
 

 i

PROSES INTERAKSI BERPIKIR SISWA 

DALAM MENGKONSTRUKSI KONSEP PERSAMAAN GARIS LURUS 

MELALUI AKTIVITAS TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH 

RIKA SUSANTI 

NIM 205311479973 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
DESEMBER 2009 



 

 ii

PROSES INTERAKSI BERPIKIR SISWA 
DALAM MENGKONSTRUKSI KONSEP PERSAMAAN GARIS LURUS 
MELALUI AKTIVITAS TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada 
Universitas Negeri Malang 

untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program Sarjana 

Pendidikan Matematika 
 

 

 

 

 

 

Oleh 
Rika Susanti 

NIM 205311479973 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 
Desember 2009 



 

 i

ABSTRAK 

Susanti, Rika. 2009. Proses Interaksi Berpikir Siswa dalam Mengkonstruksi 
Konsep Persamaan Garis Lurus Melalui Aktivitas TAI. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Subanji, S.Pd, M.Si, (II) Drs.Erry Hidayanto, 
M.Si 

 
Kata-kata kunci: Proses interaksi berpikir, Persamaan Garis Lurus, 

Aktivitas TAI 
 

Pada dasarnya, proses pembelajaran sangat berkaitan erat dengan 
pembentukan dan penggunaan kemampuan berpikir. Pembelajaran akan lebih 
berhasil jika struktur intelektual peserta didik sudah terbentuk. Sehingga ketika 
mereka berhadapan dengan bahan atau materi pembelajaran baru, akan mudah 
melakukan adaptasi pada materi tersebut. Dalam pembelajaran terjadi suatu 
rangkaian interaksi antara siswa, guru, dan materi dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran, dimana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan guru 
sebagai fasilitator. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses interaksi berpikir 
siswa melalui aktivitas TAI (Team Assisted Individualization). Yaitu bagaimana 
interaksi berpikir siswa dalam satu kelompok dengan kemampuan akademis dan 
latar belakang keluarga yang berbeda dalam mengkonstruksi konsep persamaan 
garis lurus khususnya gradien dan menentukan persamaan garis.  

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Malang. Subjek penelitian adalah 
4 siswa dari kelas VIII yang memiliki kemampuan serta latar belakang keluarga 
yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat 
tiga tahap dalam pengambilan data. Pertama, peneliti melakukan wawancara 
dengan subjek sebelum diadakan pembelajaran. Kedua, peneliti merekam 
pembicaraan subjek pada kegiatan team study yaitu dengan metode TOL (Think 
Out Loud). Terakhir, peneliti melakukan wawancara dengan subjek setelah 
diadakan pembelajaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan team study terjadi 
interaksi multi arah antar anggota kelompok serta LKS sebagai media 
pembelajaran. Interaksi terjadi dari siswa berkemampuan lebih tinggi ke siswa 
berkemampuan lebih rendah, yaitu dari siswa berkemampuan tinggi ke siswa 
berkemampuan sedang maupun rendah serta dari siswa berkemampuan sedang ke 
siswa berkemampuan rendah. Sebaliknya interaksi juga terjadi dari siswa 
berkemampuan lebih rendah ke siswa berkemampuan lebih tinggi, yaitu dari siswa 
berkemampuan sedang ke siswa berkemampuan tinggi.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan bahwa guru 
hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang berkemampuan 
rendah serta siswa dengan latar belakang keluarga yang kurang mendukung. 
Kajian dalam penelitian ini masih terbatas pada proses interaksi berpikir siswa 
dalam mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus melalui aktivitas TAI, 
karena itu masih perlu dikaji mengenai proses berpikir siswa dalam 
mengkonstruksi konsep matematika yang lain serta dengan menerapkan metode 
pembelajaran yang lain. Selain itu, perlu dikaji tentang pengaruh latar belakang 
keluarga terhadap kemampuan siswa berinteraksi dengan temannya. 
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ABSTRACT 

Susanti, Rika. 2009. The Students’ Thinking Interaction Process in Constructing 
Concept of Linear Equation by Using TAI (Team Assisted 
Individualization) Activities. Thesis, Majoring in Mathematics 
FMIPA Malang State University. Advisors: (I) Dr. Subanji, S.Pd, 
M.Si, (II) Drs. Erry Hidayanto, M.Si 

 
Keywords: Thinking Interaction Process, Linear Equation, TAI Activities 

 
Basically, learning process has a close relationship with shaping and using 

thinking ability. The learning process will be more successful if students’ 
intelectual structure have been formed. There fore, when they faced newest 
learning materials, they could adapt with them. In learning process occurs an 
interaction among students, learning materials, and teacher to achiev the learning 
goals, where students construct their own knowledge and the teacher as a 
facilitator. 

The main purpose of this research is to describe the thinking interaction 
process among the students by using TAI (Team Assisted Individualization) 
activities. There is how about the students’ thinking interaction process with 
different academic’s ability and family background to constructing concepts of 
linear equation especially tangent line and determine linear equation. 

This research was done at SMP Negeri 2 Malang. The subject of this 
research were four students in the VIIIth graders who have various abilities and 
family background. The designed of this research is descriptive qualitative. There 
are three steps to take the data of this research. First, the researcher did an 
interview with the subject of this research before learning process. Second, the 
researcher recorded the students discussion in the team study by using TOL (Think 
Out Loud) method. And the last one is the researcher did an interview with the 
subject of this research after learning process. 

The findings show that there is multy direction of interaction among the 
students and LKS as a learning media. Interaction occured from the students with 
higher ability to students with lower ability, that is, from the students with highest 
ability to the students with average and lower ability, also from the student with 
average ability to the student with lower ability. Besides, interaction also occured 
from the students with lower ability to the students with higher ability, that is, 
from the student with average ability to the student with highest ability. 

Based on findings, some suggestion are given to the matematics teacher. 
The teachers should give more attention to the students who have lower ability 
and the students who have poor family background. This study is limited in 
thinking interaction process to constructing concepts on linear equation by using 
TAI activities; therefore, for the next researcher, it is suggested that they conduct 
similar studies in different context, using other learning methods. Besides, it is 
suggested that they also conduct a research about the influence of family 
background to the students’ ability in interaction with their friends. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di era globalisasi sekarang ini menuntut sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini berkaitan erat 

dengan bidang pendidikan. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu aspek 

yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki 

kemampuan melaksanakan peranannya dalam menghadapi perubahan besar dunia.  

Salah satu penunjang keberhasilan dalam sistem pendidikan adalah guru. 

Guru paling bertanggung jawab dalam menentukan metode pembelajaran dan 

strategi yang tepat serta memilih dan menggunakan media yang sesuai. Guru 

harus membekali dirinya dengan berbagai keterampilan dalam menyajikan materi 

serta menguasai berbagai macam metode yang sesuai dengan karakteristik dari 

bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga akan terjadi proses 

pembelajaran yang efektif, memotivasi siswa untuk belajar, serta menghasilkan 

SDM yang berkualitas. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, perlu suatu strategi 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami suatu konsep serta 

berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan lama bertahan. 

Berbagai macam pendekatan pembelajaran saat ini dikembangkan dalam 
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meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu diantaranya adalah pendekatan 

konstruktivisme. 

Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan adalah bentukan (konstruksi) kita sendiri (Suparno dalam 

Kusartika, 2008:8). Bagi konstruktivisme, pengetahuan itu tidak dapat ditransfer 

begitu saja dari seseorang kepada orang lain tetapi masing-masing oranglah yang 

harus menginterpretasikannya. Dalam hal ini siswa secara aktif membangun 

pengetahuan mereka sendiri, diharapkan siswa mampu memproses masukan dari 

dunia  luar dan menentukan apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu 

pembelajaran diartikan sebagai suatu kerja mental aktif, bukan menerima 

pengajaran dari guru yang pasif.  

Dalam pembelajaran konstruktivis, seorang guru berperan sebagai 

mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan 

baik (Suparno dalam Kusartika, 2008:9). Guru tidak mengajarkan cara untuk 

menyelesaikan masalah, melainkan mempresentasikan masalah dan mendorong 

siswa untuk menemukan cara menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Dougiamas (1998) yang menyebutkan seorang pengajar memberitahu, 

mengajar siswa di depan kelas, memberikan jawaban, serta memberi ceramah 

tetapi seorang fasilitator bertanya kepada siswa, memberi dukungan dari belakang, 

menjadi pemandu dan menciptakan lingkungan yang mendukung agar siswa 

menemukan sendiri suatu kesimpulan, serta berdiskusi dengan siswa. 

Proses pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme akan sangat 

berkaitan erat dengan pembentukan dan penggunaan kemampuan berpikir. Piaget 

(dalam Asnaldi, 2007) menyebutkan belajar akan lebih berhasil apabila 
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disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini akan 

sangat mudah dilakukan apabila struktur intelektual siswa sudah terbentuk. 

Struktur intelektual ini terbentuk apabila manusia beradaptasi dengan hal-hal yang 

diserap oleh pancaindera. 

Piaget (dalam Hudojo, 2005:55) mengemukakan bahwa terdapat empat 

tahap dasar perkembangan struktur intelektual, yaitu: 

1. Tingkat sensori motoris: 0 – 2 tahun 

Pada tingkatan ini anak belum punya konsep tentang objek yang tetap. 

Pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan anggota tubuh) dan 

sensori (koordinasi alat indera). 

2. Tingkat pra-operasional: 2 – 7 tahun 

Disini pertumbuhan kognitif anak mulai tumbuh, tetapi masih terbatas pada 

hal-hal yang dapat dijumpai (dilihat) didalam lingkungannya. Pemikiran 

anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman konkrit daripada pemikiran 

logis. 

3. Tingkat operasi konkrit: 7 – 11 tahun 

Pada tingkatan ini anak telah dapat mengetahui simbol-simbol matematis, 

tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak. 

4. Tingkat operasi formal: 11 - ....... tahun 

Anak telah mampu untuk memikirkan hal-hal yang abstrak pada bentuk-

bentuk yang lebih kompleks, memiliki kemampuan untuk melakukan 

penalaran hipotetik-deduktif, serta memiliki kemampuan berfikir 

kombinatorial. 
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Piaget juga menyebutkan bahwa sebagaimana tubuh kita yang 

mempunyai struktur tertentu agar dapat berfungsi, pikiran kita juga mempunyai 

struktur yang disebut skema/ skemata. Skema adalah struktur mental atau kognitif 

yang membuat seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi 

lingkungan sekitarnya. Skema juga bisa disebut sebagai konsep, gambaran atau 

kategori dalam diri manusia yang terjadi ketika manusia menggunakan 

pancainderanya. 

Sejalan dengan Piaget, Vygotsky berpendapat bahwa dalam belajar 

siswa membentuk pengetahuan, yaitu apa yang diketahui siswa bukanlah copy 

dari apa yang mereka temukan di dalam lingkungan tetapi merupakan hasil dari 

interpretasi pikiran mereka. Vygotsky telah menyumbangkan pemikiran tentang 

adanya konsep Zone of Proximal Development (ZPD) dan Scaffolding. Menurut 

Vygotsky pembelajaran terjadi bila peserta didik bekerja atau belajar menangani 

tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam ZPD 

mereka.  

Sedangkan scaffolding mengacu kepada bantuan yang diberikan teman 

sebaya atau orang dewasa yang lebih kompeten, yang berarti bahwa memberikan 

sejumlah besar dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada anak itu 

untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu 

melakukannya sendiri. 

Terdapat dua implikasi utama teori Vygotsky di dalam pendidikan. 

Pertama, adalah perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran kooperatif siswa, 

sehingga siswa dapat berinteraksi dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. 
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Mereka akan dapat saling bertukar ide dan saling memunculkan strategi-strategi 

pemecahan masalah yang efektif dalam ZPD mereka. Kedua, dengan adanya 

konsep scaffolding sehingga siswa semakin lama semakin bertanggung jawab 

terhadap pembelajaran mereka sendiri.  

Menurut Holubec (dalam Nurhadi, 2004:60) pembelajaran kooperatif 

memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa 

untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan 

belajar. Kelompok-kelompok kecil tersebut memiliki anggota yang heterogen, 

baik jenis kelamin, latar belakang keluarga, budaya, maupun kemampuan (tinggi, 

sedang, rendah). Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan 

pendapat dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya.  

Keheterogenan di dalam kelompok-kelompok kecil sangat berpengaruh 

terhadap proses diskusi, karena siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang 

berbeda akan memberikan cara pandang dan proses berpikir yang berbeda pula. 

Siswa didalam kelompok kooperatif akan berdiskusi, saling membantu dan 

mengajak satu sama lain untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan tugas, serta 

menyelesaikan permasalahan dalam belajar.  

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang dirancang untuk 

saling memperoleh keberhasilan bersama-sama. Sehingga siswa tidak hanya 

dituntut secara individual berusaha mencapai sukses, melainkan siswa dituntut 

untuk bekerjasama dan mencapai sukses bersama-sama. Menurut Johnson (dalam 

Nurhadi, 2004:63-64) pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa keuntungan, 

antara lain memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, meningkatkan 
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sikap tenggang rasa, meningkatkan motivasi belajar instrinsik, meningkatkan 

sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar, serta dapat menghilangkan 

sikap mementingkan diri sendiri. 

Hal senada dijelaskan pula oleh Johnson & Johnson (dalam Mufidati, 

2007:6) yakni belajar kooperatif sangat diperlukan karena belajar kooperatif akan 

menjadikan (1) peserta didik dapat belajar dengan pemahaman, (2) peserta didik 

lebih menyukai lingkungan belajar di sekolah, (3) peserta didik lebih menyukai 

satu sama lain, (4) peserta didik mempunyai penghargaan yang lebih besar 

tehadap diri sendiri serta (5) peserta didik belajar keterampilan sosial secara aktif. 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dapat dikembangkan 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah TAI (Team Assisted Individualization). 

Noornia (dalam Kusartika) menyebutkan TAI merupakan bentuk belajar yang 

mengkombinasikan belajar kooperatif dengan belajar individual. Sebelum 

melakukan belajar secara kelompok, siswa diberi kesempatan untuk mempelajari 

suatu materi secara individu terlebih dahulu. Di dalam pembelajaran kooperatif 

model TAI ini, siswa diharapkan lebih memahami materi dengan adanya diskusi 

dengan teman sebaya di dalam kelompok-kelompok diskusi. 

Pembentukan kelompok-kelompok kecil di dalam pembelajaran 

kooperatif model TAI ( Team Assisted Individualization) ini sangat efektif untuk 

meningkatkan suatu pembelajaran, karena siswa akan lebih terbuka dalam 

berkomunikasi mengenai permasalahan yang dibahas. Namun demikian, untuk 

mengoptimalkan aktivitas TAI ini, perlu dikaji proses interaksi berpikir antar 

siswa saat kegiatan team study berlangsung. Sehingga dapat dipelajari bagaimana 

seorang siswa saling bertukar pikiran kepada temannya terutama dalam 
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menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian dapat diperoleh pola 

interaksi yang efektif dalam pembelajaran kooperatif model TAI. 

Dengan melakukan pembelajaran kooperatif model TAI disertai media 

pembelajaran yang menunjang serta mengaitkan dengan permasalahan sehari-hari, 

akan mengarahkan siswa dalam menemukan ide matematika. Hal ini diharapkan 

akan mampu mengkonstruksi sendiri pemahaman siswa, berdasarkan pengalaman 

belajar yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan 

team study, siswa dituntut untuk mengembangkan penalaran, menghubungkan 

pengetahuan sebelumnya dalam memecahkan masalah, serta melakukan interaksi 

dengan teman maupun guru dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

Penelitian ini mengambil pokok bahasan persamaan garis lurus. Pokok 

bahasan ini diambil karena adanya informasi bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami materi ini. Hal ini sesuai dengan data-data dari penelitian 

terdahulu bahwa siswa mengalami kesulitan saat diminta untuk menerangkan 

konsep persamaan garis lurus walaupun mereka sudah mempelajarinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”PROSES INTERAKSI BERPIKIR SISWA DALAM 

MENGKONSTRUKSI KONSEP PERSAMAAN GARIS LURUS MELALUI 

AKTIVITAS TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”bagaimanakah proses interaksi berpikir siswa dalam 

mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus melalui aktivitas TAI (Team 

Assisted Individualization?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah di atas 

yaitu untuk mendeskripsikan proses interaksi berpikir siswa dalam 

mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus melalui aktivitas TAI (Team 

Assisted Individualization). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Beranjak dari tujuan tersebut, maka diharapkan penelitian ini akan 

berguna bagi: 

1. Para guru agar mengetahui proses pemberian bantuan antar siswa dalam 

mengkonstruksi suatu konsep sehingga guru dapat memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat dalam memberikan suatu 

pembelajaran. 

