Sampel Penelitian 

Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

Model Pembelajaran 

Konvensional 
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Kelas Eksperimen Kelas kontrol 

Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis 

Analisis Data 

Kesimpulan : 

Terdapat peningkatan pada penggunaan model Pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik kelas X SMAN 16 Bandar Lampung. 

Pretest Pretest 
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C. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti “dibawah” dan “ thesa” Yang 

berarti kebenarannya.
21

 Hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara terhadap 

suatu permasalahan penelitian. Fraenkel dan Wallen mengemukakan hipotesis 

merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Kata 

„dugaan‟, ‟sementara‟, dan „prediksi‟ menunjukkan bahwa suatu hipotesis harus 

dibuktikan kebenarannya, dapat diterima menjadi suatu pernyataan yang permanen 

atau tidak.
22

 Berdasarkan pendapat yang diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

hipotesis adalah suatu pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui 

analisis. maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

a. Hipotesis penelitian 

Peningkatan  kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang 

mendapat pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) lebih baik dari pada peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik yang mendapat pengajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

b. Hipotesis Statistik  

H0 : 1   2 (rata –rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik yang mendapat pengajaran dengan 

                                                             
21

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 45. 
22

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Rosda, 2011): 

197. 
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menggunakan model pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) kurang dari sama dengan rata-rata kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik yang mendapat 

pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional). 

H1 : 1    2  (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

Matematis peserta didik yang mendapat pengajaran dengan 

Menggunakan model pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) lebih dari rata-rata peningkatan kemampuan 

pemahaman Konsep matematis peserta didik yang menggunakan 

model  pembelajaran konvensional). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode penelitian dapat diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang pendidikan.
1
 Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan Jenis eksperimen semu digunakan 

(quasi eksperimental design) yaitu bentuk desain eksperimen yang mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
2
 Eksperimen  

Penelitian ini menggunakan dua subjek penelitian yaitu kelompok eksperimen yang 

diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) dan kelompok kontrol yang diberikan model pembelajaran 

konvensional. 

 

 

                                                             
1
 Netriwati, “Meningkatkan Kemampuan Berfikir Logis Matematis Mahasiswa Dengan 

Menggunakan Rangkaian Listrik Pada Materi Logika Di Iain Raden Intan Lampung,” Al-Jabar : 

Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 1 (20 Juni 2015). 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013): 114 . 
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B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel juga dapat 

diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih.
3
 Variabel 

penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian 

ditarik kesimpulannya. menurut Sugiyono bahwa variabel penelitian adalah “suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.4 

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang memberi pengaruh terhadap variabel 

lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) dengan lambang (X). 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam 

hal ini yang menjadi variabel terikatnya kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik dengan lambang (Y). 

 

 

                                                             
3
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2013): 133. 

4
 Sugiyono, Op.Cit, : 61. 
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C.  Desain Penelitian 

Desain penelitian (disebut juga rancangan penelitian proposal penelitian atau 

penelitian atau usul penelitian) adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang 

akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.
5
 

Desain yang dilakukan pada penelitian ini berbentuk desain pretest-posttest control 

grup design yang mana digunakan untuk mengetahui peningkatan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik. Bentuk dari desain penelitian  pretest-

posttest  control grup design ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Desain penelitian 

 

 

Keterangan : 

R1 = Kelompok Ekperimen. 

R2  = Kelompok Kontrol. 

   = perlakuan model pembelajaran  Scramble dan Time Token Arends (TTA). 

   = perlakuan model pembelajaran konvensional. 

O1 =  pretest kelompok ekperimen. 

                                                             
5
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012): 

131. 

Kelompok  Pretest Treatment  Posttest  

R1 O1    O2 

R2 O3 

 

   O4 
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O2 = posttest  kelompok ekperimen. 

O3 =  pretest kelompok kontrol. 

O4 = posttest  kelompok kontrol. 

  

D. Populasi, Tehnik Pengambilan Sampel dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas X MIA SMAN 16 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 yang 

berjumlah 77 peserta didik, Dengan distribusi kelas sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Distribusi Peserta didik kelas X MIA SMAN 16 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tehnik Pengambilan Sampel 

Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik acak 

kelas yaitu membuat suatu undian dari 3 kelas tersebut, dilakukan pengundian dengan 

melakukan tiga kali pengambilan.  

 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 X MIA I 25 

2 X MIA II 25 

3 X MIA III 27 

 Jumlah populasi 77 
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3. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan 

juga memiliki karakteristik tertentu.6  Berdasarkan tehnik pengambilan sampel yang 

dilakukan didapat sampel untuk kelas eksperimen yaitu kelas X MIA II dan kelas 

kontrol yaitu X MIA I.  

E. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti  tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
7
 Tehnik pengumpulan data yang 

dimaksud disini adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan melalui : 

1. Metode Observasi  

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung.
8
 Hasil observasi didapat dari penelitian ini adalah 

penelitian langsung dari proses belajar mengajar dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang objek dalam penelitian. 

                                                             
6
  Netriwati, Op.Cit, : 76. 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2014): 308. 
8
 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Tehnik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002): 149. 
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2. Metode Wawancara  

Wawancara adalah teknik penelitian dengan cara dialog (tatap muka) maupun 

melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai 

sebagai sumber data.
9
  Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang jelas 

untuk kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini,metode ini digunakan oleh peneliti 

untuk mewawancarai guru mata pelajaran Matematika.  

3. Metode Tes  

 Penulis menggunakan metode tes sebagai metode pokok. Tes adalah alat atau 

prosedur yang digunakan unutuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, 

dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
10

 Metode tes dalam penelitian 

ini  digunakan untuk mengetahui hasil belajar pada aspek kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) dan 

model pembelajaran konvensional. 

4. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 
11

 

Tehnik ini merupakan cara pengumpulan data berupa peninggalan tertulis sperti arsip 

data sekolah, peserta didik, catatan-catatan transkrip dan lain-lain yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

                                                             
9
 Yuberti, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan Sains (Bandar 

Lampung: AURA, 2017): 130. 
10

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2012): 67. 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006): 158. 
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F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian, 

instrumen penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan non tes.
12

 

Instrumen yang digunakan dalam kemampuan pemahaman konsep pemahaman 

konsep matematis peserta didik adalah berbentuk tes. Tes yang diberikan berupa butir 

soal uraian (essay) untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik .pembuatan soal tes berpedoman pada indikator kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik. Nilai kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik  diperoleh dari penskoran terhadap jawaban peserta didik tiap 

butir soal. Kriteria pemberian skor yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Penskoran Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta didik 

 

No Indikator Respon Peserta didik  terhadap soal atau masalah Skor 

1 Menyatakan 

ulang sebuah 

konsep 

a. Peserta didik tidak dapat  menyatakan ulang sebuah konsep 

dalam menentukan fungsi sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, 

dan cotangen pada segitiga siku-siku dengan perbandingan 

trigonometri. 

0 

b. Peserta didik dapat menyatakan ulang sebuah konsep dalam  

menentukan fungsi sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen segitiga siku-siku dengan perbandingan trigonometri  

tetapi jawaban salah. 

1 

                                                             
12

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Rosda, 2011): 

225. 



45 

 

 
 

c. Peserta didik dapat  menyatakan ulang sebuah konsep dalam  

menentukan fungsi sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen segitiga siku-siku dengan perbandingan trigonometri 

tetapi tidak semua jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat  menyatakan ulang sebuah konsep dalam 

menentukan sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen segitiga siku-siku dengan perbandingan trigonometri 

tetapi tidak disertai keterangan. 

3 

e. Peserta didik dapat menyatakan ulang sebuah konsep  dalam  

menentukan fungsi sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen segitiga siku-siku dengan perbandingan trigonometri  

disertai keterangan. 

4 

2 Mengklasifika

sikan objek 

menurut sifat-

sifat tertentu 

sesuai dengan 

konsepnya 

a. Peserta didik tidak dapat mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya dalam menentukan 

fungsi sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen pada 

segitiga siku-siku dengan perbandingan trigonometri. 

0 

b. Peserta didik dapat  mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dalam menentukan fungsi 

sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen segitiga 

siku-siku dengan perbandingan trigonometri  tetapi jawaban 

salah. 

1 

c. Peserta didik dapat  mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dalam menentukan fungsi 

sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen segitiga 

siku-siku dengan perbandingan trigonometri tetapi tidak semua 

jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dalam menentukan  fungsi 

sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen segitiga 

siku-siku dengan perbandingan trigonometri tetapi tidak disertai 

keterangan. 

3 

e. Peserta didik dapat Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya dalam menentukan  fungsi 

sinus, cosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen segitiga 

siku-siku dengan perbandingan trigonometri  disertai 

keterangan. 

4 
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3 Memberi 

contoh dan 

bukan contoh 

dari 

 suatu konsep 

a. Peserta didik tidak dapat memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep dalam Membuat fungsi sinus, kosinus dan tangen 

dengan diagram panah 

 

0 

b. Peserta didik dapat memberi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep dalam Membuat fungsi sinus, kosinus dan tangen dengan 

diagram panah tetapi jawaban salah. 