2. Para siswa agar lebih aktif dalam berinteraksi dan lebih membiasakan diri 

untuk sering berdiskusi dan menumbuhkan jiwa sosial serta kerjasama yang 

tinggi dalam menyelesaikan permasalahan. 
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E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini maka perlu 

dijabarkan definisi operasional dari proses interaksi berpikir, mengkonstruksi 

konsep persamaan garis lurus, dan persamaan garis lurus 

1. Interaksi yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan yang memungkinkan 

terjadinya suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang 

diaktualisasikan melalui praktik komunikasi. 

2. Berpikir yang dimaksud disini adalah aktivitas mental yang terjadi dalam 

diri siswa. 

3. Interaksi berpikir adalah adanya suatu hubungan timbal balik antara individu 

yang satu dengan individu yang lain pada suatu kelompok diskusi dalam 

mengkonstruksi pengetahuan, dilihat dari hasil penyelesaian siswa yang 

tertuang pada lembar jawaban, serta hasil rekaman dari ungkapan verbal 

siswa. 

4. Proses interaksi berpikir adalah suatu kegiatan yang menceritakan 

bagaimana terjadinya interaksi siswa pada kelompok diskusi dalam 

mengkonstruksi pengetahuan. 

5. Mengkonstruksi yang dimaksud disini adalah pembentukan pemahaman 

konsep pada pikiran siswa 

6. Konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan 

seseorang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau kejadian-kejadian 

tertentu, apakah objek-objek atau kejadian-kejadian itu merupakan contoh 

atau bukan contoh dari ide tersebut. 
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7. Persamaan garis lurus yang dimaksud disini adalah suatu materi untuk siswa 

kelas VIII yang membahas gradien, grafik garis lurus, serta membentuk 

persamaan garis lurus. 

8. Mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus yang dimaksud di sini adalah 

pembentukan pemahaman konsep yang berkaitan dengan materi persamaan 

garis lurus pada pikiran siswa yang dikaji ketika siswa menyelesaikan 

lembar kerja secara diskusi dengan teman sebayanya melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization). 

9. Aktivitas TAI (Team Assisted Individualization) yang dimaksud disini 

adalah metode pembelajaran kooperatif yang digunakan di dalam penelitian 

ini, dimana terdapat tahapan team, placement test, teaching group, student 

creative, team study, facts test, serta team scores and team recognition. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Belajar Matematika 

Hudojo (2005: 71) berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses 

aktif dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru sehingga 

menyebabkan perubahan tingkah laku. Rusyan, dkk (1989:8) berpendapat bahwa 

belajar dalam arti luas ialah suatu proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan 

dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-

nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar terdapat dalam berbagai bidang studi atau 

lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan.  

Sedangkan Sudjana (2001:2) berpendapat bahwa belajar merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan adanya perubahan pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, daya reaksi, daya penerima 

aspek-aspek lain yang ada pada individu. Jadi, seseorang dikatakan belajar jika 

pada diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang dapat mengakibatkan 

suatu perubahan tingkah laku.  

Tinggih (dalam Hudojo, 2005:35) menyebutkan matematika tidak hanya 

berhubungan dengan bilangan-bilangan serta operasi-operasinya, melainkan juga 

unsur ruang sebagai sasarannya. Selain itu, matematika juga harus memenuhi 

sasarannya yang lain, yaitu yang ditujukan kepada hubungan, pola, bentuk, dan 

struktur. 
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Dari uraian di atas, jelas bahwa objek penelaahan matematika tidak sekedar 

kuantitas, tetapi lebih dititik-beratkan kepada hubungan, pola, bentuk, dan strutur. 

Hudojo (2005:36) menyebutkan bahwa matematika berkenaan dengan gagasan 

berstruktur yang hubungan-hubungannya diatur secara logis. Ini berarti 

matematika bersifat sangat abstrak, yaitu berkenaan dengan kosep-konsep abstrak 

dan penalarannya deduktif. 

Dienes (dalam Armis, 1995) mengatakan bahwa belajar matematika dapat 

mengklasifikasikan struktur-struktur atau hubungan-hubungan, oleh karena itu 

siswa harus belajar untuk: 

1) Menganalisis stuktur-struktur matematis dan hubungan logisnya. 

2) Mengabstraksikan sifat struktur-struktur secara bersamaan. 

3) Menggeneralisasikan kelompok struktur-struktur matematika yang dipelajari 

sebelumnya dengan memperluasnya pada kelompok-kelompok yang lebih luas 

dan mempunyai sifat yang serupa. 

4) Menggunakan abstraksi yang telah dipelajari sebelumnya untuk 

mengkonstruksi tingkat abstraksi yang lebih tinggi. 

Proses belajar yang dialami oleh seseorang berbeda dengan yang lain. 

Perbedaan tersebut disebabkan banyaknya variabel yang mempengaruhinya 

seseorang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemikiran yang berbeda. 

 

B. Beberapa Teori Belajar Menurut Para Ahli 

1. Teori Belajar menurut Bruner 

Jerome Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan 

lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan 
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struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Dalam teori 

ini Bruner menyimpulkan bahwa ada beberapa dalil dalam belajar, yaitu 

a. Dalil penyusunan  

Dalil ini menyatakan bahwa jika anak ingin mempunyai kemampuan dalam 

hal menguasai konsep, teorema, definisi dan semacamnya, anak harus dilatih 

untuk melakukan penyusunan representasinya. Dalam hal ini anak dituntut 

untuk berperan aktif dan terlibat secara langsung didalam mempelajari suatu 

konsep.  

b. Dalil notasi 

Dalil notasi mengungkap bahwa dalam penyajian konsep, notasi memegang 

peranan penting. Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep 

tertentu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mental anak.  

c. Dalil pengontrasan dan keanekaragaman 

Pengontrasan dan keanekaragaman sangat penting dalam melakukan 

pengubahan konsep untuk dipahami secara mendalam. Anak perlu diberi 

contoh yang memenuhi suatu konsep maupun contoh kontra yang tidak 

memenuhi konsep itu. 

d. Dalil pengaitan 

Dalil ini menyatakan bahwa dalam matematika, antara satu konsep dengan 

konsep lainnya terdapat hubungan yang erat. Materi yang satu mungkin 

merupakan prasyarat bagi yang lainnya, atau suatu konsep tertentu diperlukan 

untuk menjelaskan konsep lainnya.  
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2. Teori Belajar menurut Gestalt 

Teori Gestalt menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah 

perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Teori ini bukan menuntut 

siswa untuk menghafal, tetapi belajar memecahkan masalah, merumuskan 

hipotesis dan mengujinya. Pada akhirnya, siswa akan dapat membuat suatu 

kesimpulan. Pembelajaran menurut teori menuntut siswa untuk aktif sedangkan 

guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja.  

Menurut pandangan Gestalt (dalam Dewi, 2008: 12) semua kegiatan belajar 

menggunakan insight atau pemahaman terhadap hubungan-hubungan. Jadi tingkat 

kejelasan atau pemahaman dari apa yang diamati dalam situasi belajar akan lebih 

meningkatkan belajar seseorang daripada dengan hukuman  atau ganjaran. 

3. Teori Belajar menurut Piaget 

Jean Piaget melakukan pengamatan yang didasarkan pada deskripsi dan 

analisis anak-anak kecil. Dia menumpukan perhatian kepada tiga anaknya sendiri. 

Pendekatan ini tidak diterima oleh para ahli psikologi lain terutama ahli psikologi 

behavioris apabila dia mencoba menerangkan peristiwa-peristiwa mental (mental 

events). Jean Piaget menggunakan ide dari biologi kemudian menyimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah hasil dari dua proses utama yaitu organisasi dan 

adaptasi. Organisasi adalah sifat seseorang untuk bertindak menyusun 

kesimpulan, sedangkan adaptasi ialah penyesuaian dengan lingkungan. Dengan 

kata lain, organisasi merupakan proses dari dalam dan adaptasi merupakan proses 

dari luar. 
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Untuk menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana kedua proses ini 

menerangkan pembelajaran, Piaget memperkenalkan 4 konsep utama, yaitu: 

a. Skema (Schema) 

Skema/skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi 

dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk 

mengidentifikasikan rangsangan yang datang dan terus berkembang. 

b. Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi menunjukkan kemampuan untuk menjelaskan kejadian berdasarkan 

skema yang sudah dimiliki. Karena itu dalam asimilasi, agar stimulus 

diintegrasi maka stimulus yang masuk harus sesuai dengan skema yang sudah 

dimiliki. 

c. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi merupakan proses pengintegrasian stimulus baru melalui 

pembentukan skema baru untuk menyesuaikan dengan stimulus yang diterima. 

Akomodasi terjadi ketika belum ada struktur yang sesuai, sehingga perlu 

mengubah struktur yang lama atau membentuk struktur baru yang sesuai 

dengan stimulus yang diterima.  

d. Keseimbangan (Equilibrium) 

Equilibrium adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga 

seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan sruktur dalamnya 

(skemata). Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari 

disequilibrium menuju equilibrium melalui proses asimilasi dan akomodasi. 
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C. Latar Belakang Keluarga 

Keluarga menurut Tirtarahardja dan La Sulo (dalam Minarni, 2006) adalah 

pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan 

semenda (hubungan menurut garis ibu) dan sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk 

keluarga inti (nucleus family: ayah, ibu dan anak), ataupun keluarga yang 

diperluas (disamping inti, ada orang lain: kakek/nenek, adik/ipar, pembantu, dll). 

Sedangkan latar belakang menurut Arikunto (dalam Nurkhan, 2005) adalah syarat, 

persyaratan, atau keadaan. Jadi yang dimaksud dengan latar belakang keluarga 

pada penelitian ini adalah keadaan dari sejumlah kecil orang karena adanya 

hubungan semenda (hubungan menurut garis ibu) dan sedarah. 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia 

belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial (Sumedi, 2009). Keluarga 

juga berperan penting dalam pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan 

pendidikan anak. Orang tua memiliki peran yang paling penting di dalam 

keluarga. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang tua adalah kelompok sosial 

terkecil yang terdiri dari ayah dan ibu atau salah satu dari keduanya serta wali 

yang bertanggung jawab terhadap anak (Suhartin dalam Nurkhan, 2005:10). 

Orang tua adalah lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. 

Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara dan sebagai 

pendidik terhadap anak-anaknya. Karena itu orang tua dapat mempengaruhi sikap, 

perasaan, cara berpikir bahkan kecerdasan anak-anaknya. 

Latar belakang keluarga terutama latar belakang orang tua sangat 

berpengaruh terhadap sikap, perasaan, cara berpikir, bahkan kecerdasan anak. 

Latar belakang keluarga tersebut misalnya pola asuh, keadaan ekonomi keluarga, 
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serta latar belakang budaya. Sumedi (2009) menyebutkan pola asuh orangtua 

merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua dan anak dalam 

berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam 

kegiatan memberikan pengasuhan ini, orangtua akan memberikan perhatian, 

peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan 

anaknya.  

Keadaan ekonomi keluarga merupakan tingkat pendapatan yang diperoleh 

keluarga dalam hal ini pendapatan yang diperoleh orang tua yang disesuaikan 

dengan tingkat pengeluaran keluarga (Hidayat, 2006). Tinggi rendahnya keadaan 

ekonomi suatu keluarga sangat ditentukan oleh banyaknya kebutuhan dari 

keluarga tersebut. 

Wikipedia Indonesia menyebutkan bahwa budaya atau kebudayaan berasal 

dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan 

akal manusia. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran 

manusia  dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimaksud dengan latar belakang 

budaya suatu keluarga merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan suatu keluarga dan mempengaruhi ide atau gagasan dari keluarga 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Latar belakang keluarga siswa besar pengaruhnya terhadap pola pikir 

bahkan kecerdasan siswa. Latar belakang keluarga siswa yang kurang 

menguntungkan menjadi penyebab rendahnya tingkat kecerdasan mereka (Stipek 

dan Ryan dalam Adinda, 2009).  
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Hal senada disebutkan oleh Mussen (1984:183) bahwa anak-anak kelas 

ekonomi lemah berpikir lebih konkret dan kurang istilah konsepsinya serta lebih 

sering mendapat kesulitan di sekolah dan dalam tes kemampuan kognitif. Jounal 

for Research in Matematics Education menjelaskan tentang penelitian yang 

dilakukan oleh Guberman terhadap dua golongan siswa di Amerika yaitu Latin 

dan Korea. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dari 

golongan Korea lebih tinggi dibandingkan golongan Latin. Orang tua siswa dari 

golongan Korea lebih membiasakan anaknya untuk belajar dan mendisiplinkan 

mereka untuk belajar. Pekerjaan orang tua dari golongan Latin dan Korea pun 

berbeda, dimana golongan Latin cenderung berwiraswasta sedangkan golongan 

Korea cenderung bekerja sebagai pegawai kantor.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Stipek, Ryan, Mussen dan Gubberman 

tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan cara pandang dan kemampuan kognitif 

siswa dipengaruhi pula oleh latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga 

yang dimaksud adalah pola asuh, keadaan ekonomi, serta latar belakang budaya. 

Latar belakang keluarga yang mendukung akan berpengaruh terhadap baiknya 

cara pandang dan kemampuan kognitif siswa, sebaliknya latar belakang keluarga 

yang kurang mendukung menyebabkan rendahnya kemampuan kognitif siswa.  

 

D. Interaksi dalam Pembelajaran 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara 

mandiri dan membutuhkan orang lain untuk mengatasi kendala yang ada dalam 

kehidupannya. Dalam hal ini, setiap manusia harus melakukan interaksi satu sama 

lain. Secara umum interaksi merupakan kegiatan yang memungkinkan terjadinya 
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sebuah hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang kemudian 

diaktualisasikan melalui praktek komunikasi. 

Dalam pembelajaran juga dibutuhkan suatu interaksi, yang biasa dikenal 

dengan istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif dalam arti yang lebih spesifik 

biasa dikenal dengan interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi ini ada proses 

penyampaian informasi, penyampaian gagasan, dan penciptaan gagasan. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan 

untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi ini sebenarnya adalah 

komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang 

mengandung maksud untuk mencapai tujuan belajar. Suardi (dalam Mufidati, 

2008: 17) menebutkan ciri-ciri interaksi belajar mengajar sebagai berikut. 

1. Interaksi belajar-mengajar memiliki tujuan yakni untuk membantu anak dalam 

suatu perkembangan tertentu. Sehingga interaksi belajar-mengajar itu sadar 

tujuan, dengan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian. 

2. Ada suatu prosedur yang direncana, didesain untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Interaksi belajar-mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang 

khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok 

untuk mencapai tujuan. 

4. Ditandai dengan adanya aktivitas siswa 

5. Dalam interaksi belajar-mengajar, guru berperan sebagai pembimbing 

6. Dalam interaksi belajar-mengajar dibutuhkan disiplin, disiplin diartikan 

sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut 
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ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar, baik 

pihak guru maupun pihak siswa. 

7. Ada batas waktu 

 

E. Proses Interaksi Berpikir 

Menurut Piaget, struktur kognitif merupakan skemata, yaitu kumpulan dari 

skema-skema. Seorang individu dapat mengingat, memahami, dan memberikan 

respon terhadap stimulus karena bekerjanya skemata ini. Skemata berkembang 

sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya, karena itu seorang 

yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap. Semakin baik 

kualitas skemata, maka akan semakin baik pula pola penalaran seseorang.  

Hubungan manusia dengan lingkungannya lebih bersifat interaksi timbal 

balik. Interaksi disini berarti bagaimana manusia bergaul dengan lingkungannya 

dan bagaimana struktur-struktur berpikir yang lama diperluas dan diperbaharui 

berdasarkan pengaruh lingkungan itu. Anak akan berusaha menafsirkan 

pengalaman yang baru dari lingkungan sehari-hari. Pengalaman tersebut 

digunakan sebagai kerangka untuk menempatkan pengalaman yang baru. 

Konstruksi adalah suatu proses dimana pengetahuan dibangun dan diuji 

secara kontinu. Individu tidak hanya mengkonstruksi pengetahuan, namun 

pengetahuan mereka juga harus bekerja dan berfungsi secara aktif Bodner (dalam 

Mufidati, 2007:18). Konstruktivisme Vygotskian memandang bahwa pengetahuan 

dikonstruksi secara kolaboratif antar individu dan keadaan tersebut dapat 

disesuaikan oleh setiap individu. Proses penyesuaian itu ekuivalen dengan 

pengkonstruksian pengetahuan secara individu yakni melalui proses regulasi diri 
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internal. Dalam hubungan ini, para konstruktivis Vygotskian lebih menekankan 

pada penerapan teknik saling tukar gagasan antar individu. Proses tukar-menukar 

gagasan itulah yang disebut interaksi. 

Interaksi dalam penelitian ini adalah interaksi dalam satu kelompok 

diskusi. Proses interaksi berpikir disini adalah interaksi antara setiap anggota 

dengan anggota lain dalam kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Dalam 

interaksi ini, siswa akan saling menyumbangkan ide atau pengetahuan yang telah 

dimiliki. Tetapi pada interaksi tersebut mereka juga dapat menerima pengetahuan 

atau ide dari temannya.  

Menurut Vygotsky, ada 2 prinsip penting dalam interaksi, yaitu (1) 

mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang dimulai 

proses pencaderaan terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar-menukar informasi 

dan pengetahuan, dan (2) Zone of  Proximal Development (ZPD). Guru sebagai 

mediator memiliki peran mendorong dan menjembatani siswa dalam upayanya 

membangun pengetahuan, pengertian dan kompetensi.  

Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi 

sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin 

bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum 

dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya 

yakni berada dalam Zone of  Proximal Development (ZPD) mereka. ZPD adalah 

daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai 

kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan 

potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah dibawah 

bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. 



 

 22

Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding. Scaffolding berarti 

memberikan bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah mampu 

mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky mengemukakan tiga kategori 

pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan suatu permasalahan, yaitu (1) 

siswa mencapai keberhasilan dengan baik, (2) siswa mencapai keberhasilan 

dengan bantuan, (3) siswa gagal meraih keberhasilan. Menurut Vygotsky, 

Scaffolding berarti upaya guru untuk membimbing siswa dalam usahanya untuk 

mencapai suatu keberhasilan. Dorongan guru sangat dibutuhkan agar pencapaian 

siswa ke jenjang yang lebih tinggi menjadi optimum. 

Pembelajaran yang sifatnya kooperatif muncul ketika siswa bekerja sama 

untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan oleh semua siswa Johnson (dalam 

Mufidati, 2007: 20). Pengelolaan kelas menurut pembelajaran kooperatif ini 

bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan niat dan kiat bekerja 

sama dan berinteraksi dengan siswa yang lain. Ada tiga hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu: pengelompokan, semangat 

kooperatif dan penataan kelas. 

 

F. Pembelajaran Kooperatif 

Setiap manusia memiliki derajat potensi, latar belakang historis, serta 

harapan masa depan yang berbeda-beda. Karena adanya perbedaan tersebut antar 
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manusia dapat silih asah (saling mencerdaskan) dan bekerjasama untuk mencapai 

tujuan belajar. Pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan interaksi yang 

silih asah sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar 

tetapi juga sesama siswa. Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi, 2004:61) 

menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara 

sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan silih 

asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata. 

Di dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Holubec (dalam Nurhadi, 2004:60) bahwa pengajaran kooperatif memerlukan 

pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan belajar. 

Kelompok kecil tersebut harus mempunyai anggota yang heterogen. 

Keheterogenan disini meliputi kemampuan siswa dalam bidang akademik, jenis 

kelamin, latar belakang maupun budaya. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa 

menerima perbedaan pendapat dan bekerjasama dengan teman yang berbeda latar 

belakangnya. 

Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi, 2004:61-62) menyebutkan 

bahwa terdapat elemen-elemen di dalam pembelajaran kooperatif, diantaranya (1) 

saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas 

individual; (4) keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 
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a. Saling ketergantungan positif 

 Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang 

mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Hubungan yang saling 

membutuhkan inilah yang dimaksud dengan saling ketergantungan positif. Saling 

ketergantungan tersebut dapat dicapai melalui: (a) saling ketergantungan 

pencapaian tujuan, (b) saling ketergantungan dalam menyelesaikan tugas,           

(c) saling ketergantungan bahan atau sumber, (d) saling ketergantungan peran, dan 

(e) saling ketergantungan hadiah. 

b. Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling 

bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan 

guru, tetapi juga dengansesama siswa. Interaksi semacam itu memungkinkan para 

siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga sumber belajar lebih 

bervariasi. 

c. Akuntabilitas individual 

Pembelajaran kooperatif menampilkan wujudnya dalam pembelajaran 

kelompok. Namun demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran individual. Nilai kelompok didasarkan atas rata-

rata hasil belajar semua anggotanya, dan karena itu tiap anggota kelompok harus 

memberikan urunan demi kemajuan kelompok. Penilaian kelompok yang 

didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara individual 

inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas individual. 
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d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang rasa, 

sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide bukan mengkritik teman, berani 

mempertahankan pikiran logis, tidak mendominasi orang lain, mandiri, dan 

berbagai sifat lain yang bermanfaat, dalam menjalin hubungan antar pribadi 

(interpersonal relationship) tidak hanya diasumsikan tetapi secara sengaja 

diajarkan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan salah 

satu strategi pembelajaran siswa aktif yang didasarkan atas kerja kelompok yang 

disusun untuk mengembangkan kerjasama dan interaksi antar siswa, dimana 

masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap keberhasilan diri sendiri dan 

kelompoknya. 

 

G. Pembelajaran Kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) 

Seperti pandangan konstruktivis, pada dasarnya siswa memasuki kelas 

dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan motivasi awal berbeda-beda. 

Implikasi dari pandangan konstruktivis dalam belajar kooperatif adalah guru 

berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar 

siswa berjalan dengan baik, sehingga guru harus pandai memilih metode yang 

tepat untuk menyampaikan suatu materi pelajaran dalam kelas yang beragam 

pengetahuannya. 

Permasalahan di atas dapat diatasi dengan cara mencoba untuk 

menerapkan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok yang 

memanfaatkan variasi tersebut kemudian meminta siswa untuk bekerja dalam 
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kelompok belajar dan bertanggung jawab dalam pengaturan, saling membantu 

memecahkan masalah dan saling mendorong untuk berprestasi. Guru diharapkan 

dapat memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan meningkatkan kemampuan 

dalam memecahkan masalah dan saling mendorong untuk berprestasi. 

Noornia (dalam Kusartika, 2008:15) berpendapat bahwa TAI (Team 

Assisted Individualization) merupakan bentuk belajar yang mengkombinasikan 

belajar kooperatif dengan belajar indivudual. Mekanisme pembejaran kooperatif 

model TAI pada dasarnya memiliki delapan tahapan yaitu: 

1. Teams 

Kelompok yang dibentuk beranggotakan 4-5 orang yang sifatnya 

heterogen, baik jenis kelamin, latar belakang keluarga, budaya, maupun 

kemampuan akademisnya (tinggi, sedang, rendah). Fungsi kelompok adalah untuk 

memastikan bahwa semua anggota kelompok ikut belajar dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk mencapai sukses. Tiap siswa mengembangkan 

kemampuan masing-masing untuk berfikir tentang objek yang dipermasalahkan 

sehingga ada interaksi kelompok yang diperoleh dari sumbangsih seluruh anggota 

kelompok. 

2. Placement test 

Sebagai dasar pertimbangan menempatkan siswa dalam kelompok-

kelompok kooperatif, placement test dapat berupa hasil tes sebelumnya, pre tes 

ataupun lainnya. Pada penelitian ini placement test  berupa hasil tes pada materi 

sebelumnya yaitu mataeri fungsi. 
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3. Teaching group 

Teaching group disini merupakan penjelasan singkat guru tentang materi 

yang akan dipelajari. Sehingga siswa mempunyai gambaran tentang materi yang 

akan mereka pelajari. 

4. Student creative 

Sebelum siswa bekerja dalam kelompoknya, terlebih dahulu masing-

masing siswa berusaha membaca, memahami materi pelajaran serta mencoba 

mengerjakan tugas secara individu. 

5. Team study 

Siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah ditentukan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Masing-masing siswa dalam kelompok 

berusaha membantu temannya. Sehingga terjadi adanya interaksi dalam 

kelompok-kelompok kecil tersebut. 

6. Whole-Class unit 

Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas, perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketika ada kelompok 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, maka tugas kelompok lainnya adalah 

menanggapi. Setelah diskusi selesai guru melakukan evaluasi terhadap jalannya 

diskusi serta membenahi atau menyempurnakan jawaban siswa. Di akhir diskusi, 

guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan. 

7. Facts test 

Diberikan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi 

yang sudah dibahas. 
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8. Teams scores and team recognition 

Diakhir tiap pembelajaran guru menghitung skor kelompok. Skor ini 

didasarkan pada jumlah tugas yang diberikan dan keaktifan masing-masing 

kelompok. 

 

H. Kajian Materi Persamaan Garis Lurus 

Standar kompetensi pada materi persamaan garis lurus ini adalah 

memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. Sedangkan 

kompetensi dasar yang dituju pada penelitian ini yaitu menentukan gradien, 

persamaan dan grafik garis lurus. Berikut ini disajikan rangkuman materi 

persamaan garis lurus. 

Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang menunjukkan tempat 

kedudukan titik-titik pada bidang Cartesius yang membentuk garis lurus, 

persamaan yang dimaksud mempunyai bentuk umum cmxy += , dengan y  dan 

x  adalah bilangan real, sedangkan m  dan c  adalah konstanta tidak keduanya nol 

Garis lurus dapat digambarkan pada bidang Cartesius, yaitu dengan 

menentukan tempat kedudukan titik-titik pada bidang Cartesius yang memenuhi 

persamaan garis lurus. 

Gradien suatu garis merupakan kecondongan atau kemiringan suatu garis. 

Ada beberapa cara untuk menentukan gradien garis lurus, yaitu: 

1. Jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui oleh garis misalkan ),( 11 yx  dan 

),( 22 yx  maka gradien garis tersebut adalah 
12

12

xx
yy

−
−  
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2. Jika persamaan garis lurus mempunyai bentuk umum cmxy +=  maka 

gradien garis tersebut adalah m  

3. Jika persamaan garis lurus tidak dalam bentuk umum maka persamaan 

tersebut harus diubah menjadi persamaan yang ekuivalen tetapi mempunyai 

bentuk umum cmxy +=  sehingga dapat langsung ditentukan gradiennya. 

Menentukan persamaan garis lurus dapat dilakukan dengan dua cara: 

1. Jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, maka persamaan garis lurus 

tersebut adalah )( 11 xxmyy −=− , dengan m  adalah gradien, 1x  adalah absis 

dan 1y  adalah ordinat dari titik yang diketahui. 

2. Jika diketahui dua titik yang dilalui, maka persamaan garis tersebut adalah 

12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  dengan ( )11 , yx  adalah titik pertama dan ( )22 , yx adalah 

titik kedua. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif tersebut diperlukan untuk mengkaji keadaan 

alamiah bagi siswa ketika mempelajari materi yang diberikan, khususnya yang 

terkait dengan fokus penelitian. Dengan pendekatan kualitatif tersebut dapat 

digambarkan proses berpikir secara alamiah dari siswa sebagai sumber data 

penelitian. Alasan lain, bahwa penelitian ini memenuhi karakteristik pendekatan 

kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2005: 8-13) yaitu:  

1) Latar alamiah 

2) Manusia sebagai alat (instrumen) 

3) Metode kualitatif 

4) Analisis data secara induktif 

5) Teori dari dasar (grounded theory) 

6) Deskriptif 

7) Lebih mementingkan proses daripada hasil 

8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 

9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 

10) Desain yang bersifat sementara 

11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena data yang terkumpul 

adalah data verbal. Moleong (2005: 11) berpendapat bahwa data yang 
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dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

suatu gejala pada saat penelitian itu dilakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian 

deskriptif itu sendiri adalah untuk melukiskan kondisi tentang apa yang terjadi 

didalam suatu situasi. 

 

B. Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yakni wawancara 

dengan keempat siswa yang terpilih mengenai konsep persamaan garis lurus. 

Setiap siswa diberikan pertanyaan yang sama. Pada tahap ini akan diamati sejauh 

mana keempat siswa tersebut mengetahui konsep persamaan garis lurus sebelum 

mereka diberi materi. Wawancara dilakukan secara bergantian di luar jam 

pelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa yang lain tidak curiga dan saling 

mendiskusikan jawaban. 

Tahap kedua adalah adanya pembelajaran. Pada tahap ini semua siswa 

diberi materi tentang persamaan garis lurus melalui pembelajaran kooperatif 

model TAI (Team Assisted Individualization). Dalam tahap ini peneliti 

mengadakan pengamatan dalam proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan 

kepada keempat subyek penelitian yang telah dipilih dan menjadi satu kelompok. 

Pada tahap Team study, peneliti menyediakan flashdisk recorder untuk merekam 

semua yang disampaikan oleh masing-masing siswa. Selain itu, peneliti juga 

memantau hal-hal yang dilakukan oleh keempat subyek penelitian. Dalam hal ini 

peneliti dibantu oleh seorang teman sejawat dan guru bidang studi.  
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Tahap ketiga yaitu wawancara kembali dengan keempat siswa yang 

terpilih mengenai apa yang telah diterima saat pembelajaran berlangsung. Pada 

tahap ini juga diamati sejauh mana pengetahuan yang mereka peroleh setelah 

mendapatkan perlakuan. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti sendiri atau 

orang lain yang membantu penelitian (Moleong, 2005). Peneliti merupakan 

segalanya bagi keseluruhan proses penelitian. Di samping itu, peneliti juga 

merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir 

data, dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian (Moleong, 2005).  

2)  LKS 

LKS dibuat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, LKS ini 

digunakan sebagai sarana siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil yang 

telah ditentukan. Dalam LKS tersebut terdapat beberapa permasalahan yang 

sesuai dengan materi yang dipelajari. Diharapkan dengan LKS tersebut, siswa 

dapat berinteraksi dengan teman yang satu kelompok dengannya. 

3) Flashdisk recorder 

Flashdisk recorder disini merupakan alat bantu dalam proses penelitian. 

Flashdisk recorder ini diletakkan pada meja kelompok subjek yang diteliti pada 

saat pembelajaran berlangsung sehingga peneliti dapat mendengar semua 

pembicaraan yang terjadi antar anggota dalam kelompok tersebut. Selain itu, 
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flashdisk recorder ini juga digunakan peneliti dalam proses pengambilan data 

pada saat wawancara dengan subjek penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data kualitatif, yakni data 

yang diperoleh dari hasil wawancara sebelum pembelajaran, data hasil rekaman 

pembicaraan siswa pada saat pembelajaran, catatan lapangan peneliti, teman 

sejawat, guru bidang studi serta data dari hasil wawancara terhadap siswa terpilih 

yang menjadi subyek pengamatan setelah dilakukan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini diambil 4 siswa sebagai subjek penelitian. Adapun 

keempat siswa ini berada dalam satu kelas masing–masing terdiri dari satu siswa 

kelompok atas, dua siswa dari kelompok sedang dan satu siswa dari kelompok 

bawah. Selain itu, keempat siswa terpilih memiliki latar belakang keluarga yang 

berbeda.  

Prosedur penentuan keanggotaan dalam kelompok adalah sebagai berikut: 

1) Peneliti melihat berdasarkan nilai-nilai ulangan pada materi sebelumnya yang 

diperoleh siswa serta konsultasi dan meminta bantuan guru matematika untuk 

menentukan subjek penelitian. Dari nilai-nilai tersebut, peneliti membagi siswa ke 

dalam tiga kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok 

bawah dengan prosedur 25% kelompok atas, 50% kelompok sedang dan 25% 

kelompok bawah. 

2)  Peneliti menyebarkan angket yang bertujuan mengetahui latar belakang 

keluarga dari masing-masing siswa. Kemudian peneliti mengelompokkan siswa 
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berdasarkan pekerjaan orang tua mereka, pola asuh orang tua, serta keadaan 

ekonomi keluarga. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1) Observasi  

Observasi dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian. Observasi ini 

dilakukan untuk mendapatkan nilai raport siswa, serta mengetahui latar belakang 

keluarga dari masing-masing siswa. 