1 

c. Peserta didik dapat  memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep dalam Membuat fungsi sinus, kosinus dan tangen 

dengan diagram panah tetapi tidak semua jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat memberi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep dalam Membuat fungsi sinus, kosinus dan tangen dengan 

diagram panah tetapi tidak disertai keterangan 

3 

e. Peserta didik dapat memberi contoh dan bukan contoh dari suatu 

konsep dalam Membuat fungsi sinus, kosinus dan tangen dengan 

diagram panah disertai keterangan 

4 

4 Menyajikan 

konsep dalam 

berbagai 

bentuk 

refresentasi 

matematis 

a. Peserta didik tidak dapat menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk refrensi matematis dalam menggambarkan grafik fungsi 

dengan menggunakan tabel. 

0 

b. Peserta didik dapat Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

refresentasi matematis dalam menggambarkan grafik dengan 

menggunakan tabel tetapi jawaban salah. 

1 

c. Peserta didik dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

refresentasi matematis dalam menggambarkan grafik dengan 

menggunakan tabel tetapi tidak semua jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

refresentasi matematis  dalam menggambarkan grafik dengan 

menggunakan tabel tetapi tidak disertai keterangan. 

3 

e. Peserta didik dapat Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

refresentasi matematis dalam  menggambarkan grafik dengan  

menggunakan tabel disertai keterangan 

4 

5 Mengembang

kan syarat 

perlu atau 

syarat cukup 

dari suatu 

konsep 

a. Peserta didik tidak Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep dalam   menentukan perbandingan 

trigonomertri di berbagai kuadran. 

0 

b. Peserta didik dapat  Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep dalam menentukan  perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran tetapi jawaban salah. 

1 
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c. Peserta didik dapat  Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep dalam menentukan  perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran  tetapi tidak semua jawaban 

benar. 

2 

d. Peserta didik dapat Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep menentukan perbandingan trigonometri 

di berbagai kuadran  tetapi tidak disertai keterangan 

3 

e. Peserta didik dapat Mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep dalam menentukan  perbandingan 

trigonometri di berbagai kuadran disertai keterangan 

4 

6 Menggunakan 

dan 

memanfaatkan 

serta memilih 

prosedur atau 

operasi 

tertentu 

a. Peserta didik tidak dapat Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menghitung nilai 

sudut dengan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 

berelasi. 

0 

b. Peserta didik dapat Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menghitung nilai 

sudut dengan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 

berelasi tetapi jawaban salah. 

1 

c. Peserta didik dapat Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menghitung nilai 

sudut dengan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 

berelasi  tetapi tidak semua jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menghitung nilai 

sudut dengan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 

berelasi  tetapi tidak disertai keterangan 

3 

e. Peserta didik dapat Menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dalam menghitung nilai 

sudut dengan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut 

berelasi  disertai keterangan 

4 

7 Mengaplikasik

an konsep atau 

algoritma pada 

pemecahan 

masalah 

a. Peserta didik tidak dapat  Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan masalah menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. 

0 

b. Peserta didik dapat Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah dalam  menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri tetapi jawaban 

salah. 

1 
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c. Peserta didik dapat  Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri tetapi tidak 

semua jawaban benar. 

2 

d. Peserta didik dapat Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah dalam  menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri tetapi tidak 

disertai keterangan. 

3 

e. Peserta didik dapat  Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah dalam  menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri disertai 

keterangan. 

4 

 

(dimodifikasi dari penskoran polya) 

 

Kriteria penskoran diatas memiliki skala 0-4 , sehingga skor yang diperoleh 

masih berupa skor mentah. Skor mentah yang diperoleh tersebut nantinya akan 

ditransformasikan menjadi nilai dengan skala 0-100 dengan menggunakan aturan 

sebagai berikut : 

Nilai = 
                 

                   
 x 100 

Keterangan : 

Skor mentah    : skor yang diperoleh peserta didik 

Skor maksimum ideal : skor maksimum dikali banyaknya ideal 

 Upaya mendapatkan data yang akurat maka tes harus memenuhi kriteria yang 

baik. Tes yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan penting, yaitu validitas,  

uji tingkat kesukaran, uji daya beda, uji reliabilitas.  

 

 



49 

 

 
 

G. Uji Instrumen  

Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang memiliki tingkat 

validitas (mengukur ketepatan) dan reliabilitas (mengukur keajegan) yang tinggi. 

Sebelum instrumen pada tes kemampuan pemahaman konsep matematis ini 

digunakan, terlebih dahulu akan dilakukan uji coba  pada peserta didik yang telah 

mendapat materi yang akan diuji cobakan. Uji coba tersebut bertujuan untuk 

mengukur validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud.
13

 Uji validitas soal kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

validitas isi dan uji validitas item yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Validitas isi 

Instrumen yang harus memiliki validitas isi menunjuk pada sejauh mana  

instrumen tersebut mencerminkan isi yang dikehendaki.
14

 Dapat disimpulkan bahwa 

uji validitas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan diukur sehingga 

                                                             
13

 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014): 59. 
14

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014): 5. 



50 

 

 
 

dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur serta menentukan 

suatu instrumen soal mempunyai validitas isi yang tinggi atau rendah. Hasil 

penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Uji validitas isi untuk 

menentukan suatu instrumen tes mempunyai validitas isi yang tinggi dalam penelitian 

yang dilakukan adalah melalui penilaian yang dilakukan oleh para pakar (experts 

judgment) yang ahli dalam bidangnya. Peneliti akan menggunakan dua dosen dan dua 

guru sebagai validator untuk memvalidasi soal tentang kemampuan pemahaman 

konsep matematis dan RPP. Dua dosen dari jurusan pendidikan matematika yang 

bukan sebagai dosen pembimbing dan dua guru mata pelajaran matematika di SMAN 

16 Bandar Lampung.  

Fungsi validator dari dosen pendidikan matematika adalah untuk mengetahui 

apakah instrumen tes sudah sesuai dengan indikator kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang akan diujikan, sedangkan fungsi validator dari guru mata pelajaran 

matematika adalah untuk melihat apakah isi instrumen sudah sesuai dengan indikator 

materi pembelajaran. 

b. Uji validitas konstruk  

Sebuah item dikatakan valid jika skor-skor pada butir item yang bersangkutan 

memiliki kesesuaian atau kesejajaran arah dengan skor totalnya, atau dengan bahasa 

statistik yaitu ada korelasi positif yang signifikan. Antara skor item dengan skor 

totalnya. Item-item pada soal yang ingin diketahui validitasnya dapat menggunakan 
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tes uraian, validitas item soal ini dapat dihitung dengan teknik korelasi Product 

Moment, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

    =  
      

            
           

   

√[       
   

        
     

 ][      
    

        
     

 ]

 

 nilai rxy adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/ item soal sebelum dikoreksi. 

Kemudian dicari correctes item-total correlation coefficient dengan rumus sebagai 

berikut:  

  x(y-1) = 
          

√  
     

        (  )    
 

Keterangan : 

         nilai jawaban responden pada butir/ item soal ke- i. 

         nilai total responden ke-i. 

       nilai koefisien korelasi pada butir/ item soal ke-i sebelum dikoreksi. 

     jumlah responden (peserta tes). 

   = standar deviasi total. 

        = correctes item-total correlation coefficient. 

Nilai        akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel         =           jika 

                   maka instrumen valid.
15

 

 

                                                             
15

 Novalia dan Muhamad Syajali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: AURA, 

2014): 39. 
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2. Uji Tingkat Kesukaran 

   Tingkat kesukaran adalah keberadaan suatu butir soal apakah dipandang sukar, 

sedang, atau mudah dalam mengerjakannya. Butir soal yang baik adalah butir soal 

yang tidak terlalu mudah atau tidak juga terlalu sukar. Taraf kesukaran tes adalah  

untuk mengetahui tingkat/indeks kesukaran dari tiap butir soal tes uraian, digunakan 

rumus sebagai berikut : 

P = 
∑  

     
 

Keterangan : 

P  : indeks kesukaran  

   ∑                 :  jumlah skor i yang dijawab peserta didik 

     : skor maksimum. 

                : Jumlah peserta didik yang mengikuti tes. 

Penafsiran atas tingkat kesukaran  butir soal sebagai berikut : 

Tabel 3.4 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 
16

 

 

Besarnya (P) Interpretasi 

P   0,30  Sukar 

0,30     0,70 Cukup (sedang) 

P       Mudah 

 

                                                             
16

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012): 

372. 
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Soal-soal yang baik atau memadai adalah soal – soal yang masuk kedalam 

kategori cukup atau sedang yaitu soal-soal yang mempunyai indeks kesukaran antara 

              17 

 

3. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah  “kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan 

antara peserta didk yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai berikut : 

DP =  
      

  
 - 

  

  
 = PA  PB 

Keterangan : 

DP  : Daya beda. 

PA  : Proposisi peserta didik kelompok atas yang dapat menjawab  

  Butir soal dengan benar. 