2) Wawancara sebelum pembelajaran 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang luwes, hal ini karena 

wawancara dapat memberikan suasana kerjasama antara peneliti dengan subyek 

penelitian. Ada dua jenis wawancara yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara 

tak terstruktur. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tak terstruktur, karena dengan model wawancara yang tak terstruktur 

maka diharapkan dapat menggali informasi-informasi yang ada dalam pikiran 

siswa mengenai konsep persamaan garis lurus secara mendalam. 

Wawancara sebelum pembelajaran ini mempunyai tujuan untuk 

mengetahui pengetahuan yang dimiliki subjek terhadap materi sebelum materi 

tersebut diajarkan. Hasil wawancara akan diubah menjadi struktur-struktur 

berpikir siswa kemudian akan dibandingkan dengan struktur masalah yang 

diberikan. 
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3) Aktivitas TAI (Team Assisted Individualization) 

Di dalam pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted 

Individualization) terdapat delapan komponen seperti yang telah dijelaskan di bab 

II. Delapan komponen itu antara lain teams, placement test, teaching group, 

student creative, team study, whole-class units, facts test,  dan  team scores and 

recognition. Kegiatan team study merupakan kegiatan inti dari penelitian ini, 

karena peneliti mengkaji bagaimana proses interaksi berpikir siswa di dalam suatu 

kelompok diskusi. Di dalam kegiatan team study, siswa akan saling bertukar 

pikiran dan saling berinteraksi di dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

menyelesaikan suatu lembar kerja siswa.  

Pada kegiatan team study ini, setiap siswa diharapkan mengungkapkan 

secara keras tentang apa saja yang sedang dipikirkan. Peneliti merekam ungkapan 

verbal siswa dengan menggunakan alat rekam suara. Pengambilan data semacam 

ini disebut dengan metode Think-Out-Loud (TOL) atau yang biasa disebut dengan 

Think Alouds (Sopamena, 2009)  

Metode Think-Out-Louds merupakan salah satu cara khusus untuk 

mengungkapkan proses berpikir seseorang (Subanji, 2007 dalam Lutfiyah, 

2009:33). Namun metode ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:            

1) kesulitan mengungkapkan proses berpikir siswa yang mengalami kesulitan 

mengutarakan berpikirnya secara verbal, 2) keterbatasan pada apa yang dapat 

diingat, 3) kemampuan siswa untuk menjelaskan atau menjustifikasi dari 

perilakunya sendiri (Lutfiyah, 2009:33). 

Pada dasarnya setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, ada siswa 

yang mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan secara verbal, ada juga siswa 
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yang sebenarnya mampu bernalar dalam memecahkan suatu masalah tetapi tidak 

mampu mengungkapkannya secara verbal. Karena itu, peneliti mengkondisikan 

siswa untuk mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan dengan bahasa yang 

bebas.  

Dalam aktivitas TAI (Team Assisted Individualization) ini, peneliti yang 

dibantu oleh teman sejawat juga merekam semua ungkapan verbal dan tingkah 

laku subjek dengan menuliskannya pada catatan lapangan. Catatan lapangan ini 

merekam semua kegiatan siswa pada waktu pembelajaran berlangsung yaitu 

waktu diskusi dalam memecahkan masalah yang ada di LKS. Dari hasil catatan 

lapangan dan rekaman ungkapan verbal siswa akan dibuat suatu struktur interaksi 

dalam kelompok dan dari struktur interaksi tersebut akan dianalisis. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses interaksi berpikir siswa itu terjadi. 

4) Wawancara setelah pembelajaran 

Wawancara setelah pembelajaran mempunyai tujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hasil wawancara ini akan 

diubah menjadi struktur-struktur yang menunjukkan pemikiran siswa kemudian 

akan dibandingkan pula dengan struktur masalah yang diberikan. Jika struktur 

berpikir anak telah sesuai dengan struktur masalah yang diberikan, berarti 

pembelajaran telah berhasil. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah: (1) 

mentranskip data verbal yang terkumpul; (2) menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari hasil rekaman flshdisk recorder, wawancara dan 
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pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan; (3) mengadakan 

reduksi data dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat 

rangkuman sesuai dengan bahasan, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu 

dijaga untuk tetap berada didalamnya; (4) menyusun dalam satuan-satuan yang 

selanjutnya dikategorisasikan dengan membuat coding; (5) menggambarkan 

struktur berpikir siswa dalam berinteraksi dengan temannya; (6) analisis proses 

interaksi dan (7) penarikan kesimpulan. 

Adapun secara lengkap, proses analisis data disajikan pada diagram 

berikut. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3.1 Proses Analisis Data 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Studi Pendahuluan 

Pada awal penelitian, peneliti melakukan tiga kali survey pada sekolah 

yang direncanakan. Survey pertama dilaksanakan pada tanggal 2 September 2009. 

Tujuan dari survey pertama ini adalah meminta ijin mengadakan penelitian 

kepada kepala sekolah. Setelah mendapatkan ijin dari kepala sekolah, peneliti 

mengadakan survey kedua pada tanggal 12 Oktober 2009. Survey kedua ini 

bertujuan untuk berkenalan dengan guru mata pelajaran matematika serta 

memastikan waktu diadakannya penelitian. Setelah berkenalan dengan guru 

matematika, kemudian peneliti mengadakan survey ketiga pada tanggal 2 

November 2009. Survey ketiga ini bertujuan untuk menggali informasi-informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian guru merekomendasikan kelas yang 

cocok untuk dilakukan penelitian yaitu kelas VIII-J. Rekomendasi ini diberikan 

karena kelas VIII-J ini adalah kelas yang aktif, ramai dan mudah menerima materi 

pembelajaran dengan baik. Kemudian peneliti melihat situasi pembelajaran di 

kelas VIII-J pada tanggal 5 November 2009, serta memberikan angket tentang 

data diri siswa yang bertujuan mengetahui latar belakang dari siswa.  

Setelah melihat situasi lapangan, mengetahui nilai-nilai siswa kelas VIII-J 

serta mengetahui latar belakang keluarga siswa, maka peneliti melakukan 

pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan akademisnya serta latar belakang 
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keluarganya. Dari kemampuan akademis siswa, peneliti mengelompokkan siswa 

menjadi tiga kelompok besar yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah. 

Setelah melakukan pengelompokan tersebut, peneliti membagi siswa 

menjadi 9 kelompok kecil yang beranggotakan 4 siswa. Kelompok kecil ini 

beranggotakan 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, 

serta 1 siswa berkemampuan rendah. Selain dari segi akademis siswa, 

keanggotaan kelompok kecil ini juga didasarkan latar belakang keluarga siswa. 

Dalam hal ini setiap anggota kelompok memiliki latar belakang keluarga yang 

berbeda. Setelah memperoleh kelompok-kelompok kecil ini, peneliti menentukan 

1 kelompok yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Pemilihan kelompok 

sebagai subjek penelitian ini dilakukan secara acak. 

Kelompok kecil yang terpilih itu adalah kelompok 1 yang anggotanya 

sebagai berikut. 

1. Nur Latifah Khomsiati (berkemampuan tinggi) 

2. Islamiyati   (berkemampuan sedang) 

3.Arum Yunita Puspita Sari (berkemampuan sedang) 

4. Tata Budi Prasetyo  (berkemampuan rendah) 

Untuk pembahasan selanjutnya, peneliti menyebut Subjek 1 (S1) untuk 

subjek penelitian yang berkemampuan tinggi, Subjek 2 (S2) untuk subjek yang 

berkemampuan sedang pertama, Subjek 3 (S3) untuk subjek berkemampuan 

sedang kedua dan subjek 4 (S4) untuk subjek berkemampuan rendah.  

S1 berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah, orang tuanya baik 

ayah maupun ibunya berpendidikan SD (Sekolah Dasar). Ayahnya bekerja 
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sebagai tukang pijat, sedangkan ibunya tidak bekerja. Dari angket kebiasaan 

belajar yang diisi oleh S1, terlihat bahwa orangtua S1 meskipun berpendidikan 

rendah memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar S1 di rumah. 

S2 berasal dari keluarga yang berpendidikan cukup tinggi, baik ayah 

maupun ibunya sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Ayahnya 

berprofesi sebagai PNS sedangkan ibunya tidak bekerja. S2 merupakan anak 

tunggal, hal ini mengakibatkan orang tua S2 terlalu memanjakannya. Dari angket 

data diri dan kebiasaan belajar di rumah, terlihat bahwa S2 mendapatkan 

kebebasan dari orang tuanya. Orangtua S2 kurang memperhatikan kegiatan belajar 

S2 di rumah. 

S3 memiliki orang tua yang berpendidikan SMA dan memiliki profesi 

wiraswasta yaitu ayahnya sebagai tukang besi dan ibunya sebagai pelatih tari. 

Dari angket data diri dan kebiasaan belajar di rumah, terlihat bahwa orang tua S3 

memaksakan cita-cita tertentu kepada S3 walaupun S3 tidak memiliki kemampuan 

dan minat. Sehingga orang tua S3 terlalu keras dalam meminta S3 untuk belajar. 

S4 berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, hal ini terlihat dari 

profesi ayahnya sebagai PNS dan ibunya sebagai guru. Namun, S4 kurang 

mendapat perhatian dari orang tuanya. Hal ini terlihat dari angket kebiasaan 

belajar yang diisi oleh S4, S4 merasa waktu belajarnya kurang karena senang 

melakukan hobi. 

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan pembelajaran dengan materi 

persamaan garis lurus selama enam kali pertemuan. Pertemuan I membahas 

tentang pengertian gradien serta gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

koordinat. Pertemuan II membahas tentang cara menentukan gradien garis jika 
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diketahui koordinat dua titik pada garis, serta jika diketahui persamaannya. 

Pertemuan III membahas tentang sifat-sifat gradien dari garis-garis yang sejajar, 

serta dua garis yang saling tegak lurus. Pertemuan IV membahas tentang cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik pada garis. 

Pertemuan V membahas tentang cara menentukan persamaan garis jika diketahui 

koordinat dua titik pada garis. Dan pertemuan VI diadakan ulangan harian secara 

individu untuk mengetahui keberhasilan dari setiap siswa. 

Struktur masalah yang akan diberikan pada pembelajaran mengenai 

persamaan garis lurus adalah sebagai berikut 
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Diagram 4.1 Struktur Masalah Persamaan Garis Lurus
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Jika sruktur masalah tersebut dikodekan, maka akan diperoleh struktur 

masalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2 Struktur Masalah Persamaan Garis Lurus 
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Tabel 3.1 Kode dari Istilah pada Struktur Masalah Persamaan Garis Lurus 
 

Istilah Kode Istilah Kode 

Persamaan Linear Satu 
Variabel PLSV Garis sejajar sumbu Y GSY 

Garis G Menentukan gradien MGr 

Fungsi F Diketahui persamaannya 
dalam bentuk umum DPBU 

Menentukan nilai fungsi MNF Diketahui persamaannya 
selain bentuk umum DPSBU 

Koordinat Cartesius KC Diketahui dua titik yang 
dilalui DDT 

Menggambar Titik MT Sifat gradien SGr 

Menentukan koordinat titik MKT Dua garis sejajar DGS 

Persamaan Garis Lurus PGL Dua garis tegak lurus DGT 

Pengertian Persamaan Garis 
Lurus PPGL Soal S 

Menggambar grafik garis 
lurus MGGL Membentuk persamaan garis 

lurus MPGL 

Menentukan dua titik 
sebarang MDTS Diketahui gradien dan satu 

titik yang dilalui DGrSt 

Gradien Gr Diketahui garis sejajar dan 
satu titik yang dilalui DGSSt 

Pengertian Gradien PGr Diketahui garis tegak lurus 
dan satu titik yang dilalui DGTSt 

Garis sejajar sumbu X GSX   

 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa peneliti melakukan dua 

tahap wawancara yaitu wawancara awal sebelum pembelajaran serta wawancara 

akhir setelah pembelajaran berlangsung. Pada wawancara awal yang dilakukan 

sebelum pembelajaran, setiap subjek diwawancarai pada jam yang berlainan, hal 

ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pengulangan jawaban yang diutarakan oleh 

masing-masing subjek mengingat pertanyaan yang diberikan pada saat wawancara 

itu sama.  
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Berikut akan ditunjukkan struktur berpikir awal dari masing-masing 

subjek.  

1. Struktur berpikir awal S1  

 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009 pada waktu 

istirahat. Dari wawancara awal dengan S1, dapat diketahui hal-hal yang telah 

dipahami oleh S1 sebelum diberikan pembelajaran. S1 memahami mengenai 

materi prasyarat dari persamaan garis lurus yaitu persamaan linear satu variabel. 

Ketika S1 diberikan dua persamaan yang berbeda, S1 mampu menyebutkan 

persamaan linear satu variabel dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan 

dialog berikut. 

P : “Kamu masih ingat tentang Persamaan Linear Satu Variabel?” 
S1 : “Ya” 
P  : “Kalau a + b + c = 3 persamaan linear apa bukan?” (sambil 

menunjukkan tulisan a + b + c = 3)  
S1 : “Bukan” 
P : “Kalau y = 5?” 
S1 : ”Ya” 
P : ”Kamu lingkari ya!” (meminta siswa untuk melingkari yang merupakan 

persamaan linear satu variabel) 
 
 

 

Selanjutnya, S1 telah memahami tentang pengertian persamaan garis lurus. 

Ketika S1 diberikan tiga persamaan yang berbeda, S1 mampu menyebutkan 

persamaan garis lurus dengan benar walaupun awalnya S1 mengalami 

kebingungan. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Sekarang yang kedua, Ini yang persamaan garis yang mana?” (sambil 
menunjukkan tiga persamaan sebagai berikut) 
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S1 : ”Persamaan garis... Hmm...” (Subjek terlihat bingung) 
P : ”Yang a persamaan garis apa bukan?” 
S1 : ” Bukan” 
P  : ”Mengapa?” 
S1 : ”Hmmm.....” 
P : “Persamaan garis lurus itu yang gimana sih?” 
S1 : “Yang gimana bu ya?” 
P : “Yang a bukan?” 
S1 : “Bukan. O… yang a iya, yang b bukan, yang c bukan.” 
P : “ Yang b bukan?” 
S1 : “O… yang b iya.” 
P : “Ya... dilingkari ya!”(meminta siswa untuk melingkari) 

 
Kemudian, S1 juga memahami tentang materi prasyarat dari persamaan 

garis lurus, yaitu menentukan nilai fungsi. Ketika S1 diberikan suatu fungsi dan 

diminta untuk menentukan nilai fungsi dengan domain yang sudah ditentukan, S1 

mampu menentukan nilai fungsi tersebut dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

P : “Masih ingat fungsi?” 
S1 : “Ingat” 
P : ” Kalau f(x) = 2x, maka f(1)?” 
S1 : ” f(1) sama dengan 2 kali satu sama dengan dua. f(4) sama dengan dua 

kali empat sama dengan delapan.” (sambil menuliskan) 
 

 

 

 

Selain itu, S1 juga sudah memahami materi prasyarat yang lain yaitu 

tentang Koordinat Cartesius. S1 mampu menggambar titik dan menentukan 

koordinat dari suatu titik. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan berikut. 

P : ”Ya pinter, menggambar titik bisa?” 
S1 : ”Bisa” 
P : ”Coba gambarkan titik empat koma satu.” 
S1 : (menggambar titik pada bidang koordinat Cartesius yang telah 

disediakan) 
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P : ”Koordinat titik B berapa?“ (sambil menunjukkan gambar titik B yang 

telah dibuat peneliti sebelumnya) 
S1 : “enam koma min dua“ (sambil menuliskannya) 
 
 

Mengenai cara menggambar grafik garis lurus pada bidang koordinat 

Cartesius S1 juga sudah menguasai. Ketika S1 diminta untuk menggambarkan 

grafik garis y = 3x, S1 mampu menjelaskan dan menggambarkannya. Hal ini 

terlihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Menggambar grafik garis lurus caranya gimana sih?“ 
S1 : “Mencari x-nya dulu“ 
P : “Mencari titik-titik itu ya? Coba gimana kalau ada y = 3x? Mencari titik-

titiknya gimana?” 
S1 : “Dibuat tabel bu... (membuat tabel). x-nya cari sendiri bu?” 
P : “Iya, ketemu titik berapa koma berapa?” 
S1 : “dua koma enam dan tiga koma sembilan.” (sambil menulis) 
 
 
 
 
P : ”Kemudian digambarkan disini, terus?” (sambil menunjuk ke bidang 

koordinat Cartesius) 
S1 : ”Ditarik garis.” 
 

Dari uraian di atas dapat digambarkan struktur berpikir awal yang dimiliki 

oleh S1 sebagai berikut.   

 

 

 

 

Diagram 4.3 Struktur Berpikir Awal S1 
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2. Struktur berpikir awal S2 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009 pada waktu 

istirahat. Dari wawancara awal dengan S2, dapat diketahui hal-hal yang telah 

dipahami oleh S2 sebelum diberikan pembelajaran. S2 memahami mengenai 

materi prasyarat dari persamaan garis lurus yaitu persamaan linear satu variabel. 

Ketika S2 diberikan dua persamaan yang berbe 

da, S2 mampu menyebutkan persamaan linear satu variabel dengan benar. 

Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Kamu masih ingat tentang Persamaan Linear Satu Variabel?” 
S2 : ”Insya allah..” 
P : ”kalau ada soal 1a dan 1b ini yang persamaan linear satu variabel yang 

mana? Yang a atau yang b?” (sambil menunjukkan soalyang sudah 
dipersiapkan peneliti sebagai berikut.) 

 
 
 
S2 : ”Yang b” 

 

Selanjutnya, S2 telah memahami tentang pengertian persamaan garis lurus. 

Ketika S2 diberikan tiga persamaan yang berbeda, S2 mampu menyebutkan 

persamaan garis lurus dengan benar walaupun awalnya S2 mengalami 

kebingungan. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Ini mana yang persamaan garis?” (sambil menunjukkan tiga persamaan 
sebagai berikut) 

 
 
 
 
 
S2 : ”Yang a” 
P : ”Yang b bukan?” 
S2 : ”Bukan bu..” 
P : “Kenapa ko bukan?” 
S2 : “Hmm…” 
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P : ”Ini bisa diubah ke bentuk ini apa tidak?” (sambil menunjuk persamaan b 
dan a) 

S2 : ”bisa” 
P : ”Jadi, Persamaan garis lurus bukan?” 
S2 : ”Persamaan garis” 

 
Kemudian, S2 juga memahami tentang materi prasyarat dari persamaan 

garis lurus, yaitu menentukan nilai fungsi. Ketika S2 diberikan suatu fungsi dan 

diminta untuk menentukan nilai fungsi dengan domain yang sudah ditentukan, S2 

mampu menentukan nilai fungsi tersebut dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

P : ”Ya, masih ingat fungsi?” 
S2 : ”Ingat” 
P : ”Kalau ada f (x) = x, maka f(1) = ...” 
S2 : ”satu.” 
P : ”f(5)?” 
S2 : ”lima” 
 

 

 

Selain itu, S2 juga sudah memahami materi prasyarat yang lain yaitu 

tentang Koordinat Cartesius. S2 mampu menggambar titik dan menentukan 

koordinat dari suatu titik. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan berikut. 

P : ”Iya, kamu tulis ya.. Nah kalau mau menggambar grafik persamaan garis 
kan harus tau menggambar titik. Kamu bisa menggambar titik (3,2)?” 
(meminta S2 menggambar titik (3,2) pada bidang koordinat Cartesius 
yang telah disediakan) 

S2 : (menggambar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : ”Koordinat B berapa?” (menunjuk titik B pada bidang Koordinat 

Cartesius yang telah disiapkan peneliti) 
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S2 : ”tiga koma min 2” (sambi menulis) 
 

Mengenai cara menggambar grafik garis lurus pada bidang koordinat 

Cartesius S2 juga sudah menguasai. Ketika S2 diminta untuk menggambarkan 

grafik garis y = 3x, S2 mampu menjelaskan dan menggambarkannya. Hal ini 

terlihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Menggambar grafik garis lurus caranya gimana?” 
S2 : ”Dibuat tabel” 
P : ”Terus menentukan apa? Dua titik ya?” 
S2 : ”Iya.” 
P : ”Kamu bisa menggambar grafik y = 2x?” 
S2 : ”Bisa (sambil membuat tabel). x-nya ditentuin sendiri bu?” 
P : “Iya terserah” 
S2 : ”Ini bu.” (sambil menunjukkan tabel yang telah dibuat) 
P : ”Satu titik apa dua titik?” 
S2 : ”dua bu” 
P : ”Jadi kalau ada x = 2, y = 4. Berapa titiknya?” 
S2 : ”Dua koma empat” 
P : ”Nanti digambar ya... Berarti masih mencari titik lagi?” 
S2 : “Iya.” (sambil mencari satu titik lagi) 
P : ”Berarti nanti titiknya..” 
S2 : ”Dua koma empat dan tiga koma enam.” 
 
 

 

Dari uraian di atas dapat digambarkan struktur berpikir awal yang dimiliki 

oleh S2 sebagai berikut.   

 

 

 

 

Diagram 4.4 Struktur Berpikir Awal S2 
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3. Struktur berpikir awal S3 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009 pada waktu 

istirahat. Dari wawancara awal dengan S3, dapat diketahui hal-hal yang telah 

dipahami oleh S3 sebelum diberikan pembelajaran. S3 belum memahami 

mengenai materi prasyarat dari persamaan garis lurus yaitu persamaan linear satu 

variabel. Ketika S3 diberikan dua persamaan yang berbeda, S3 tidak mampu 

menyebutkan persamaan linear satu variabel dengan benar. Hal ini dapat dilihat 

dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Ayo Rum, kamu masih ingat persamaan linear satu variabel?” 
S3 : “Masih” 
P : “Kalau ada a itu (menunjukkan contoh-contoh persamaan) x + y + z = 10 

satu variabel apa bukan?” 
S3 : “Ya” 
P : “Ya? Kalau yang b? y = 3 itu satu variabel apa bukan?” 
S3 : ”Bukan” 
 
 
 

S3 juga belum memahami pengertian persamaan garis lurus, karena S3 

hanya mengetahui persamaan garis lurus dalam bentuk umum saja. Ketika S3 

diberikan 3 contoh persamaan yang berbeda, S3 menyebutkan bahwa yang 

merupakan contoh persamaan garis hanyalah persamaan dalam bentuk umum. Hal 

ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Ya.. Terus nomor dua, yang persamaan garis itu yang mana?” (sambil 
menunjukkan contoh-contoh persamaan) 

 
 
 
 
S3 : ”Ha?” 
P : ”Persamaan garis lurus itu yang mana?” 
S3 : ”Yang c” 
P : ”Yang?” 
S3 : ”c” 
P : ”He’ eh dilingkari!”  
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S3 : “Lho kok c, b Bu.” (meralat jawaban) 
 

S3 sudah memahami materi prasyarat dari persamaan garis lurus yaitu 

menentukan nilai fungsi. Hal ini terlihat ketika S3 diberikan suatu fungsi dan 

diminta untuk menentukan nilai fungsi, S3 mampu menjawab dengan benar. Hal 

ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Oh yang b. Ya wes dilingkari! Terus kamu masih ingat fungsi?” 
S3 : “Masih” 
P : “Kalau f(x) = 3x, maka f(3) =…?” 
S3 : ”9” 
P : ”9, terus f(5) =...?” 
S3 : ”15” 
 
 
 

Selain itu, S3 juga sudah menguasai materi prasyarat  dalam menggambar 

grafik garis lurus yaitu dalam menggambarkan titik jika diketahui koordinatnya 

serta menentukan koordinat titik jika diketahui gambarnya pada bidang koordinat 

Cartesius. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”He’ eh.. Bisa menggambar titik?” 
S3 : ”Bisa”  
P : ”Gambarkan titik (2,5)!” (memberikan bidang koordinat Cartesius) 
S3 : ”(2,5)?” (sambil menggambarkannya) 
P : ”He’ eh.. terus koordinat titik ini berapa?” (menunjukkan satu titik pada 

bidang koordinat Cartesius yang sebelumnya sudah disiapkan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3 : “(4,-3)“ 
P : “Iya ditulis disini!“ 
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Namun, S3 masih belum mengarti cara menggambar grafik garis lurus serta 

belum mengetahui tentang gradien garis lurus. Dari uraian di atas dapat 

digambarkan struktur berpikir awal yang dimiliki oleh S3 sebagai berikut.   

 

 

 

 

Diagram 4.5 Struktur Berpikir Awal S3 

3. Struktur berpikir awal S4 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 November 2009 pada waktu 

pulahng sekolah. Dari wawancara awal dengan S4, dapat diketahui hal-hal yang 

telah dipahami oleh S4 sebelum diberikan pembelajaran. S4 memahami mengenai 

materi prasyarat dari persamaan garis lurus yaitu persamaan linear satu variabel. 

Ketika S4 diberikan dua persamaan yang berbeda, S4 mampu menyebutkan 

persamaan linear satu variabel dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan 

dialog berikut. 

P : ”Kamu masih ingat tentang persamaan linear satu variabel?” 
S4 : ”Satu variabel?” 
P : ”He’ eh.. satu variabel. Ingat? Gini wes. Coba dilihat ini! Ini yang a apa 

yang b yang merupakan persamaan linear satu variabel?” (sambil 
menunjukkan contoh-contoh persamaan) 

 
 
 
S4 : ”Yang b” 
P : ”Yang?” 
S4 : ”b” 
P : ”He’ eh dilingkari!” 

Namun S4 hanya mengetahui persamaan garis lurus dalam bentuk umum 

saja. Hal ini terlihat ketika S4 diberikan tiga contoh persamaan yang berbeda, S4 
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menyebutkan bahwa yang merupakan contoh persamaan garis umum adalah 

persamaan dalam bentuk umum saja. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog 

berikut. 

P : “Nggak papa! Terus ini yang merupakan persamaan garis lurus yang 
mana? a, b, atau c?” (sambil menunjukkan contoh-contoh persamaan 
garis) 

 
 
 
 
S4 : (memikirkan tetapi S4 mendapat gangguan dari teman-temannya) 
P : “Yang mana?” 
S4 : “Yang b” 
 
 

S4 telah menguasai materi prasyarat dalam menggambar garis lurus yaitu 

menentukan nilai fungsi. Ketika S4 diberikan suatu fungsi dan diminta untuk 

menentukan nilai fungsi dari suatu nilai tertentu, S4 mampu menjawabnya dengan 

benar. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Ayo langsung dilingkari! Ini kalau ada f(x) = 3x, f(3) =..?” 
S4 : “Hah?” 
P : “f(3) = …?gimana?” 
S4 : (menuliskan jawabannya sebagai berikut) 
P : “He’ eh pinter. f(5) = …?” 
S4 : (langsung menuliskan jawabannya sebagai berikut) 

 

 

 

Selain itu, S4 juga sudah menguasai tentang materi prasyarat dalam 

menggambar grafik persamaan garis lurus yaitu menggambar titik dan 

menentukan koordinat dari suatu titik jika diketahui gambarnya pada bidang 

koordinat Cartesius. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Kamu bisa menggambar titik?” 
S4 : ”Bisa” 
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P : ”Gambarkan titik (-3, 1)!” (sambil memberikan bidang koordinat 
Cartesius) 

S4 : ”(-3,1)” (sambil menggambarkannya) 
 
 
 
 
 
 
 
P : ”Tuliskan koordinat titik ini!” (sambil memberikan satu titik pada bidang 

koordinat Cartesius) 
S4 : (langsung menuliskannya) 

 

Namun, S4 masih belum memahami tentang cara menggambar grafik garis 

lurus pada bidang koorinat Cartesius serta gradient garis lurus. Hal ini dapat 

dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”He’ eh. Bagaimana menggambar garis lurus pada bidang Cartesius? 
Caranya gimana?” 

(S4 terlihat bingung) 
P : “Kalau saya punya y = 2x caranya gimana menggambarnya?” 
S4 : “Aduh lupa bu..” 
P : “Lupa? Nggak papa” 
S4 : “Kalau gradien itu apa?” 
P : ”Gradien? Suatu garis kemiringan” 

 

Secara umum, struktur berpikir awal S4 dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Diagram 4.6 Struktur Berpikir Awal S4 
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B. Paparan Data 

1. Paparan Data Pertemuan I 

a. Persiapan Pertemuan I 

Tahap persiapan pada pertemuan I ini, dilakukan peneliti pada saat sebelum 

pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta naskah 

wawancara yang akan digunakan. LKS berisi tentang kegiatan-kegiatan yang 

harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok untuk mengarahkannya pada 

materi yang dimaksud. Setiap siswa memperoleh LKS, hal ini karena di dalam 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) terdapat tahapan yang 

disebut student creative yang merupakan kegiatan dimana setiap siswa harus 

mempelajari  LKS secara individu. Adapun RPP dan LKS ini telah 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta telah divalidasi oleh dosen dan 

guru. 

Pada tahap persiapan, peneliti juga membagi kelompok berdasarkan data-

data berupa nilai siswa dan angket yang berisi latar belakang keluarga siswa. 

Dengan data tersebut peneliti sekaligus menentukan empat siswa yang menjadi 

subjek penelitian, yaitu seorang siswa berkemampuan tinggi, dua orang siswa 

berkemampuan sedang dan satu orang siswa berkemampuan rendah. Keempat 

siswa terpilih ini pun memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan I 

1. Ilustasi kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran diawali peneliti dengan menjelaskan tentang metode 

pembelajaran yang akan dipakai selama enam pertemuan berturut-turut yaitu 
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pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) serta 

menjelaskan tahap-tahap di dalam pembelajaran ini. Peneliti memulai 

pembelajaran dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang 

sebelumnya sudah dipersiapkan. Pembelajaran pertama ini dilakukan dalam tiga 

tahapan, yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal peneliti 

melakukan kegiatan teaching group, yaitu menjelaskan secara singkat tentang 

materi yang akan dipelajari, memberi motivasi siswa tentang pentingnya materi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran, serta meminta siswa untuk berkumpul 

dengan kelompoknya masing-masing.  

Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan student creative, team study, serta 

whole-class unit. Kegiatan student creative diawali dengan pembagian LKS 

kepada setiap siswa. Kemudian setiap siswa mempelajari LKS yang sudah mereka 

terima, dalam hal ini siswa diminta untuk tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan 

temannya. Kegiatan student creative ini berlangsung selama 10 menit, yaitu lima 

menit lebih cepat dari rencana. Hal ini karena keterbatasan waktu sehingga 

dikhawatirkan siswa tidak akan maksimal dalam kegiatan team study. 

Kemudian dilaksanakan kegiatan team study dimana siswa mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 

berusaha untuk memahami materi dengan bantuan LKS. Setiap siswa saling 

berinteraksi di dalam kegiatan diskusi ini untuk menyelesaikan LKS yang telah 

diterima. Peran peneliti pada kegiatan team study ini adalah sebagai fasilitator, 

mediator, dan motivator. Peneliti dibantu oleh guru bidang studi berkeliling ke 

setiap kelompok untuk melihat proses diskusi mereka. Serta memberikan 

bimbingan dan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Selain itu, 
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peneliti juga berusaha mengaktifkan kerja sama antar kelompok dan meminta 

siswa untuk membantu teman satu kelompoknya yang mengalami kesulitan. 

Pelaksanaan team study ini berlangsung 30 menit sesuai rencana. 

Pada saat team study berlangsung, peneliti memasang flashdisk recorder 

pada kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

merekam semua yang dilakukan dan dibahas oleh masing-masing siswa saat 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu peneliti juga memantau hal-hal yang 

dilakukan dan diucapkan oleh keempat subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

dibantu oleh teman sejawat sehingga peneliti bisa memantau keempat subjek 

dengan baik. 

Tahap inti ini diakhiri dengan kegiatan whole-class unit dimana peneliti 

memilih secara acak dua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Pemilihan kelompok ini dilihat dari hasil LKS yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya adalah kelompok 4 dan kelompok 5.  

Kelompok pertama yang mendapatkan giliran presentasi adalah kelompok 

5. Kelompok ini melaporkan hasil diskusinya mengenai gradien garis yang sejajar 

dengan sumbu Y dan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kelompok 5 

menyatakan bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah 0 (nol) dan 

gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah (0) nol. Pernyataan ini 

mendapat sanggahan dari kelompok 2, kelompok 2 mengatakan garis yang sejajar 

dengan sumbu Y jelas berbeda dengan garis yang sejajar dengan sumbu X tetapi 

mengapa gradiennya sama. Kemudian kelompok 5 menerima sanggahan yang 

diberikan kelompok 2 dan mendapat kesimpulan bahwa garis yang sejajar dengan 
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sumbu Y tidak mempunyai gradien dan garis yang sejajar dengan sumbu X 

gradiennya adalah nol (0). Pada saat kelompok 4 melaporkan hasil diskusinya, 

tidak ada sanggahan dan pertanyaan dari kelompok lain. Hal ini karena hasil 

pekerjaan kelompok 4 sama dengan hasil pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak 

memberikan komentar apapun. Kemudian peneliti mengajak siswa untuk 

mengambil kesimpulan dari kegiatan yang baru dilaksanakan. Kegiatan whole-

class unit ini berlangsung selama 20 menit sesuai rencana. 