PB  : Proposisi peserta didik kelompok bawah yang dapat Menjawab 

   butir soal dengan benar. 

BA  : Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab Benar. 

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

BB  : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab Bener. 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas. 

JB   : banyaknya  peserta kelompok bawah.18 

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto,Op.Cit., : .225. 
18 Suharsimi Arikunto,Op.Cit, : .229. 
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   Adapun klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda yang digunakan sebagai 

berikut :  

     

Tabel  3.5 

Klasifikasi Daya Beda19 

 

Daya Pembeda Interpretasi 

0,00           Jelek 

0,20          Cukup 

0,40           Baik 

0,70           Sangat Baik 

 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap.
20

 Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan metode satu kali tes 

denngan tehnik Alpha Cronbach. Perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan 

tehnik Alpha Cronbach. Yaitu : 

r11 =  
 

   
] - [1- 

∑    

   ] 

keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen. 

n = banyaknya butir pertanyaan. 

     = jumlah varians skor tiap – tiap item. 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto,Op.Cit, : .232. 
20

 Netriwati, Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika (Bandar Lampung: Puskamla, 

2012): 68. 
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St
2 
= varians total. 

1 = bilangan konstanta 

Dalam pemberian interpretasi terhadap keofesien reliabilitas tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis pada umumnya : 

a. Apabila r11 lebih besar atau sama dengan dari pada 0,7 berarti soal yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliable). 

b. Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,7 berarti soal yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang  tinggi (un-reliable).21 

 

H. Tehnik Analisis Data 

1.   Uji Prasyarat Analisis 

  Sebelum menguji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu: 

a.   Uji Normalitas 

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dalam 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus dipenuhi 

sebagai syarat untuk menentukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji hipotesis 

berikutnya.data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas jenis uji Lilliefors, uji Lilliefors 

merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menguji kenormalan data.22 dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

                                                             
21 Anas Sudijono, Op.Cit, : 208-209. 
22 Novalia dan Muhamad Syajali,Op.Cit, :.53. 
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          Max           ,        =         

a. Hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Taraf signifikansi 

() = 0,05 

Langkah-langkah uji Liliefors: 

a. Mengurutkan data. 

b. Menentukan frekuensi masing-masing data. 

c. Menentukan frekuensi kumulatif. 

d. Menentukan nilai   dimana    
    ̅

 
 , dengan  ̅ = 

∑  

 
,    √

∑     ̅

   
 

e. Menentukan nilai peluang n(p) dengan melihat tabel    

f. Menentukan nilai f(z) dengan ketentuan jika z (+) maka f(z) = 0,5 + n(p) 

dan jika z(-) maka f(z) = 0,5 – n(p). 

g. Menentukan s(z) = 
     

 
 , dan 

h. Menentukan nilai                

i. Nilai           Max            

j. Membandingkan         dan                   maka H0 diterima.23 

 

                                                             
         

23
 Ibid,: 53-54.  
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b. Uji Homogenitas 

Setelah uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas. uji homogenitas 

adalah uji mengenai sama tidaknya variasi-variasi kedua sampel. Uji Homogenitas 

yang digunakan adalah Uji   sebagai berikut : 

1. H0 : tidak terdapat perbedaan varians 1 dengan varians 2 

H1 : terdapat perbedaan antara varians 1 dengan varians 2 

2. Mencari          
                

               
 

3. Menentukan taraf signifikansi ( )  

4. Menghitung                         

Adapun kriteria untuk uji homogenitas ini adalah: 

H0 diterima (homogen) jika                  .  

H0 ditolak  (tidak homogen) jika                     .
24

 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan prosedur yang berisi kesimpulan aturan yang menuju 

pada suatu keputusan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t pada taraf       .
25

 penelitian ini, 

                                                             
24

 Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady, Pengantar Statistika (Jakarta: Bumi Aksara, 2008): 

134. 
25

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012): 

278. 
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peneliti akan mencari perbedaan rata-rata dari kedua sampel. Setelah melakukan uji 

prasyarat, kemudian dinyatakan normal dan homogen maka uji t dapat dilakukan. 
26

 

Test “t” atau “t” test, adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan dibahwa diantara 

dua buah mean sampel secara random dari populasi yang sama, terdapat perbedaan 

yang signifikan. Adapun langkah-langkah test “t” sebagai berikut : 

a. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya : 

Ho  : 

 

 

 

 

 

 

H1 : 

 

 

 

 

 1    2 (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik yang mendapat pengajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) kurang dari  sama dengan rata-rata 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik yang mendapat pengajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional). 

 1    2 (rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik yang mendapat pengajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) lebih dari rata-rata peningkatan  

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 

                                                             
26

 Satrio Wicaksono Sudarman dan Ira Vahlia, “Efektifitas Penggunaan Metode Pembelajaran 

Quantum Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Mahasiswa,” Al-Jabar : 

Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 (20 Desember 2016): 277. 
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 yang mendapat pengajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional). 

Keterangan : 

 1  : rata –rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 

didik dengan Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA)  

 2  : rata – rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 

b. Menentukan nilai thitung dengan rumus : 

                  = 
 ̅    ̅ 

 
         √

 
  

 
 

  

 

Dengan : 

Sgabungan = √
        

          
 

       
 

Keterangan :  

 ̅1 = rata-rata nilai kelas eksperimen. 

 ̅1 = rata-rata nilai kelas kontrol. 

S = simpangan baku gabungan. 

1 = banyaknya peserta didik kelas eksperimen. 

2 = banyaknya peserta didik kelas kontrol. 
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= variansi Kelas eksperimen. 

   
  = variansi kelas kontrol.

27
 

c. Menentukan nilai ttabel =                

d. Kriteria pengujian hipotesis : jika                maka Ho ditolak,jika 

                 maka Ho diterima dengan taraf signifikan 0,05.28 

Hal ini merupakan salah satu statistika parametrik sehingga mempunyai 

asumsi yang harus dipenuhi yaitu normalitas dan homogenitas. Jika syarat normalitas 

tidak terpenuhi, maka harus menggunakan uji non parametris atau ditransformasikan. 

Uji non parametric yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Jika syarat normalitas 

tidak terpenuhi maka uji-t yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus 1             
         

 
  -    

Rumus 2             
         

 
  -    

Keterangan: 

   = jumlah sampel 1. 

   = jumlah sampel 2. 

   = jumlah peringkat 1. 

      jumlah peringkat 2. 

 

 

                                                             
27

 Sudjana, Metode Statistika (Bandung: Tarsito, 2015): 239. 
28

 Anas Sudijono,Op.Cit,:.316. 
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   = jumlah rangking pada sampel     

   = jumlah rangking pada sampel    29 

3. Normalitas Gain (N-Gain) 

 Besarnya peningkatan hasil belajar dapat diketahui dengan menghitung besar 

peningkatan dengan rumus gain ternomalisasi (n-gain).
30

 gain adalah selisih antara 

nilai pretest dan posttest, gain menunjukkan peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematis peserta didik setelah pembelajaran dilakukan guru. Untuk 

menghindari hasil kesimpulan biasa penelitian, digunakan uji normalitas Gain yang 

dinormalisasikan (N- Gain) dapat dihitung dengan persamaan Hake.31 

N- Gain = 
                            

                             
 

Disini dijelaskan bahwa g adalah gain yang dinormalisasikan (N-Gain) dari 

kedua model, skor maksimum (ideal) adalah hasil dari tes awal dan tes akhir. Tinggi 

rendahnya gain yang dinormalisasikan. N-Gain dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:     

     Tabel 3.6 

Interprestasi N-Gain 

 

 

 

                                                             
29

 Joko Susanto, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Lesson Study Dengan 

Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Ipa Di 

Sd,” Journal of Primary Education 1, no. 2 (2012). 
30

 Yunika Lestaria Ningsih, Misdalina Misdalina, dan Marhamah Marhamah, “Peningkatan Hasil 

Belajar Dan Kemandirian Belajar Metode Statistika Melalui Pembelajaran Blended Learning,” Al-

Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (19 Desember 2017): 158. 
31

Joko Susanto, Op,Cit.: 125.   

Besarnya Gain Interpretasi  

       Tinggi 

           Sedang 

       Rendah 



62 
 

BAB IV  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Uji Coba Instrumen 

Data hasil uji coba instrumen kemampuan pemahaman konsep matematis 

diperoleh dengan melakukan uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

yang terdiri dari 7 soal uraian tentang materi Trigonometri pada peserta didik diluar 

populasi penelitian. Uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis 

dilakukan pada 30 peserta didik kelas XI IPA 1 SMAN 16 Bandar Lampung pada 

tanggal 11 Januari 2018.  