Pada tahap akhir, peneliti memuji pelaksanaan diskusi yang selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberi tugas rumah 

kepada siswa untuk mempelajari cara menentukan gradien garis. 

2. Struktur Permasalahan 

Pada pembelajaran pertemuan I ini peneliti melakukan pembahasan 

mengenai pengertian gradien dan gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

koordinat. Adapun stuktur masalah yang diberikan oleh peneliti dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 4.7. Struktur Masalah dari Pengertian Gradien 

Anak panah menggambarkan hubungan antar materi yang satu dengan 

yang lain. Untuk daerah lingkaran menunjukkan hal tersebut merupakan pokok 

bahasan yang sedang dituju pada pembelajaran ini. 
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Pada permasalahan di atas, untuk memahami tentang gradien garis, siswa 

harus memahami tentang apa itu persamaan garis lurus dan pengertian dari 

persamaan garis lurus. Gradien garis mencakup pengertian gradien, menentukan 

gradien, serta sifat gradien. Adapun pada pertemuan I ini dibahas tentang 

pengertian gradien. Pengertian gradien itu sendiri meliputi gradien garis yang 

sejajar dengan sumbu X, serta gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. 

 

c. Proses Interaksi Berpikir Siswa saat Team Study 

Pengetahuan awal siswa yang ditunjukkan dengan struktur berpikir awal 

siswa masih sangat terbatas. Hal ini karena siswa tidak mempelajari materi 

sebelum materi diajarkan oleh guru. Pada proses pembelajaran diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika sedang terjadi pembelajaran, 

semua kegiatan yang dilakukan kelompok subjek penelitian diamati secara 

mendetail. Apa yang dilakukan dan apa yang ditanyakan telah direkam oleh 

peneliti. Sehingga dengan pengetahuan awal dan dengan LKS yang diberikan, 

diharapkan dapat menjadikan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Dengan adanya pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted 

Individualization) ini, diharapkan pengetahuan siswa akan bertambah. Dimana 

siswa dapat saling bertukar ide dalam kegiatan team study dengan sebelumnya 

telah mempelajari LKS secara individu melalui kegiatan student creative. 

Sehingga terjadi saling interaksi dan bertukar pikiran yang lebih maksimal untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Diagram dari proses interaksi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dari diagram di atas, dapat dilihat interaksi yang terjadi pada saat diskusi 

berlangsung. Garis dengan kedua ujung bertanda panah menunjukkan bahwa 

terjadi interaksi diantara keduanya, sedangkan garis dengan pangkal dan satu 

tanda panah menunjukkan bahwa terjadi proses pemberian bantuan dari pangkal 

menuju ke ujung panah untuk mengkonstruksi pengetahuan. Garis putus-putus 

berwarna merah menunjukkan hal-hal yang belum dipahami sebelumnya oleh 

masing-masing subjek.  

Pada wawancara awal, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki 

oleh masing-masing subjek masih sangat sedikit. Dengan pengetahuan yang 

dimiliki, dia dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. 

Penyelesaian masalah tersebut dibantu dengan media LKS. LKS yang diberikan 

tersebut menuntun siswa untuk dapat memecahkan masalah yang disajikan oleh 

guru. 

Interaksi terjadi antar anggota kelompok dengan media LKS yang telah 

diberikan. LKS disini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru yang belum pernah mereka pelajari 

sebelumnya. Sehingga dari pengetahuan baru yang diberikan pada LKS dapat 

terjadi proses tukar-menukar informasi berdasarkan pengetahuan awal yang telah 

mereka pahami untuk mengkonstruksi pengetahuan yang baru secara bersama-

sama.  

Ada interaksi aktif dan interaksi pasif yang terjadi dalam kelompok 

tersebut. Interaksi aktif yang dimaksudkan adalah dalam interaksi tersebut terjadi 

dialog dari individu yang bersangkutan untuk memahami pengetahuan yang baru. 

Sedangkan pada interaksi pasif tidak terjadi adanya dialog pada individu yang 
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bersangkutan melainkan dia hanya mendengar dialog temannya kemudian 

menyimpulkan sendiri tentang pengetahuan itu.  

d. Analisis Proses Interaksi Berpikir Siswa 

Dari kegiatan diskusi kelompok terlihat interaksi antar masing-masing 

siswa. Berikut adalah kegiatan interaksi masing-masing siswa terhadap teman 

diskusinya. 

1. Interaksi Berpikir S1 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan I, terlihat bahwa S1 adalah siswa 

yang aktif. Dia banyak berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang diberikan di 

LKS. Pada awal sebelum pembelajaran, dapat dilihat bahwa pengetahuan awal 

yang dimiliki S1 masih sangat terbatas. Pada pertemuan yang membahas tentang 

gradien ini, S1 banyak berinteraksi dengan temannya. Pertama, dia berinteraksi 

dengan S2 dan S3 tentang pengertian gradien garis jika dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. S1 berdiskusi dengan S2 dan S3 untuk memperoleh 

kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran kemiringan suatu 

tangga seperti yang ditanyakan dalam LKS. Kemudian, S1 mengungkapkan 

bahwa ukuran kemiringan sama dengan besarnya jarak tegak dibagi dengan 

besarnya jarak datar. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan dialog di bawah ini. 

....... 
S1 : “Jarak tegak dan datar” 
S3 : “ Kan dipengaruhi tingginya” 
S1 : “Jarak tegak berarti” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak” 
S1 : “Iya benar, tinggi rendahnya jarak tegak suatu apa..” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak segitiga.” 
S1 : “Segitiga tersebut, iyo... iyo...” 
....... 
S1 : ”Gambar a sama gambar c.” (sambil melihat gambar di LKS) 
S3 : ”Karena jarak datarnya tidak sama.” 
S1 : ”He eh” 
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....... 
S2 : “Panjang pendeknya jarak datar.” 
S1 : ”Ya sama dengan ini.” (sambil menunjuk soal sebelumnya) 
S3 : “Jarak datarnya?” 
S1 : “Jarak datar, iya...” 
....... 
S1 : “Jarak.. apa itu? Jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada 

tangga tersebut. Tadi katanya segitiga diganti tangga?” (sambil mengajak 
menulis) 

S2 : “ Lho nggak begini ta? Tinggi rendahnya jarak tegak antara tembok 
dengan ujung tangga dan panjang pendeknya jarak datar antara kaki 
tangga dengan tembok.” (mendiskusikan dengan S1 dan S3) 

....... 
S1 : “Ukuran kemiringan sama dengan besarnya jarak tegak dibagi besarnya 

jarak datar.” 
S3 : “Lho” 
S1 : “ Iya, kan ini jarak tegak sama  jarak datar.” 
....... 

 

Ketika S1 mengemukakan bahwa kemiringan DFdanAC  pada gambar a 

dan b tidak sama karena jarak datar dan jarak tegaknya tidak sama, S3 

mengungkapkan bahwa tinggi segitiga tidak sama. Kemudian S1 dan S2 

mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi adalah jarak tegak dari 

segitiga. Ketika memperhatikan gambar a dan c, S1 dan S3 sama-sama 

menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan adalah jarak datar. 

Kemudian S1 menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga yang 

terlihat di LKS adalah jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada tangga. 

Kesimpulan ini diperkuat oleh S2 dengan menambahkan kesimpulan yang 

diberikan oleh S1 bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga adalah tinggi 

rendahnya jarak tegak antara tembok dengan ujung tangga dan panjang pendeknya 

jarak datar antara kaki tangga dengan tembok. Kemudian S1 menerangkan bahwa 

ukuran kemiringan sama dengan jarak tegak dibagi dengan jarak datar.  
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Kedua, S1 berinteraksi dengan S2 dan S3 tentang gradien garis yang sejajar 

dengan sumbu Y. S1 menyatakan bahwa 
0
x  tidak terdefinisi. Kemudian diperkuat 

oleh S3 dan S2 bahwa kalau tidak terdefinisi berarti garis yang sejajar dengan 

sumbu Y tidak punya nilai kemiringan atau gradien. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

....... 

S1 : ”Oh... berarti ini tidak terdefinisi.” (sambil menunjuk 
0
x ) 

S3 : “Berarti tidak ada kemiringan.” 
S2 : “Ini tidak punya kemiringan.” 
....... 
 

Terakhir S1 berinteraksi dengan S3 dengan mengatakan bahwa garis yang 

sejajar dengan sumbu X juga tidak mempunyai kemiringan karena gradiennya nol. 

Hal ini diperkuat oleh S2 dengan menjelaskan bahwa nol dibagi satu adalah nol, 

maka x dibagi satu juga sama dengan nol. Kemudian, S1 menjelaskan kepada S3 

cara menggambar garis yang sejajar dengan sumbu X. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : ” x : 0 apa 0 : x ya?” 
S2 : “Lha yang tegak x : 0, berarti ya 0 : x! Ya nol bagi x, eh y. Wong nol bagi 

satu sama dengan nol, berarti ya nol.” 
S1 : “He eh.Ya tidak punya kemiringan.” 
S3 : “Garisnya sejajar apa  tegak?” 
S1 : “Kalau tegak kan seperti ini, ya datar. Jika tangga diibaratkan garis maka 

garisnya adalah garis lurus datar.” 
S3 : ”Gambarnya?” 
S1 : ”Gambarnya ya kaya gini!” (sambil menggambar garis datar). 
S3 : ”Gimana sih?” 
S1 : ”Gini lho! Wes gini gambarnya.” 
....... 

Adapun interaksi berpikir antara S1 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini
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Diagram 4.9   Proses Interaksi Berpikir S1 dengan 
Teman Diskusinya 
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2. Interaksi Berpikir S2 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan I, terlihat bahwa S2 adalah siswa 

yang aktif. S2 banyak berinteraksi serta mampu menyampaikannya kepada 

temannya yang belum mengerti. Pada awal sebelum pembelajaran, dapat dilihat 

bahwa pengetahuan awal yang dimiliki S2 masih sangat terbatas. Pertama, S2 

berinteraksi dengan S1 dan S3 tentang pengertian gradien yang dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. S2 berdiskusi dengan S1 dan S3 untuk memperoleh 

kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran kemiringan suatu 

tangga seperti yang ditanyakan dalam LKS. Hal tersebut dapat dilihat dari 

cuplikan dialog di bawah ini. 

....... 
S1 : “Jarak tegak dan datar” 
S3 : “ Kan dipengaruhi tingginya” 
S1 : “Jarak tegak berarti” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak” 
S1 : “Iya benar, tinggi rendahnya jarak tegak suatu apa..” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak segitiga.” 
S1 : “Segitiga tersebut, iyo... iyo...” 
....... 
S1 : ”Gambar a sama gambar c.” (sambil melihat gambar di LKS) 
S3 : ”Karena jarak datarnya tidak sama.” 
S1 : ”He eh” 
....... 
S2 : “Panjang pendeknya jarak datar.” 
S1 : ”Ya sama dengan ini.” (sambil menunjuk soal sebelumnya) 
S3 : “Jarak datarnya?” 
S1 : “Jarak datar, iya...” 
....... 
S1 : “Jarak.. apa itu? Jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada 

tangga tersebut. Tadi katanya segitiga diganti tangga?” (sambil mengajak 
menulis) 

S2 : “ Lho nggak begini ta? Tinggi rendahnya jarak tegak antara tembok 
dengan ujung tangga dan panjang pendeknya jarak datar antara kaki 
tangga dengan tembok.” (mendiskusikan dengan S1 dan S3) 

....... 
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Ketika S1 mengemukakan bahwa kemiringan DFdanAC  pada gambar a 

dan b tidak sama karena jarak datar dan jarak tegaknya tidak sama, S3 

mengungkapkan bahwa tinggi segitiga tidak sama. Kemudian S1 dan S2 

mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi adalah jarak tegak dari 

segitiga. Ketika memperhatikan gambar a dan c, S1 dan S3 sama-sama 

menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan adalah jarak datar. 

Kemudian S1 menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga yang 

terlihat di LKS adalah jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada tangga. 

Kesimpulan ini diperkuat oleh S2 dengan menambahkan kesimpulan yang 

diberikan oleh S1 bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga adalah tinggi 

rendahnya jarak tegak antara tembok dengan ujung tangga dan panjang pendeknya 

jarak datar antara kaki tangga dengan tembok.  

Kedua, S2 berinteraksi dengan S1, S3 dan S4 sekaligus. Dimana S2 

mendiskusikan tentang gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y bersama 

dengan S1 dan S3 serta menyampaikannya kepada S4. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog sebagai berikut. 

....... 

S1 : ”Oh... berarti ini tidak terdefinisi.” (sambil menunjuk 
0
x ) 

S3 : “Berarti tidak ada kemiringan.” 
S2 : “Ini tidak punya kemiringan.” 
....... 

Dari cuplikan dialog di atas, terlihat bahwa ketika S1 mengatakan 

0
x  hasilnya tidak terdefinisi dan S3 menyatakan garis itu tidak ada kemiringan, S2 

menguatkan bahwa garis itu tidak mempunyai kemiringan. Hal ini disampaikan 

pula oleh S2 kepada S4. 
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Terakhir, S2 berinteraksi dengan S1 tentang gradien garis yang sejajar 

dengan sumbu X dan menyampaikannya kepada S4. Berikut cuplikan dialog yang 

menggambarkan hal tersebut. 

...... 
S1 : ” x : 0 apa 0 : x ya?” 
S2 : “Lha yang tegak x : 0, berarti ya 0 : x! Ya nol bagi x, eh y. Wong nol bagi 

satu sama dengan nol, berarti ya nol.” 
...... 
S4 : ”Gimana?” 
S2 : ”Ya lurus, wong sejajar tanah kok!” 
S4 : “Lihat Mia..” (sambil melihat jawaban S2). 
...... 

Adapun interaksi berpikir antara S2 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.10   Proses Interaksi Berpikir S2 dengan 
Teman Diskusinya 
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3. Interaksi Berpikir S3 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan I, terlihat bahwa S3 adalah siswa 

yang cukup aktif. S3 cukup banyak berinteraksi dengan temannya daripada 

menerima pengetahuan dari temannya. Pada awal pembelajaran, dapat dilihat 

bahwa pengetahuan awal yang dimiliki oleh S3 masih sangat terbatas. Pertama, S3 

berinteraksi dengan S1 dan S2 tentang pengertian gradien yang dihubungkan 

dengan kehidupan sehari-hari. S3 berdiskusi dengan S1 dan S2 untuk memperoleh 

kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran kemiringan suatu 

tangga seperti yang ditanyakan dalam LKS. Hal tersebut dapat dilihat dari 

cuplikan dialog di bawah ini. 

....... 
S1 : “Jarak tegak dan datar” 
S3 : “ Kan dipengaruhi tengginya” 
S1 : “Jarak tegak berarti” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak” 
S1 : “Iya benar, tinggi rendahnya jarak tegak suatu apa..” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak segitiga.” 
S1 : “Segitiga tersebut, iyo... iyo...” 
....... 
S1 : ”Gambar a sama gambar c.” (sambil melihat gambar di LKS) 
S3 : ”Karena jarak datarnya tidak sama.” 
S1 : ”He eh” 
....... 
S2 : “Panjang pendeknya jarak datar.” 
S1 : ”Ya sama dengan ini.” (sambil menunjuk soal sebelumnya) 
S3 : “Jarak datarnya?” 
S1 : “Jarak datar, iya...” 
....... 
S1 : “Jarak.. apa itu? Jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada 

tangga tersebut. Tadi katanya segitiga diganti tangga?” (sambil mengajak 
menulis) 

S2 : “ Lho nggak begini ta? Tinggi rendahnya jarak tegak antara tembok 
dengan ujung tangga dan panjang pendeknya jarak datar antara kaki 
tangga dengan tembok.” (mendiskusikan dengan S1 dan S3) 

....... 
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Ketika S1 mengemukakan bahwa kemiringan DFdanAC  pada gambar a 

dan b tidak sama karena jarak datar dan jarak tegaknya tidak sama, S3 

mengungkapkan bahwa tinggi segitiga tidak sama. Kemudian S1 dan S2 

mengambil kesimpulan bahwa yang mempengaruhi adalah jarak tegak dari 

segitiga. Ketika memperhatikan gambar a dan c, S1 dan S3 sama-sama 

menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan adalah jarak datar. 

Kemudian S1 menyimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga yang 

terlihat di LKS adalah jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada tangga. 

Kesimpulan ini diperkuat oleh S2 dengan menambahkan kesimpulan yang 

diberikan oleh S1 bahwa yang mempengaruhi kemiringan tangga adalah tinggi 

rendahnya jarak tegak antara tembok dengan ujung tangga dan panjang pendeknya 

jarak datar antara kaki tangga dengan tembok. 

Kedua, S3 berinteraksi dengan S2 dan S1 dalam menemukan gradien garis 

yang sejajar dengan sumbu Y. Ketika S1 mengatakan bahwa 
0
x  hasilnya tidak 

terdefinisi, S3 langsung mengatakan bahwa tidak ada kemiringan. Hal ini 

diperkuat oleh S2 yang juga mengatakan bahwa garis itu tidak mempunyai 

kemiringan. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 

S1 : ”Oh... berarti ini tidak terdefinisi.” (sambil menunjuk 
0
x ) 

S3 : “Berarti tidak ada kemiringan.” 
S2 : “Ini tidak punya kemiringan.” 
....... 

Terakhir, S3 menerima pengetahuan dari S1 tentang gradien garis yang 

sejajar dengan sumbu X. S3 menanyakan kepada S1 tentang garis yang sejajar 
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dengan sumbu X. Kemudian S1 menjelaskannya kepada S3. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cuplikan dialog berikut ini.  

....... 
S2 : ”Jarak tegaknya  x..” 
S1 : ” x : 0 opo 0 : x yo?” 
S2 : “Lha yang tegak x : 0, berarti ya  0 : x! Ya nol bagi x, eh y. Wong nol bagi 

satu sama dengan nol, berarti ya nol.” 
S1 : “He eh. Ya tidak punya kemiringan juga.” 
S3 : “Garisnya sejajar apa tegak?” 
S1 : “Kalau  tegak kan seperti ini, ya datar. Jika tangga diibaratkan garis 

maka garisnya adalah garis lurus datar.” 
S3 : ”Gambarnya?” 
S1 : ”Gambarnya ya kaya gini!” (sambil menggambar garis datar). 
S3 : ”Gimana sih?” 
S1 : ”Gini lho! Wes gini gambarnya.” 

 

Adapun interaksi berpikir antara S3 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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4. Interaksi Berpikir S4 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan I, terlihat bahwa S4 adalah siswa 

yang pasif. S4 tidak pernah berinteraksi dengan teman diskusinya, S4 hanya 

menerima pengetahuan dari teman diskusinya. S4 cenderung untuk bertanya dan 

menunggu jawaban dari temannya. Pada pertemuan yang membahas tentang 

gradien ini, S4 hanya menerima pengetahuan dari temannya saja. Pertama,  S4 

menerima pengetahuan tentang pengertian gradien dan cara menentukannya dari 

S1 dan S2. Setelah itu, S4 menerima pengetahuan tentang gradien garis yang 

sejajar dengan sumbu Y dari S2. Terakhir, S4 menerima pengetahuan tentang 

gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y dari S2. 

Adapun interaksi berpikir antara S4 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PGL PPGL 

Gr 

PGr 

GSX GSY 

PGL PPGL 

Gr 

PGr 

GSX GSY 

PGL PPGL 

Gr 

PGr 

GSX GSY 

PGL PPGL 

Gr 

PGr 

GSX GSY 

S1 
S2 

S3 
S4 

Diagram 4.12   Proses Interaksi Berpikir S4 dengan 
Teman Diskusinya 
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e. Analisis Pemahaman Siswa terhadap Materi Setelah Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara 

tahap dua kepada masing-masing subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi persamaan 

garis lurus terutama gradien garis setelah diberikan pembelajaran. Mereka tetap 

diberikan pertanyaan yang sama. Berikut cuplikan wawancara kepada masing-

masing subjek penelitian. 

1. Struktur Berpikir S1 Setelah Pembelajaran 

Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan S1 yang mana tergolong 

siswa berkemampuan tinggi. Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa S1 telah 

memahami mengenai pengertian gradien, ia menyebutkan bahwa gradien adalah 

ukuran kemiringan garis. Faktor yang mempengaruhi gradien adalah jarak datar 

dan jarak tegak dari suatu garis. Kemudian S1 menyatakan bahwa gradien garis 

yang sejajar dengan sumbu Y adalah tidak punya serta garis yang sejajar dengan 

sumbu X gradiennya adalah nol (0). Berikut cuplikan wawancara yang 

menunjukkan hal tersebut.  

P : ”Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S1 : ”Gradien adalah ukuran kemiringan garis” 
P : ”He’ eh.. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
S1 : ”Datar. Oh sumbu Y tegak..” 
P : ”He’ eh.. Terus bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

Y?” 
S1 : “Sama dengan nol.” 
P : “Yang sejajar dengan sumbu Y lho!” 
S1 : “Tidak punya” 
P : “He’ eh.. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu?” 
S1 : “Datar” 
P : “Datar.. Bagaimana gradiennya?” 
S1 : “Nol” 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S1 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 
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Diagram 4.13. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S1 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur pemikiran S1 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.14. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1  
dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 

2. Struktur Berpikir S2 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S2 yang merupakan siswa berkemampuan sedang 

pertama dilakukan ketika pulang sekolah. Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa 
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S2 telah memahami pengertian gradien, faktor yang mempengaruhi gradien serta 

gradien garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. S2 mengatakan bahwa 

gradien adalah ukuran kemiringan garis, faktor yang mempengaruhi gradien 

adalah jarak tegak dan jarak datar. Kemudian mengungkapkan bahwa garis yang 

sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai kemiringan, serta garis yang sejajar 

dengan sumbu X gradiennya nol (0). Berikut cuplikan wawancara yang 

menunjukkan hal tersebut.  

P : “Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S2 : ”Gradien adalah ukuran kemiringan garis” 
P : ”He’ eh.. Terus garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti 

apa?” 
S2 : ”Garis yang tegak” 
P : “Bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y?” 
S2 : “Tidak punya.. Tidak punya kemiringan” 
P : ”He’ eh.. Bagaimana garis yang sejajar dengan sumbu X itu? Garis 

yang seperti apa?” 
S2 : ”Datar” 
P : ”Iya. Bagaimana gradiennya?” 
S2 : ”Nol” 
 

Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S2 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.15. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S2 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S2 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.16. Perbandingan Struktur Berpikir S2  
dengan Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

 

3. Struktur Berpikir S3 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 yang merupakan siswa berkemampuan sedang kedua 

dilakukan ketika pulang sekolah setelah melakukan wawancara dengan S2. Dari 

wawancara tersebut, terlihat bahwa S3 telah memahami pengertian gradien, faktor 

yang mempengaruhi gradien serta gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

koordinat. S3 mengatakan bahwa gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis 

lurus, faktor yang mempengaruhi gradien adalah jarak datar dan jarak tegak. 

Kemudian mengungkapkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak 

mempunyaigradien, serta garis yang sejajar dengan sumbu X gradiennya nol (0). 

Berikut cuplikan wawancara yang menunjukkan hal tersebut.  

P : ”Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S3 : ”Tingkat kemiringan dari suatu garis lurus.” 
P : ”Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
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S3 : ”Tegak” 
P : ”Terus gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y itu bagaimana?” 
S3 : ”Tidak mempunyai gradien” 
P : ”Terus garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang seperti apa?” 
S3 : ”Garis tegak.. Oh datar” 
P : ”Bagaimana gradiennya?” 
S3 : ”Nol” 
P : ”Makasih ya..” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S3 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.17. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S3 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S3 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 
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Diagram 4.18. Perbandingan Struktur Berpikir S3 
dengan Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

 

4. Struktur Berpikir S4 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S4 yang merupakan siswa berkemampuan rendah 

dilakukan ketika istirahat setelah melakukan wawancara dengan S1. Dari 

wawancara tersebut, terlihat bahwa S4 telah memahami pengertian gradien, faktor 

yang mempengaruhi gradien serta gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

koordinat. S4 mengatakan bahwa gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis, 

faktor yang mempengaruhi gradien adalah jaraktegak dan jarak datar. Kemudian 

mengungkapkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu Y gradiennya tidak ada, 

serta garis yang sejajar dengan sumbu X gradiennya nol (0). Berikut cuplikan 

wawancara yang menunjukkan hal tersebut.  

P : ”Kalau gradien itu apa?” 
S4 : ”Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis” 
P : ”Terus garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
S4 : ”Sejajar?” 
P : ”Iya sejajar dengan sumbu Y, itu seperti apa? Sejajar dengan sumbu Y 

berarti dia?” 
S4 : “Tegak” 
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P : “Tegak.. Bagaimana gradiennya?” 
S4 : “Gradiennya? Tidak ada” 
P : “He’ eh terus garis yang sejajar dengan sumbu X?” 
S4 : “Datar” 
P : “He’ eh. Gradiennya?” 
S4 : “Nol” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S4 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.19. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

 
Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S4 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S4 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGL PPGL 

Gr 

PGr 

GSX GSY 

FM 



 

 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.20. Perbandingan Struktur Berpikir S4 
dengan Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

 

2. Paparan Data Pertemuan II 

a. Persiapan Pertemuan II 

Tahap persiapan pada pertemuan II ini, dilakukan peneliti pada saat 

sebelum pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

naskah wawancara yang akan digunakan. LKS berisi tentang kegiatan-kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok untuk mengarahkannya pada 

materi yang dimaksud. Setiap siswa memperoleh LKS, hal ini karena di dalam 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) terdapat tahapan yang 

disebut student creative yang merupakan kegiatan dimana setiap siswa harus 

mempelajari LKS secara individu. Adapun RPP dan LKS ini telah dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing serta telah divalidasi oleh dosen dan guru yang sudah 

berpengalaman. 
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b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan II 

1. Ilustasi kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran pada pertemuan II ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal, peneliti melaksanakan 

kegiatan teaching group yaitu menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari, menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat tentang absis dan 

ordinat dari suatu titik, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan 

metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model 

TAI (Team Assisted Individualization) seperti pada pertemuan sebelumnya, serta 

meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan 

teaching group ini berlangsung selama 15 menit, yaitu 5 menit lebih lama dari 

rencana semula. 

Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan student creative, team study, serta 

whole-class unit. Kegiatan student creative diawali dengan pembagian LKS 

kepada setiap siswa. Kemudian setiap siswa mempelajari LKS secara mandiri, 

dalam hal ini peneliti meminta siswa untuk tidak berdiskusi dengan temannya 

terlebih dahulu. Kegiatan student creative ini berlangsung selama 10 menit, yaitu 

lima menit lebih cepat dari rencana. Hal ini karena keterbatasan waktu sehingga 

dikhawatirkan siswa tidak akan maksimal dalam kegiatan team study. 

Kemudian dilaksanakan kegiatan team study dimana siswa mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 

berusaha untuk memahami materi dengan bantuan LKS. Setiap siswa saling 

berinteraksi di dalam kegiatan diskusi ini untuk menyelesaikan LKS yang telah 

diterima. Peran peneliti pada kegiatan team study ini adalah sebagai fasilitator, 
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mediator, dan motivator. Peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran berkeliling ke 

setiap kelompok untuk melihat proses diskusi mereka. Serta memberikan 

bimbingan dan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Selain itu, 

peneliti juga berusaha mengaktifkan kerja sama antar kelompok dan meminta 

siswa untuk membantu teman satu kelompoknya yang mengalami kesulitan. 

Pelaksanaan team study ini berlangsung 30 menit sesuai rencana. 

Pada saat team study berlangsung, peneliti memasang flashdisk recorder 

pada kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

merekam semua yang dilakukan dan dibahas oleh masing-masing siswa saat 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu peneliti juga memantau hal-hal yang 

dilakukan dan diucapkan oleh keempat subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

dibantu oleh teman sejawat sehingga peneliti bisa memantau keempat subjek 

dengan baik. 

Tahap inti ini diakhiri dengan kegiatan whole-class unit dimana peneliti 

memilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Pemilihan kelompok ini dilihat dari hasil LKS yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya adalah kelompok 7. 

Kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusinya dari soal nomor 2 dengan 

mengatakan bahwa gradien yang dicari oleh seorang anak pada soal nomor dua 

tersebut salah, karena seharusnya 
79
13

−
− . Pendapat kelompok 7 ini mendapat 

sanggahan dari kelompok 2 yang mengatakan berarti gradien itu perbandingan 

antara selisih absis dengan selisih ordinat, bukan selisih ordinat dengan selisih 

absis. Kemudian kelompok 7 menerima sanggahan dari kelompok 2 dan 
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kelompok yang lain juga menyetujui pendapat dari kelompok 2. Diskusi ini 

berlangsung selama 20 menit sesuai rencana. 

Pada tahap akhir, peneliti memuji pelaksanaan diskusi yang selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberi tugas rumah 

kepada siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku Gelora Aksara 

Pratama yang merupakan buku pegangan mereka. 

2. Struktur Permasalahan 

Pada pembelajaran pertemuan II ini peneliti melakukan pembahasan 

mengenai cara menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya dalam 

bentuk umum maupun bentuk yang lain serta menentukan gradien jika diketahui 

koordinat dua titik yang dilalui oleh garis. Adapun stuktur masalah yang diberikan 

oleh peneliti dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.21. Struktur Masalah dari Menentukan Gradien Garis 

Anak panah menggambarkan hubungan antar materi yang satu dengan 

yang lain. Untuk daerah lingkaran menunjukkan hal tersebut merupakan pokok 

bahasan yang sedang dituju pada pembelajaran ini. 

Pada permasalahan di atas, untuk memahami tentang cara menentukan 

gradien garis, siswa harus memahami tentang apa itu persamaan garis lurus dan 
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pengertian gradien itu sendiri. Menentukan gradien mencakup menentukan 

gradien jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui garis, menentukan gradien 

jika diketahui persamaan garisnya dalam bentuk umum yaitu cmxy += , serta 

menentukan gradien jika diketahui persamaannya selain dalam bentuk umum. 

c. Proses Interaksi Berpikir Siswa saat Team Study 

Pengetahuan awal siswa yang ditunjukkan dengan struktur berpikir awal 

siswa masih sangat terbatas. Hal ini karena siswa tidak mempelajari materi 

sebelum materi diajarkan oleh guru. Pada proses pembelajaran diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika sedang terjadi pembelajaran, 

semua kegiatan yang dilakukan kelompok subjek penelitian diamati secara 

mendetail. Apa yang dilakukan dan apa yang ditanyakan telah direkam oleh 

peneliti. Sehingga dengan pengetahuan awal dan dengan LKS yang diberikan, 

diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan adanya 

pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) ini, 

diharapkan pengetahuan siswa akan bertambah. Dimana siswa dapat saling 

bertukar ide dalam kegiatan team study dengan sebelumnya telah mempelajari 

LKS secara individu melalui kegiatan student creative. Sehingga terjadi saling 

interaksi dan bertukar pikiran yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Diagram dari proses interaksi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dari diagram di atas, dapat dilihat proses interaksi yang terjadi pada saat 

team study berlangsung menunjukkan bahwa diskusi masih didominasi oleh S1. 

S1 sangat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan pada LKS 

dengan bantuan dari S3. S2 yang sebelumnya cukup aktif, dalam kegiatan team 

study kali ini kurang aktif. S2 lebih banyak menerima pengetahuan dari temannya 

dari pada berdiakusi dengan temannya. Sedangkan S4 masih tetap terlihat kurang 

aktif dalam berdiskusi, dia hanya bertanya dan menunggu jawaban dari teman-

temannya.  

d. Analisis Proses Interaksi Berpikir Siswa 

Dari kegiatan diskusi kelompok terlihat interaksi antar masing-masing 

siswa. Berikut adalah kegiatan interaksi masing-masing siswa terhadap teman 

diskusinya. 

1. Interaksi Berpikir S1 dengan Teman Diskusinya 

S1 yang merupakan siswa berkemampuan tinggi, pada pembelajaran II ini 

masih menunjukkan bahwa dia adalah siswa yang aktif. Dari hasil rekaman dan 

catatan lapangan, diketahui bahwa S1 masih mendominasi kegiatan team studi. S1 

selalu memberikan sumbangan yang paling besar dalam diskusi kelompok. Dalam 

kegiatan team studi pada pembelajaran II ini S1 berinteraksi aktif dengan S2, S3 

maupun S4. S1 mampu menjelaskan beberapa konsep kepada teman diskusinya. 