1. Uji Validitas  

a. Uji Validitas Isi 

Validitas instrumen tes  kemampuan pemahaman konsep matematis pada 

penelitian ini menggunakan validitas isi dan validitas konstruk.  Uji validitas isi 

dilakukan oleh 4 validator yaitu dua dosen dari jurusan Pendidikan Matematika UIN 

Raden Intan Lampung ( Bapak Dr. Nanang Supriadi, M.Sc) selaku validitor soal, (Ibu 

Rosida Rahmawati, M.Pd) selaku validitor RPP, Bapak Kusnadi, S.Pd sebagai 

validator soal serta ibu Esti Ratnasari, S.Pd sebagai validator Rpp. Hasil validator 

dari bapak Dr. Nanang Supriadi, M.Sc seluruh soal sudah sesuai dengan indiator 

kemampuan pemahaman konsep matematis, hanya perbaikan untuk soal nomor 2 

ditambahkan kata fungsi dan soal nomor 7 untuk kata horisontal menjadi kata 
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horizontal, kemudian untuk tiap indikator ditambahkan soal karena dikhawatirkan ada 

soal yang tidak valid. 

Hasil validasi dari ibu Rosida Rahmawati mengenai RPP cukup banyak 

perbaikan diantaranya  untuk kriteria penskoran untuk sikap, kemudian RPP harus 

ditambahkan nilai keterampilannya. Kemudian hasil instrument yang telah 

divalidasikan kepada dosen pendidikan matematika selanjutnya divalidasikan kepada 

guru mata pelajaran Matematika pak Kusnadi, S.Pd selaku validator soal instrumen 

tes sudah layak untuk diuji cobakan. Dan hasil validasi dari ibu Esti Ratnasari, S.Pd 

selaku validator RPP, untuk materi pelajaran ada beberapa yang perlu diperbaiki. 

Instrumen yang telah divalidasikan kepada validator dan telah diperbaiki, selanjutnya 

dijadikan pedoman dan acuan dalam menyempurnakan isi data tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis. 

b. Uji Validitas Konstruk 

Setelah dilakukan uji validitas isi, dilanjutkan dengan uji validitas konstruk 

menggunakan rumus korelasi product moment. dengan rtabel 0,361 adapun hasil 

analisis validitas butir soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Validitas Butir Soal Tes 

 

No. Butir 

soal 

 rhitung rtabel Kriteria 

1             Tidak Valid 

2             Valid 

3             Valid 

4             Valid 

5             Valid 

6             Valid 

7             Valid 

8             Valid 

9             Tidak Valid 

10             Valid 

11             Tidak Valid 

12             Valid 

13             Valid 

14             Valid 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil validitas butir soal tes terhadap 14 butir soal yang 

diuji cobakan menunjukkan terdapat 3 butir soal yang tidak valid. (                

yaitu butir soal nomor 1,  9 dan 11. Berdasarkan kriteria validitas butir soal tes yang 

akan digunakan untuk mengambil data maka butir soal nomor 1,  9 dan 11  dibuang 

karena butir soal tersebut tidak dapat mengukur kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik,  tidak dapat di ujikan kepada sampel penelitian. Pada 

penelitian ini, butir soal tes yang dapat digunakan atau tergolong valid jika rhitung   

rtabel. Dimana rtabel  = 0,361 . yaitu butir soal no, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Hasil 

perhitungan validitas butir soal uji coba tes kemampuan pemahaman konsep 

matematis selengkapnya pada lampiran 7 
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2. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui taraf kesukaran butir soal, 

apakah tergolong sukar, sedang, dan mudah. Adapun analisis tingkat kesukaran butir 

soal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil perhitungan tingkat kesulitan butir tes 

menunjukkan bahwa 7 butir soal tergolong klasifikasi sedang (            , 

yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butir soal tergolong mudah (         yaitu butir soal 

nomor 9, 10, 12, 13, dan 14. Butir soal tergolong sukar (        yaitu butir soal 

nomor 1 dan 11. Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran uji coba tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis yang digunakan 7 soal.  

No. Butir Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1       Sukar 

2       Sedang 

3       Sedang 

4       Sedang 

5       Sedang 

6       Sedang 

7       Sedang 

8       Sedang 

9       Mudah 

10       Mudah 

11       Sukar 

12       Mudah 

13       Mudah 

14       Mudah 
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 Hal ini berdasarkan teori Anas Sudijono menyatakan bahwa butir soal yang 

dikategorikan baik jika derajat kesukaran butir soal cukup (sedang). Keperluan 

pengambilan data dalam penelitian, digunakan butir-butir soal dengan kriteria cukup 

(sedang) yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan kategori mudah dan sukar. 

 Hasil perhitungan uji tingkat kesukaran butir soal uji coba tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis selengkapnya pada lampiran 8 

3. Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

manakah kemampuan butir soal yang dapat membedakan antara peserta didik yang 

menjawab dengan benar atau klasifikasi daya pembeda soal jelek, cukup dan baik. 

Rangkuman  hasil analisis daya pembeda butir soal uji coba tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:           

Tabel 4.3 

Daya Pembeda Butir Soal 

 
No. Butir Soal Daya Beda Interpretasi 

1      Jelek 

2      Sangat baik 

3      Baik 

4      Sangat baik 

5      Sangat baik 

6      Sangat baik 

7      Sangat baik 

8      Baik 

9      Jelek 

10      Sangat baik 

11      Jelek 

12      Sangat baik 
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Berdasarkan hasil perhitungan daya beda butir soal tes menunjukkan bahwa 

satu butir soal tergolong klasifikasi cukup (              yaitu butir soal 

nomor 13. Tiga  butir soal tergolong klasifikasi baik (                 yaitu 

butir soal nomor 3, 8 dan 14. Tujuh  butir soal tergolong sangat baik yaitu butir soal 

nomor 2, 4, 5, 6, 7, 10, dan 12. 

Tiga butir soal tergolong klasifikasi jelek (              yaitu butir soal 

nomor 1, 9, dan 11. Berdasarkan hasil analisis daya beda uji coba tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang digunakan 10 butir soal dengan daya beda baik 

dan sangat baik, sedangkan 4 soal tidak digunakan dengan daya beda cukup dan jelek. 

Dengan daya beda baik dan sangat baik artinya dari segi kesanggupan soal-soal tes 

tersebut dapat membedakan peserta didik yang termasuk kedalam kategori lemah atau 

rendah dan kategori kuat atau tinggi prestasinya. Hasil perhitungan uji daya pembeda 

soal uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis selengkapnya pada 

lampiran 9 

4. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas, tingkat kesukaran, uji daya pembeda, kemudian 

dilakukan uji reliabilitas. Tujuan dari pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui 

konsistensi dari alat ukur, sehingga instrumen dapat dipercaya. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji reliabilitas 14 soal uji coba tes pemahaman konsep matematis dengan 

13      Cukup  

14      Baik  



68 
 

menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh nilai           karena        

interpretasinya adalah reliabel. sehingga instrumen tes tersebut dikatakan reliabel 

karena  instrumen tersebut konsisten dalam mengukur sampel dan dapat dipercaya 

serta layak digunakan untuk pengambilan data kemampuan pemahaman konsep 

matematis. Hasil perhitungan reliabilitas uji coba tes pemahaman konsep matematis 

peserta didik. Dapat dilihat pada lampiran 10 

5. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes 

Berdasarkan hasil uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji 

daya pembeda, maka dapat dibuat tabel kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Uji Validitas, Tingkat Kesukaran, Uji Daya Beda dan uji 

Reliabilitas 

No. Butir 

Soal  

 Validitas  Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Reliabilitas 

 

 

Kesimpulan  

1 Tidak Valid Sukar Jelek   

 

 

 

 

 

 

Reliabilitas 

Tidak Dipakai 

2 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

3 Valid Sedang  Baik Dipakai 

4 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

5 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

6 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

7 Valid Sedang Sangat Baik Dipakai 

8 Valid Sedang Baik Dipakai 

9 Tidak Valid Mudah Jelek  Tidak Dipakai 

10 Valid Mudah Sangat Baik Tidak Dipakai 

11 Tidak Valid Sukar Jelek  Tidak Dipakai 
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Berdasarkan hasil analisis uji validitas, tingkat kesukaran, daya beda dan 

reliabilitas instrumen, dari 14 butir soal yang telah di uji cobakan penulis mengambil 

7 butir soal yaitu buitr soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ketujuh soal tersebut sudah 

layak di uji cobakan kedalam kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pengambilan 

data kemampuan pemahaman konsep matematis. 

 

B. Uji Test Awal (pretest) Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Sebelum proses pembelajaran dilakukan pretest pada ketiga kelas, hasilnya 

kelas yang kemampuan nya sama itu yang diambil untuk dilaksanakan penelitian, dari 

hasil ketiga kelas, kelas X MIA I dan X MIA II terpilih untuk menjadi sampel. X 

MIA II sebagai kelas eksperimen dan X MIA I sebagai kelas kontrol. Data hasil 

pretest kemampuan pemahaman konsep matematis dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Valid Mudah Sangat Baik Tidak Dipakai 

13 Valid Mudah Cukup  Tidak Dipakai 

14 Valid Mudah  Baik Tidak Dipakai 
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Tabel 4.5 

Daftar Nilai Tes Awal Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
 

No Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 53,57 28,57 

2 53,57 46,43 

3 50 42,86 

4 21,43 57,14 

5 25 35,71 

6 39,29 39,29 

7 21,43 50 

8 25 57,14 

9 35,71 57,14 

10 50 25 

11 42,86 60,71 

12 50 39,29 

13 42,86 46,43 

14 57,14 64,29 

15 35,71 42,86 

16 32,14 50 

17 60,71 42,86 

18 71,43 46,43 

19 53,57 46,43 

20 57,14 53,57 

21 28,57 32,14 

22 67,86 50 

23 65,29 42,86 

24 46,43 50 

25 42,86 42,86 
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1. Deskripsi Data Hasil Pretest  

Setelah data dari kelas eksperimen dan dari kelas kontrol terkumpul maka 

diadakan uji normalitas dan homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua kelas memiliki variansi homogen. Pretest tersebut juga 

dimaksudkan untuk mengetahui keadaan awal antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Adapun data hasil pretest kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik pada materi trigonometri 1 terangkum dalam tabel sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Skor Pretest kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelompok           Ukuran Terdentasi 

Sentral 

Ukuran 

Variansi 

Kelompok 

 ̅           

Eksperimen                                         

Kontrol                                         

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai hasil tes sebelum proses 

pembelajaran dengan nilai tertinggi pada kelas eksperimen yaitu  sebesar       dan 

kelas kontrol sebesar      , sedangkan nilai terendah untuk kelas eksperimen adalah  

      dan kelas kontrol sebesar   . Ukuran terdentasi sentral yang meliputi rata-rata 

kelas untuk kelas eksperimen       dan kelas kontrol      . Sementara untuk modus 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 42,86. Sedangkan untuk nilai tengah 



72 
 

(median) eksperimen dan kelas kontrol 46,43. Ukuran variansi kelompok yang 

meliputi rentang untuk kelas eksperimen yaitu    dan kelas kontrol      . 

Simpangan baku kelas eksperimen sebesar        dan kelas kontrol       . Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa deskripsi data skor pretest kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik mempunyai perbedaan yang tidak begitu 

jauh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 16 

2. Pengujian Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

Untuk mengetahui apakah kedua sampel yang terpilih berdistribusi normal atau 

tidak akan dilakukan uji normalitas data terhadap masing-masing kelompok yaitu 

kelas eksperimen X MIA II dan kelas kontrol X MIA I Uji kenormalan data dengan 

menggunakan metode liliefors. Untuk masing-masing kelompok hasil perhitungan uji 

kenormalan kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Normalitas Kelas Eksperimen 

 

 

 

Kelas 

Eksperimen 

 ̅                    Keputusan 

Uji 

                                 diterima 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa data tes awal kemampuan 

pemahaman konsep matematis kelas eksperimen memiliki rata-rata (mean) sebesar 

45,14 dan nilai simpangan baku 14,429 kemudian didapat                yaitu 

nilai tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan taraf signifikasi        

dan             . Karena                 sehingga    diterima artinya sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya mengenai 

uji normalitas tes awal kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen 

dapat dilihat pada Lampiran 17 

b. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Hasil uji normalitas skor kemampuan pemahaman konsep matematis pada kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa data tes awal kemampuan 

pemahaman konsep matematis kelas eksperimen memiliki rata-rata (mean) sebesar 

46,00 dan nilai simpangan baku         kemudian didapat                yaitu 

nilai tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan taraf signifikasi        

dan             . Karena                 sehingga    diterima artinya sampel 

Kelas 

Kontrol 

 ̅                    Keputusan 

Uji 

                                 diterima 
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berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya mengenai 

uji normalitas tes awal kemampuan pemahaman konsep matematis kelas kontrol 

dapat dilihat pada Lampiran 18 

c. Uji Homogenitas Pretest  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki 

karakter yang sama atau berbeda. Pengujian varians ini yaitu dengan membandingkan 

varians terbesar dan varians terkecil dan          (    (  (     . rangkuman 

hasil uji homogenitas pretest  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Homogenitas Pretest  

 

Kelompok N                Keputusan 

Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

25  

 

      

 

 

      

 

 

   diterima 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

25 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.9  diperoleh         4,279 dan 

              terlihat bahwa                  dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa    diterima atau sampel berasal dari populasi yang homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19 

d. Analisis Uji Hipotesis Data Tes Awal (Pretest)  

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, 

rumus statistik yang digunakan adalah rumus uji-t parametrik. Alasan mengapa 
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digunakan uji-t pada pretest  adalah untuk mengetahui adakah perbedaan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik. Jika tidak ada perbedaan maka dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang sama atau rata-rata. 

Langkah-langkah pengujian tes awal kemampuan pemahaman konsep matematis 

adalah sebagai berikut: 

a) Hipotesis penelitian, menguji rata-rata (   : uji dua pihak  

            

 

(rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) kurang dari sama dengan rata-rata 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didi 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional) 

          rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) lebih baik dari rata-rata peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional) 

 

b) Menentukan taraf signifikan 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah        

c) Kriteria pengujian  

Terima    , jika                 

Tolak    , jika                
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis Tes Awal  

 

Kelompok Rata-rata Varians                 Keputusan  

Eksperimen       208,21 -0,247 2,010    diterima 

Kontrol       92,808 

 

Berdasarkan uji hipotesis tes awal atau pretest kemampuan pemahaman 

konsep matematis pada materi trigonometri dapat dilihat bahwa  

                             ini berarti pada taraf signifikasi             

diterima.. Kedua kelompok memiliki yang hampir sama yaitu kelompok eksperimen 

sebesar       dan kelompok kontrol sebanyak 46,00 .dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis pada kedua 

kelompok baik kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol memiliki 

kemampuan yang sama rata. Untuk lebih jelas perhitungan uji hipotesis tes awal 

kemampuan pemahaman konsep matematis selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 20 

 

C. Uji Tes Akhir (posttest) Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Uji peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 

digunakan untuk melihat seberapa besar model pembelajaran Scramble dan Time 

Token Arends (TTA) sebagai treatment pada kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional yang merupakan treatment pada kelas kontrol. 

memberikan pengaruh pada kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 
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Data nilai Posttest  kemampuan pemahaman konsep matematis dapat disajikan tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 

Daftar Nilai Posttest Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis  

 

No Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 92,86 71,43 

2 75 85,71 

3 75 92,86 

4 67,86 60,71 

5 82,14 64,29 

6 71,43 60,71 

7 71,43 64,29 

8 78,57 53,57 

9 75 57,14 

10 78,57 53,57 

11 82,14 75 

12 85,71 82,14 

13 89,29 50 

14 71,43 78,57 

15 89,29 85,71 

16 67,86 60,71 

17 78,57 89,29 

18 78,57 50 

19 85,71 89,29 

20 100 71,43 

21 75 50 

22 85,71 92,86 

23 82,14 67,86 

24 89,29 64,29 

25 71,43 53,57 

 

1. Deskripsi Data Amatan Posttest 

Setelah data Posttest dari kelas eksperimen dan dari kelas kontrol terkumpul maka 

diadakan uji normalitas dan homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk 



78 
 

mengetahui apakah kedua kelas memiliki variansi homogen. Selanjutnya, setelah uji 

normalitas dan homogenitas terpenuhi, dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan 

uji-t untuk mengetahui apakah model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA) dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 

Adapun data hasil posttest kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 

pada materi trigonometri terangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Deskripsi Data Skor Posttest  kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelompok           Ukuran Terdentasi 

Sentral 

Ukuran 

Variansi 

Kelompok 

 ̅           

Eksperimen                                         

Kontrol                                         

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa nilai hasil tes setelah  

proses pembelajaran dengan nilai tertinggi pada kelas eksperimen yaitu  sebesar     

dan kelas kontrol sebesar      , sedangkan nilai terendah untuk kelas eksperimen 

adalah       dan kelas kontrol sebesar   . Ukuran terdentasi sentral yang meliputi 

rata-rata kelas untuk kelas eksperimen       dan kelas kontrol      . Sementara 

untuk modus kelas eksperimen       dan kelas kontrol sebesar 60,71. Sedangkan 

untuk nilai tengah (median) eksperimen 78,57 dan kelas kontrol 64,29. Ukuran 

variansi kelompok yang meliputi rentang untuk kelas eksperimen yaitu       dan 
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kelas kontrol      . Simpangan baku kelas eksperimen sebesar       dan kelas 

kontrol       . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa deskripsi data skor 

pretest kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik mempunyai 

perbedaan yang  begitu jauh antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 25 

 

2. Pengujian Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas Posttest  Kelas Eksperimen 

Uji normalitas digunakan Untuk mengetahui apakah kedua sampel yang terpilih 

berdistribusi normal atau tidak. uji normalitas data dilakukan  terhadap masing-

masing kelompok yaitu kelas eksperimen X MIA II dan kelas kontrol X MIA I Uji 

kenormalan data dengan menggunakan metode liliefors. Untuk masing-masing 

kelompok hasil perhitungan uji kenormalan kemampuan pemahaman konsep 

matematis sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 

Kelas 

Eksperimen 
 ̅                    Keputusan Uji 

80,00 8,248 0,05 0,128 0,173    diterima 

 

 Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa data tes akhir (Posttest) 

kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 80,00 dan nilai simpangan baku 8,248 kemudian didapat 
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                yaitu nilai tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan 

taraf signifikasi        dan             . Karena                 sehingga    

diterima artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya mengenai uji normalitas tes akhir kemampuan pemahaman konsep 

matematis kelas eksperimen dapat dilihat pada Lampiran 26 

b. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Hasil uji normalitas Posttest kemampuan pemahaman konsep matematis pada 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kontrol 

 ̅                    Keputusan Uji 

69,00 14,497 0,05 0,146 0,173    diterima 

 

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa data tes akhir (Posttest) 

kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 69,00 dan nilai simpangan baku        kemudian didapat 

                yaitu nilai tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan 

taraf signifikasi        dan             . Karena                 sehingga    

diterima artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan 

selengkapnya mengenai uji normalitas tes akhir (Posttest) kemampuan pemahaman 

konsep matematis kelas kontrol dapat dilihat pada Lampiran 27 
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c. Uji Homogenitas Posttest  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki 

karakter yang sama atau berbeda. Pengujian varians ini yaitu dengan membandingkan 

varians terbesar dan varians terkecil dan          (    (  (     . rangkuman 

hasil uji homogenitas posttest  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Homogenitas Posttest 

 

Kelompok N                Keputusan 

Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

25  

 

      

 

 

      

 

 

   diterima 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

25 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.15 diperoleh         4,279 dan 

              terlihat bahwa                  dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa    diterima atau sampel berasal dari populasi yang homogen. . 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28 

d. Analisis Uji Hipotesis (Posttest)  

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, 

rumus statistik yang digunakan adalah rumus uji-t parametrik. Alasan mengapa 

digunakan uji-t pada posttest  adalah untuk mengetahui adakah perbedaan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Langkah-langkah 
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pengujian posttest  kemampuan pemahaman konsep matematis adalah sebagai 

berikut: 

a) Hipotesis penelitian, menguji rata-rata (   : uji pihak kanan  

            

 

(rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) kurang dari sama dengan rata-rata 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didi 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional) 

          rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) lebih baik dari rata-rata peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional) 

 

b) Menentukan taraf signifikan 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah        

c) Kriteria pengujian  

Terima    , jika                 

Tolak    , jika                
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis Posttest 

 

 

Berdasarkan  tabel 4.16 uji hipotesis tes akhir atau posttest kemampuan 

pemahaman konsep matematis pada materi trigonometri dapat dilihat bahwa  

                             ini berarti pada taraf signifikasi             

ditolak. Dengan rata-rata kelompk eksperimen 80,00 dan kelompok kontrol 69,00. 

Kedua kelompok memiliki rata-rata yang cukup jauh .dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 

melalui model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) lebih baik dari 

model pembelajaran konvensional. Untuk lebih jelas perhitungan uji hipotesis 

posttest kemampuan pemahaman konsep matematis selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 29 

 

D. Data Amatan Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis  

Setelah proses pembelajaran dilaksanakan pada kedua kelas kemudian diadakan 

posttest. Selanjutnya data nilai pretest dan posttest tersebut dapat dicari seberapa 

besar peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan rumus gain 

ternormalisasi (N-Gain). Data N-Gain kemampuan pemahaman konsep matematis 

disajikan dalam tabel berikut: 

 

Kelompok Rata-rata Varians                 Keputusan  

Eksperimen       68,02 3,308 2,010    ditolak 

Kontrol       210,18 
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Tabel 4.17 

Data N-gain kemampuan pemahaman konsep matematis 

 

No 

N-Gain 

Eksperimen Interpretasi N-Gain Kontrol Interpretasi  

1 0,590 Sedang 0,333 Sedang 

2 0,590 Sedang 0,300 Sedang 

3 0,619 Sedang 0,263 Rendah 

4 0,619 Sedang 0,277 Rendah 

5 0,600 Sedang 0,235 Rendah 

6 0,578 Sedang 0,235 Rendah 

7 0,611 Sedang 0,249 Rendah 

8 0,611 Sedang 0,312 Sedang 

9 0,588 Sedang 0,312 Sedang 

10 0,562 Sedang 0,312 Sedang 

11 0,624 Sedang 0,375 Sedang 

12 0,624 Sedang 0,334 Sedang 

13 0,599 Sedang 0,334 Sedang 

14 0,571 Sedang 0,400 Sedang  

15 0,642 Sedang 0,466 Sedang 

16 0,642 Sedang 0,428 Sedang 

17 0,615 Sedang 0,500 Sedang  

18 0,692 Sedang 0,571 Sedang 

19 0,692 Sedang 0,642 Sedang 

20 0,666 Sedang 0,692 Sedang 

21 0,750 Tinggi 0,666 Sedang 

22 0,727 Tinggi 0,750 Tinggi 

23 0,700 Tinggi 0,750 Tinggi 

24 0,777 Tinggi 0,818 Tinggi 

25 1,000 Tinggi 0,800 Tinggi 
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1. Deskripsi Data N-Gain 

Data peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada 

materi trigonometri 1 dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.18 

Deskripsi Data Skor N-gain   kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

Kelompok           Ukuran Terdentasi 

Sentral 

Ukuran 

Variansi 

Kelompok 

 ̅           

Eksperimen  ,000                                     

Kontrol        0,235                               

 

Berdasarkan tabel  4.18 di atas dapat dilihat bahwa nilai N-gain dengan nilai 

tertinggi pada kelas eksperimen adalah 1,000 dan kelas kontrol 0,818, Sedangkan 

nilai terendah N-gain untuk kelas eksperimen adalah 0,562 dan kelas kontrol 0,235. 

Ukuran terdentasi sentral yang meliputi rata-rata kelas eksperimen sebesar 0,651 dan 

kelas kontrol sebesar 0,454 sementara untuk modus kelas eksperimen 0,590 dan kelas 

kontrol 0,312 sedangkan median atau nilai tengah kelas eksperimen sebesar 0,619 dan 

kelas kontrol sebesar 0,375. Ukuran variansi kelompok yang meliputi jangkauan atau 

rentang untuk kelas eksperimen adalah 0,438 dan kelas kontrol 0,583. Simpangan 

baku kelas eksperimen adalah 0,092 dan kelas kontrol sebesar 0,196. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa deskripsi data skor N-gain kemampuan 



86 
 

pemahaman konsep matematis peserta didik mempunyai peningkatan yang berbeda 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selengkapnya perhitungan data amatan  

 N-gain kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada lampiran 32 

2. Pengujian Prasyarat Analisis Data 

a. Uji Normalitas N-gain  Kelas Eksperimen 

Uji normalitas digunakan Untuk mengetahui apakah N-gain kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik kelas eksperimen berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas N-gain  kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik kelas eksperimen dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Normalitas N-gain Kelas Eksperimen 

 

Kelas  

Eksperimen  

 ̅                    Keputusan Uji 

0,651 0,092 0,05 0,161 0,173    diterima 

 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dapat diketahui bahwa N-gain kemampuan 

pemahaman konsep matematis kelas eksperimen memiliki rata-rata (mean) sebesar 

0,651 dan nilai simpangan baku 0,092 kemudian didapat                yaitu nilai 

tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan taraf signifikasi        dan 

            . Karena                 sehingga    diterima artinya sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya mengenai 
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uji normalitas N-gain kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen 

dapat dilihat pada Lampiran 33 

b. Uji Normalitas Kelas Kontrol 

Hasil uji normalitas N-gain kemampuan pemahaman konsep matematis pada 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Normalitas N-gain Kelas Kontrol 

 

Kelas 

Kontrol 

 ̅                    Keputusan Uji 

0,454 0,196 0,05 0,167 0,173    diterima 

 

Berdasarkan tabel  4.20 di atas dapat diketahui bahwa data N-gain  kemampuan 

pemahaman konsep matematis kelas kontrol memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,454 

dan nilai simpangan baku       kemudian didapat                yaitu nilai 

tertinggi. Untuk sampel sebanyak 25 peserta didik dan taraf signifikasi        dan 

            . Karena                 sehingga    diterima artinya sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya mengenai 

uji normalitas N-gain kemampuan pemahaman konsep matematis kelas kontrol dapat 

dilihat pada Lampiran 34 

c. Uji Homogenitas N-gain  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki 

karakter yang sama atau berbeda. Uji homogenitas dilakukan  pada data variabel 
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terikat yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis. rangkuman hasil uji 

homogenitas N-gain  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Homogenitas N-gain 

 

Kelompok N                Keputusan 

Model Pembelajaran 

Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) 

25  

 

      

 

 

      

 

 

   diterima 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

25 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas diperoleh         4,279 dan 

              terlihat bahwa                 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa    diterima atau sampel berasal dari populasi yang memiliki varians sama 

atau homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 35 

d. Analisis Uji Hipotesis (N-gain)  

Setelah data terkumpul dapat dilakukan penganalisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, 

rumus statistik yang digunakan adalah rumus uji-t. Langkah-langkah pengujian 

 N-gain  kemampuan pemahaman konsep matematis adalah sebagai berikut: 

a) Hipotesis penelitian, menguji rata-rata (   : uji pihak kanan  

            

 

(rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) kurang dari sama dengan rata-rata 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 
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didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional) 

          rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep  matematis 

peserta didik yang mendapat model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) lebih baik dari rata-rata peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional) 

 

b) Menentukan taraf signifikan 

Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah        

c) Kriteria pengujian  

Terima    , jika                 

Tolak    , jika                

Tabel 4.22 

Hasil Uji Hipotesis N-gain 

 

Kelompok Rata-rata Varians                 Keputusan  

Eksperimen       0,0085 4,690 2,010    ditolak 

Kontrol       0,0385 

 

 Berdasarkan tabel 4.22 uji hipotesis  N-gain  kemampuan pemahaman konsep 

matematis pada materi trigonometri dapat dilihat bahwa                       

      ini berarti pada taraf signifikasi             ditolak. Rata-rata peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis kelas eksperimen yaitu 0,651 lebih besar 

dari pada rata-rata peningkatan kemampuan konsep matematis kelas kontrol yaitu 
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0,454, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik dengan  model pembelajaran Scramble 

dan Time Token Arends (TTA) lebih baik dari model pembelajaran konvensional. 

Untuk lebih jelas perhitungan uji hipotesis N-gain kemampuan pemahaman konsep 

matematis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 36 

 

E. Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan di SMAN 16 Bandar Lampung, pada penelitian ini 

penulis mengambil sampel sebanyak dua kelas yaitu kelas X MIA II sebagai kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pemebelajaran 

Scramble dan Time Token Arends (TTA) dan kelas X MIA I sebagai kelas kontrol 

dimana proses pembelajaranya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Adapun jumlah peserta didik kelas X MIA I sebanyak 25 peserta didik, dan kelas X 

MIA II sebanyak 25 peserta didik. Sehingga total sampel seluruhnya 50 peserta didik. 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (x) yaitu model pemebelajaran Scramble dan 

Time Token Arends  (TTA), serta variabel terikat (y) yaitu kemampuan pemahaman 

konsep matematis. 

Materi yang diajarkan pada penelitian ini adalah materi trigonometri 1, 

kemudian untuk mengumpulkan data-data untuk pengujian hipotesis, penulis 

menerapkan model pemebelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) sebanyak 

4 kali pertemuan kepada kelas eksperimen dan 4 kali pertemuan  model pembelajaran 

konvensional pada kelas kontrol. Dalam penelitian ini penulis memberikan pretest 
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dan postest berupa soal tes uraian kepada peserta didik yang dilakukan di awal dan di 

akhir pertemuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis peserta didik kelas X SMA. Soal tes tersebut adalah 

instrumen yang telah di uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. 

Pertemuan awal sebelum proses pembelajaran dilakukan, penulis memberikan 

tes awal (pretest) materi trigonometri guna melihat kemampuan awal peserta didik. 

Selanjutnya pada pertemuan pertama (materi perbandingan trigonometri) pada 

tanggal 6 Februari 2018  proses pembelajaran dikelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) Penulis memberi salam 

kemudian memberi perintah kepada ketua kelas untuk berdo’a. Setelah berdo’a 

penulis mengecek kehadiran peserta didik satu-persatu. Selanjutnya penulis 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan banyak mengerjakan 

latihan dirumah, serta menyampaikan materi yang akan dipelajari ,Selanjutnya 

penulis menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian peserta 

didik  Membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau 5 peserta didik. Penulis  

menyajikan dan menjelaskan materi ajar, Kemudian penulis  memberikan kartu 

jawaban dan kartu soal yang telah dibuat. Dalam kegiatan pembelajaran penulis 

selalu memberi kesempatan agar selalu aktif bertanya jika tidak paham dengan 

materi. Kemudian setelah peserta didik selesai menyusun kartu soal dan jawaban 

dengan durasi yang telah di tentukan Penulis memberikan kupon bicara kepada 

peserta didik setelah itu  penulis  mulai memulai pertanyaan kemudian peserta didik 

yang dapat menjelaskan materi dengan kupon bicara selama 30 detik dapat 
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mengumpulkan kupon bicaranya. Kemudian setelah itu peserta didik dan penulis 

menyimpulkan materi. Kemudian penulis memberi tugas untuk merangkum materi 

selanjutnya dirumah.  

Kendala yang dihadapi pada saat pertemuan pertama adalah peserta didik belum 

terbiasa dengan cara belajar yang baru sehingga penulis memberikan perlakuan 

secara bertahap pada kelas eksperimen agar peserta didik terbiasa dengan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). Kendala lain yang terjadi 

yaitu  terjadi kegaduhan didalam kelas, peserta didik berebut untuk menjelaskan dan 

berbicara dengan menggunakan kupon,  yang mengakibatkan kelas kurang kondusif 

dalam kegiatan pembelajaran dan terdapat peserta didik yang menginginkan perhatian 

yang lebih. Penulis meminimalisir kegaduhan yang terjadi dikelas dengan 

memberikan pengertian kepada peserta didik untuk tidak membuat gaduh didalam 

kelas dan memberikan sedikit ketegasan  kepada peserta didik, sehingga tercipta kelas 

yang kondusif. 

Pada pertemuan yang  kedua tanggal 7 Februari 2018 dengan materi 

menyelesaikan masalah kontekstual yang Menyelesaikan masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan rasio trigonometri (sinus, kosinus, tangen, cosecan, secan, dan 

cotangen) pada segitiga siku-siku. penulis masuk kedalam kelas kemudian memberi 

salam. Setelah peserta didik selesai membaca Al-Qur’an. Kemudian penulis memberi 

perintah kepada ketua kelas untuk ber’doa. Setelah ber’doa penulis mengecek 

kehadiran peserta didik satu-persatu. Selanjutnya penulis menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model pembelajaran serta mengulas kembali materi yang telah 
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dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Penulis masih menggunakan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). Peserta didik sudah mulai 

terbiasa dengan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). 

Menyusun  pertanyaan dan jawaban pun hampir rata-rata kelompok sudah benar. 

Kendala yang dihadapi pada pertemuan kedua ini, ada sebagian peserta didik 

yang membuat gaduh setelah mereka selesai menjawab pertanyaan dengan kupon 

bicara sehingga peserta didik yang lain yang menjawab pertanyaan tidak terdengar 

suaranya serta sering terjadi rebut-rebutan untuk segera menjawab pertanyaan dengan 

menggunakan kupon. 

Pada pertemuan ketiga, tanggal 13 Februari 2018 dengan materi sudut 

diberbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi seperti pada pertemuan sebelumnya 

penulis tetap menggunakan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA). Penulis masuk kedalam kelas memberi salam, kemudian penulis memberi 

perintah kepada ketua kelas untuk berdo’a. Setelah berdo’a penulis mengecek 

kehadiran peserta didik satu persatu. selanjutnya penulis menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model pembelajaran yang akan digunakan dan mengulas kembali 

materi yang telah di pelajari pada pertemuan sebelumnnya. Pada kegiatan 

pembelajaran peserta didik masih melakukan pembelajaran dengan sistem kelompok 

seperti pembelajaran yang di lakukan sebelumnya. Kendala yang dihadapi oleh 

peneliti pada pertemuan ketiga sudah mulai berkurang. Peserta didik yang sering 

membuat kegaduhan dikelas sudah mulai mendengarkan intruksi penulis dan sudah 
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antusias mengikuti pembelajaran. Hanya saja ada sedikit peserta didik yang 

mengobrol tetepi tidak terlalu mengganggu proses pembelajaran.  

Pada pertemuan keempat, tanggal 14 Februari 2018 dengan materi grafik fungsi 

trigonometri seperti pada pertemuan sebelumnya penulis tetap menggunakan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA). Dalam pembelajaran terakhir 

ini, penulis masuk kedalam kelas memberi salam. Kemudian setelah peserta didik 

selesai membaca Al-Qur’an penulis memberi perintah kepada ketua kelas untuk 

berdo’a. Setelah berdoa penulis mengecek kehadiran peserta didik satu persatu. 

Selanjutnya penulis menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengulas kembali 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 

 Kendala yang dihadapi oleh peneliti pada pertemuan terakhir sudah tidak ada 

karena penulis menerapkan peraturan jika membuat kegaduhan nilainya akan 

dikurangi. Diakhir pembelajaran penulis memberikan nilai tambahan kepada peserta 

didik yang dapat menyelesaikan soal yang ditulis dipapan tulis. Hal ini bertujuan 

untuk memotivasi peserta didik untuk lebih baik lagi pada pembelajaran berikutnya. 

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2018 diakhir pertemuan penulis 

memberikan tes akhir (posttest) kepada peserta didik tentang materi trigonometri 

untuk mengetahui terdapat atau tidak peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis yang dimiliki peserta didik. Posttest  tersebut berupa soal uraian seperti 

pada soal pretest sebelumnya, hanya saja soal nya di acak. Soal-soal pada postest pun 

diberikan yang berkenaan dengan peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matemaris peserta didik.  Sebelum keluar dari kelas penulis memberikan motifasi 
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kepada peserta didik agar rajin-rajin belajar, kemudian penulis bersama peserta didik 

menutup kegiatan belajar dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan penulis 

mengucapkan salam kepada peserta didik sebelum keluar kelas.  

Pada pertemuan pertama proses pembelajaran dikelas kontrol  tanggal 6 

Februari 2018 sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas kontrol  pendidik 

telah melakukan pretest guna mengetahui kemampuan awal peserta didik.  materi 

pertemuan pertama (perbandingan trigonometri) Penulis menggunakan model 

pembelajaran konvensional dengan ceramah pendidik menjelaskan materi kemudian 

melakukan proses tanya jawab lalu pemberian tugas.  

Pada pertemuan kedua proses pembelajaran dikelas kontrol  tanggal 8 Februari 

2018 materi pertemuan kedua (menyelesaikan masalah kontekstual yang 

Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri (sinus, 

kosinus, tangen, cosecan, secan, dan cotangen pada segitiga siku-siku ) Penulis tetap 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan ceramah pendidik 

menjelaskan materi kemudian melakukan proses tanya jawab lalu pemberian tugas.  

Pada pertemuan ketiga proses pembelajaran dikelas kontrol  tanggal 13 

Februari 2018 materi pertemuan ketiga yaitu sudut diberbagai kuadran dan sudut 

sudut berelasi, Penulis tetap menggunakan model pembelajaran konvensional dengan 

ceramah pendidik menjelaskan materi kemudian melakukan proses tanya jawab lalu 

pemberian tugas. 

Pada pertemuan keempat proses pembelajaran dikelas kontrol  tanggal 15 

Februari 2018 materi pertemuan keempat yaitu grafik fungsi Penulis tetap 



96 
 

menggunakan model pembelajaran konvensional dengan ceramah pendidik 

menjelaskan materi kemudian melakukan proses tanya jawab lalu pemberian tugas.    

Kendala yang dihadapi pada kelas kontrol yaitu peserta didik sering telat 

mengumpulkan tugas karena kebanyakan banyak yang mengobrol selain itu peserta 

didik bersifat pasif setelah pendidik menjelaskan materi mereka banyak yang  diam 

hanya beberapa peserta didik yang aktif bertanya, kemudian pada tanggal 20 Februari 

2018 pendidi melakukan evaluasi akhir dengan melakukan posttest dikelas kontrol.  

Langkah-langkah dalam model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA) penulis Membentuk kelompok yang anggotanya 4 atau 5 peserta didik. Penulis 

menyajikan dan menjelaskan materi ajar. penulis memberikan kartu jawaban dan 

kartu soal yang telah dibuat. Peserta didik bekerja sama saling membantu untuk 

mencocokkan kartu soal  dan jawaban sampai batas waktu yang telah ditetapkan. 

kemudian guru memberikan kupon bicara kepada masing-masing peserta didik. 

penulis bertanya tentang materi dan soal-soal yang telah dijelaskan. Kemudian secara 

acak guru menunjuk salah satu dari kelompok untuk  menjawab pertanyaan atau 

mempresentasikan di depan kelas, dengan menggunakan kupon bicara tersebut. 

Peserta didik menjawab pertanyaan – pertanyaan guru dengan kupon bicara selama 

30 detik begitu seterusnya sampai kupon bicara peserta didik habis. Bila waktu yang 

telah ditentukan habis, Peserta didik yang belum pernah bicara atau masih memiliki 

kupon akan diberikan tugas pekerjaan rumah. 

Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep peserta didik, maka soal yang digunakan pada pretest dan posttest sama, 
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hanya saja nomor soal yang di acak. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik maka dilakukan uji 

      . Berdasarkan analisis data dan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

rata-rata        pada kelas eksperimen       dan         dikelas kontrol 

dengan rata-rata      .  

Dilihat dari rata-rata        yang diperoleh, kelas eksperimen memiliki 

rata-rata        lebih baik dari pada kelas kontrol. Setelah        didapat 

maka dilakukan perhitungan uji prasyarat analisis ini meliputi uji normalitas dan uji 

homogenitas sebagai prasyarat uji-t  untuk mendapatkan kesimpulan apakah 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan model 

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) lebih baik dari model 

pembelajaran konvensional? 

Berdasarkan perhitungan uji prasyarat analisis ini meliputi uji normalitas dan 

uji homogenitas yang didapat sampel berdistribusi normal dan memiliki varians yang 

sama, untuk itu uji-t parametrik dapat dilakukan. Hasil pengujian hipotesis didapat 

bahwa H0 ditolak, yang artinya rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis dengan menggunakan model pembelajaran Scramble dan Time Token 

Arends (TTA) lebih besar dari rata-rata peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, dari kesimpulan 

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik dengan model pembelajaran Scramble dan Time Token 
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Arends (TTA) lebih baik dari model pembelajaran konvensional dan  model tersebut 

merupakan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

pembelajaran matematika sehingga kemampuan pemahaman konsep matematis 

peserta didik dapat meningkat.  

Faktor yang menyebabkan peserta didik dengan model pembelajaran 

Scramble dan Time Token Arends (TTA) memiliki peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematis yang lebih baik dari pada peserta didik dengan model 

pembelajaran konvensional, yaitu adanya perbedaan perlakuan kelas eksperimen 

(model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) ) dengan adanya 

model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) peserta didik bekerja 

secara berkelompok untuk menyusun jawaban dan soal (Scramble) kemudian 

berbicara atau menjelaskan materi dengan kupon bicara (Time Token Arends) jika 

tidak mengumpulkan kupon peserta didik tidak dapat nilai. Sehingga mau tidak mau 

peserta didik harus paham materi, dan kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran biasa (model pembelajaran konvensional ceramah). 

Hasil tes akhir (posttest) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada kelas eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya: 

a. Peserta didik pada kelas eksperimen lebih merasa puas karena dalam model 

pembelajaran yang dilakukan berkelompok yang heterogen, masing-masing 

kelompok memiliki ketua kelompok yang memiliki kemampuan lebih. Sehingga 

peserta didik yang kemampuan pemahaman konsepnya rendah dapat bertanya 
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kepada ketua kelompok dan terbantu untuk mengikuti peserta didik dengan 

kemampuan pemahaman konsep tinggi 

b. Peserta didik dikelas eksperimen lebih siap dalam proses pembelajaran 

dikarenakan pada model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

ditekankan untuk benar-benar memahami materi sebelum menyusun jawaban dan 

berbicara dengan menggunakan kupon. 

Sebelumnya Model Pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) sudah 

pernah diteliti oleh beberapa orang yang hasil penelitiannya relevan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Oktavia Nurdiani dengan judul “Penerapan Pembelajaran Time Token 

Arends (TTA) Untuk Meningkatkan Kemampuan Bertanya dan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Peserta Didik Kelas X Ips 4 Di SMAN 1 Batu”. Hasil dari 

penelitian ini adalah Penerapan Pembelajaran Time Token Arends (TTA) dapat 

meningkatkan   Hasil belajar  pada mata pelajaran Ekonomi peserta didik ini terbukti 

dari hasil belajar aspek kognitif setelah mengikuti tes. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Diena  dengan judul “ Penerapan model   

pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar peserta didik kelas XI IPA 2 SMA  Negeri 3 Jember’’. Hasil dari 

penelitian ini terdapat peningkatan motivasi  belajar peserta didik,  peningkatan 

motivasi belajar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita dan Dhiah dengan judul “ Upaya 

Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Time 

Token Arends Kelas Xi Ips 2 Sman 2 Mojokerto “. Hasil dari penelitian ini penerapan 
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model Time Token Arends (TTA) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa karena 

model pembelajaran Time Token Arends (TTA) selain itu didukung oleh penelitian 

yang dilakukan dengan judul bahwa kreteria keberhasilan tindakan untuk menilai 

keaktifan siswa apabila nila rata- rata prosentasenya minimal 65% dan siswa 

dinyatakan aktif apabila mendapat nilai 65% dengan melaksanakan 5 indikator 

keaktifan.   

 

 

 

 

 



101 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian, adanya analisis serta mengacu pada 

perumusan masalah dan pembahasan yang telah terpenuhi, sehingga disimpulkan 

bahwa peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik dengan 

model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) lebih baik dari model 

pembelajaran Konvensional. rata - rata Peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematis peserta didik kelas eksperimen dengan n-gain       dan kelas kontrol 

       ini menunjukkan bahwa n-gain kelas eksperimen lebih besar dibandingkan 

 n-gain kelas kontrol setelah diterapkan model pembelajaran Scramble dan Time 

Token Arends (TTA) 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan  

kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 
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2. Sebelum menerapkan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends 

(TTA) guru hendaknya merencanakan beberapa pertanyaan dan sudah 

menyiapkan kartu soal dan jawaban.  

3. Dalam penerapan model pembelajaran Scramble dan Time Token Arends (TTA) 

terdapat beberapa kendala atau kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan 

bagi peneliti yang lain untuk menerapkan model pembelajaran Scramble dan 

Time Token Arends (TTA) dengan materi yang lain, diantaranya 

memperhatikan bentuk soal yang tepat, mengatur waktu yang tepat dan 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami peserta didik. 
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