Pertama, S1 berinteraksi dengan S2 tentang kesimpulan dari rumus gradien jika 

diketahui dua titik. S1 menyebutkan bahwa 
BdanAabsisselisih
BdanAordinatselisihm

AB
=  tentu 

saja kesimpulan ini mendapat bantuan dari guru. Kemudian, S1 berinteraksi 

dengan S3 dan S4 tentang soal yang berhubungan dengan cara menentukan 

gradien jika diketahui dua titik. S1 memberikan pemahaman kepada S3 dan S4 
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bahwa pendapat siswa pada soal tersebut salah, karena untuk menentukan gradien 

jika diketahui dua titik maka harus membandingkan selisih ordinat dengan selisih 

absis. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “ m AB sama dengan selisih ordinat A dan B dibagi selisih absis A dan 

B.” (sambil menuliskan 
BdanAabsisselisih
BdanAordinatselisihm

AB
= ) 

   (kemudian kembali mengerjakan gradien garis yang pertama, karena 
sebelumnya mengalami kesalahan konsep) 

S1 : “Ya 2.” (sambil menuliskan gradien garis pada soal pertama) 
S2 : “Hasilnya ya cuma 2 saja?” 
S1 : “He’ eh.O… jadi begini… gradien dari y sama dengan 2x + 2 sama 

dengan 5.” 
....... 
S1 : ”Kan ini titiknya, kan ini sama ini (menunjuk koordinat titik yang 

diketahui). Lha ini ordinatnya” (menjelaskan kepada teman-temannya) 
S1 : ”kalau ini (melihat hal paling depan) 7-3 per 3 – 1. Berarti kalau ini 

(kembali ke soal 2) 
13
97

−
− .” 

S3 : “Benar berarti.” 
S1 : “Yo salah.” 
S3 : “Lho kok bisa?” 

S1 : “ Loh 
13
79

−
− . Salah..” 

S4 : “Kenapa?” 

S1 : “Karena seharusnya 
13
79

−
− .” 

S3 : “Yo udah.” 
....... 

 

Kedua, S1 berinteraksi dengan S2 tentang kesimpulan dari cara 

menentukan gradien jika diketahui persamaannya dalam bentuk umum. S2 

mengatakan bahwa koefisien adalah bilangan yang ada didepannya x. Dari 

keterangan itu, S1 mengatakan bahwa nilai gradien sama dengan koefisien dari x. 

Kemudian S1 mengungkapkan bahwa gradien garis dengan persamaan berbentuk 

cmxy += adalah m. Selain itu, S1 juga berinteraksi dengan S3 dalam 

menyelesaikan soal yang berhubungan dengan gradien garis jika diketahui 
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persamaannya adalah 43 +−= xy . S3 menanyakan kepada S1 apakah gradien 

garis itu adalah -3 dan langsung dijawab iya oleh S1. Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

....... 
S2 : “bilangan yang ada di depannya x” (mengatakan kepada guru bahwa 

koefisien x adalah bilangan yang ada di depannya x) 
S1 : “Jadi nilainya sama.” (mengatakan bahwa nilai gradien dengan koefisien 

x adalah sama) 
 (Kemudian kembali melanjutkan untuk menarik suatu kesimpulan) 
S1 : ”Gradiennya adalah  m” (Mengatakan bahwa gradien garis dengan 

persamaan cmxy += adalah m) 
....... 
S3 : “Ini -3 Lat?” (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya dan menanyakan 

kebenarannya kepada S1) 

S1 : “He’ eh..” 

....... 
 
 

Ketiga, S1 memberikan pemahaman kepada teman diskusinya tentang garis 

dengan persamaan selain bentuk umum juga merupakan persamaan garis. 

Kemudian berdiskusi dengan S3 tentang cara mengubah persamaan ke bentuk 

umum. Selain itu S1 juga menerangkannya kepada S2 yang juga diperhatikan oleh 

S4. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : ”Ini kan persamaan garis lurus. Ya.. Bagaimana kamu menentukan 

gradiennya? Ya dengan melihat koefisien x tah.” (menjelaskan kepada 
teman-temannya) 

S1 : (mengajari mengubah bentuk persamaan pada kegiatan 2 ke bentuk 
cmxy += ) 

S3 : (sudah mampu mengubah sendiri) 

S3 : “
5
2 tah?” (menunjukkan ke S1 bahwa gradiennya adalah 

5
2 ) 

S1 : “Kan ini min, ya berarti plus.” (menjelaskan ke S3 dan tidak mengetahui 
kalau S3 sedang menunjukkan kesalahannya) 

S3 : ”Lho ininya lho!” (menunjukkan ke S1 tentang kesalahannya) 

S1 : ”Ya berarti xy
5
2

5
2
+−= ” (sambil menuliskan di tempat gradien garis) 
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S2 : ”Lho ini gradiennya kok yang ditanyakan?” (terus menunjuk kalau S1 
salah menuliskannya) 

S1 : ”gradien? Gimana terus?Oh... ya se 
5
2 .” (menyadari kesalahan dan 

langsung menuliskan gradien dengan benar) 
S4 : ”Sudah selesai  rek?” 

S1 : “Iki jawabannya gradiennya 
5
2 . Ini sama dengan x

5
2

5
2
+− .” 

(menjelaskan kepada S2) 

S1 : ”Jadi gradiennya kan koefisien x, berarti 
5
2 .” 

....... 
S1 : “ Diubah dulu... O... diubah menjadi bentuk cmxy += ” 
S4 : “Gimana?” 
S1 : (Menjelaskan kepada teman-temannya cara mengubah persamaan nomor 

1b ke bentuk cmxy += ) 
S3 : “2 dari mana?” (menanyakan kepada S1, karena S1 mengalami 

kesalahan) 
S1 : ”Ini kan 2.” 
S3 : ”Ini lho 4.” 
S1 : “Oh... 4 yo?” (membenarkan) 

S1 : “Berarti 2
2
3

−= xy , gradiennya 
2
3 .” (sambil menuliskannya) 

S2 : ”Yo..” (menyetujui pendapat S1) 
S3 : ”He?” 

S1 : “
2
3 ” 

....... 
(kemudian S2 ternyata belum mengerti tentang kegiatan 2 dan bertanya kepada 
S3, tetapi S3 meminta S1 untuk menjelaskan kepada S2) 
S1 : “Kamu bingungnya dari mana?” 
S2 : “Ini” (menunjukkan) 

S1 : “ 2 per -5 kan 
5
2

− . Terus ini -2x per -5, berarti 
5

2x .” 

S2 : “Kok bisa?” 

S1 : ”Ini min nya di tengah” (menunjukkan 
5
2

− bukan 
5
2− ) 

S1 : ”Terus ini plus” 
S2 : (mengangguk pertanda bahwa dia sudah mengerti) 
 

Adapun interaksi berpikir antara S1 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.23   Proses Interaksi Berpikir S1 
dengan Teman Diskusinya 
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2. Interaksi Berpikir S2 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran II ini, S2 yang merupakan siswa berkemampuan sedang 

pertama kurang aktif dalam diskusi kelompok. S2 lebih sering menerima 

keterangan dari teman diskusinya dari pada menyampaikan apa yang 

dipikirkannya. Pertama, S2 mendapat pemahaman dari S1 tentang cara 

menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. S2 

mendapat kesimpulan dari S1 tentang gradien garis jika diketahui dua titik yang 

dilalui adalah selisih ordinat dibagi dengan selisih absis. Selain itu, S2 juga 

mendapat pemahaman tentang soal yang berhubungan dengan gradien garis jika 

diketahui koordinat dua titik yang dilalui garis. Pemahaman tentang soal ini, S2 

dapatkan dari mendengarkan percakapan antara S1 dan S3. Hal ini dapat dilihat 

dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “ m AB sama dengan selisih ordinat A dan B dibagi selisih absis A dan 

B.” (sambil menuliskan 
BdanAabsisselisih
BdanAordinatselisihm

AB
= ) 

   (kemudian kembali mengerjakan gradien garis yang pertama, karena 
sebelumnya mengalami kesalahan konsep) 

S1 : “Ya 2.” (sambil menuliskan gradien garis pada soal pertama) 
S2 : “Hasilnya ya cuma 2 saja?” 
S1 : “He’ eh.O… jadi begini… gradien dari y sama dengan 2x + 2 sama 

dengan 5.” 
....... 
S1 : ”Kan ini titiknya, kan ini sama ini (menunjuk koordinat titik yang 

diketahui). Lha ini ordinatnya” (menjelaskan kepada teman-temannya) 
S1 : ”kalau ini (melihat hal paling depan) 7-3 per 3 – 1. Berarti kalau ini 

(kembali ke soal 2) 
13
97

−
− .” 

S3 : “Benar berarti.” 
S1 : “Yo salah.” 
S3 : “Lho kok bisa?” 

S1 : “ Loh 
13
79

−
− . Salah..” 

S4 : “Kenapa?” 
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S1 : “Karena seharusnya 
13
79

−
− .” 

....... 
Kedua S2 berinteraksi dengan S1 dalam membahas gradien garis jika 

diketahui persamaannya dalam bentuk umum yaitu cmxy += . S2 memberikan 

sumbangan pemikiran bahwa koefisien dari x adalah bilangan yang ada di 

depannya x. Dengan keterangan dari S2 ini, S1 mengatakan bahwa nilai gradien 

dengan koefisien x adalah sama dan mengungkapkan bahwa gradien garis dengan 

persamaan cmxy +=  adalah m. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S2 : “bilangan yang ada di depannya x” (mengatakan kepada guru bahwa 

koefisien x adalah bilangan yang ada di depannya x) 
S1 : “Jadi nilainya sama.” (mengatakan bahwa nilai gradien dengan koefisien 

x adalah sama) 
(Kemudian kembali melanjutkan untuk menarik suatu kesimpulan) 
S1 : ”Gradiennya adalah  m” (Mengatakan bahwa gradien garis dengan 

persamaan cmxy += adalah m) 
....... 

Ketiga, S2 menerima pemahaman dari S1 tentang cara menentukan gradien 

garis jika diketahui persamaannya namun tidak dalam bentuk umum.  

....... 
S1 : ”Ini kan persamaan garis lurus. Ya.. Bagaimana kamu menentukan 

gradiennya? Ya dengan melihat koefisien x tah.” (menjelaskan kepada 
teman-temannya) 

S1 : (mengajari mengubah bentuk persamaan pada kegiatan 2 ke bentuk 
cmxy += ) 

S3 : (sudah mampu mengubah sendiri) 

S3 : “
5
2 tah?” (menunjukkan ke S1 bahwa gradiennya adalah 

5
2 ) 

S1 : “Kan ini min, ya berarti plus.” (menjelaskan ke S3 dan tidak mengetahui 
kalau S3 sedang menunjukkan kesalahannya) 

S3 : ”Lho ininya lho!” (menunjukkan ke S1 tentang kesalahannya) 

S1 : ”Ya berarti xy
5
2

5
2
+−= ” (sambil menuliskan di tempat gradien garis) 

S2 : ”Lho ini gradiennya kok yang ditanyakan?” (terus menunjuk kalau S1 
salah menuliskannya) 

S1 : ”gradien? Gimana terus?Oh... ya se 
5
2 .” (menyadari kesalahan dan 

langsung menuliskan gradien dengan benar) 
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S4 : ”Sudah selesai  rek?” 

S1 : “Iki jawabannya gradiennya 
5
2 . Ini sama dengan x

5
2

5
2
+− .” 

(menjelaskan kepada S2) 

S1 : ”Jadi gradiennya kan koefisien x, berarti 
5
2 .” 

....... 
S1 : “ Diubah dulu... O... diubah menjadi bentuk cmxy += ” 
S4 : “Gimana?” 
S1 : (Menjelaskan kepada teman-temannya cara mengubah persamaan nomor 

1b ke bentuk cmxy += ) 
S3 : “2 dari mana?” (menanyakan kepada S1, karena S1 mengalami 

kesalahan) 
S1 : ”Ini kan 2.” 
S3 : ”Ini lho 4.” 
S1 : “Oh... 4 yo?” (membenarkan) 

S1 : “Berarti 2
2
3

−= xy , gradiennya 
2
3 .” (sambil menuliskannya) 

S2 : ”Yo..” (menyetujui pendapat S1) 
S3 : ”He?” 

S1 : “
2
3 ” 

....... 
(kemudian S2 ternyata belum mengerti tentang kegiatan 2 dan bertanya kepada 
S3, tetapi S3 meminta S1 untuk menjelaskan kepada S2) 
S1 : “Kamu bingungnya dari mana?” 
S2 : “Ini” (menunjukkan) 

S1 : “ 2 per -5 kan 
5
2

− . Terus ini -2x per -5, berarti 
5

2x .” 

S2 : “Kok bisa?” 

S1 : ”Ini min nya di tengah” (menunjukkan 
5
2

− bukan 
5
2− ) 

S1 : ”Terus ini plus” 
S2 : (mengangguk pertanda bahwa dia sudah mengerti) 
 

Adapun interaksi berpikir antara S2 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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3. Interaksi Berpikir S3 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran II ini, S3 yang merupakan siswa berkemampuan sedang 

kedua cukup aktif dalam kegiatan team study. S3 cukup seimbang antara dia 

menyumbangkan pemikiran dengan menerima pengetahuan dari temannya. 

Pertama, S3 mendapat pengetahuan tentang cara menentukan gradien garis jika 

diketahui koordinat dua titik yang dilalui dari S1. S3 mendapat pengetahuan 

tersebut dengan mendengarkan dialog antara S1 dan S2. S1mengungkapkan 

bahwa gradien garis adalah selisih ordinat dibagi dengan selisih absis dari dua 

titik yang dilalui. S3 juga memperoleh pengetahuan dari S1 tentang soal yang 

berhubungan dengan gradien garis jika diketahui koordnita dua titik yang dilalui. 

Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “ m AB sama dengan selisih ordinat A dan B dibagi selisih absis A dan 

B.” (sambil menuliskan 
BdanAabsisselisih
BdanAordinatselisihm

AB
= ) 

   (kemudian kembali mengerjakan gradien garis yang pertama, karena 
sebelumnya mengalami kesalahan konsep) 

S1 : “Ya 2.” (sambil menuliskan gradien garis pada soal pertama) 
S2 : “Hasilnya ya cuma 2 saja?” 
S1 : “He’ eh.O… jadi begini… gradien dari y sama dengan 2x + 2 sama 

dengan 5.” 
....... 
S1 : ”Kan ini titiknya, kan ini sama ini (menunjuk koordinat titik yang 

diketahui). Lha ini ordinatnya” (menjelaskan kepada teman-temannya) 
S1 : ”kalau ini (melihat hal paling depan) 7-3 per 3 – 1. Berarti kalau ini 

(kembali ke soal 2) 
13
97

−
− .” 

S3 : “Benar berarti.” 
S1 : “Yo salah.” 
S3 : “Lho kok bisa?” 

S1 : “ Loh 
13
79

−
− . Salah..” 

S4 : “Kenapa?” 

S1 : “Karena seharusnya 
13
79

−
− .” 

....... 
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Kedua, S3 berinteraksi dengan S1 mengenai soal tentang menentukan 

gradien garis jika diketahui persamaannya dalam bentuk umum. S3 menanyakan 

kepada S1 apakah gradian garis 43 +−= xy  adalah -3. Hal ini langsung disetujui 

oleh S1. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S2 : “bilangan yang ada di depannya x” (mengatakan kepada guru bahwa 

koefisien x adalah bilangan yang ada di depannya x) 
S1 : “Jadi nilainya sama.” (mengatakan bahwa nilai gradien dengan koefisien 

x adalah sama) 
 (Kemudian kembali melanjutkan untuk menarik suatu kesimpulan) 
S1 : ”Gradiennya adalah  m” (Mengatakan bahwa gradien garis dengan 

persamaan cmxy += adalah m) 
....... 
S3 : “Ini -3 Lat?” (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya dan menanyakan 

kebenarannya kepada S1) 

S1 : “He’ eh..” 

....... 
 

Ketiga, S3 mendapat pengetahuan dari S1 bahwa persamaan garis ada yang 

berbentuk selain bentuk umum. Selain itu, S3 berdiskusi dengan S1 dalam 

mengubah persamaan selain bentuk umum untuk menentukan gradiennya. 

Kemudian S3 juga berinteraksi dengan S1 dalam menyelesaikan soal yang 

berhubungan dengan gradien garis jika diketahui persamaanya selain dalam 

bentuk umum. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : ”Ini kan persamaan garis lurus. Ya.. Bagaimana kamu menentukan 

gradiennya? Ya dengan melihat koefisien x tah.” (menjelaskan kepada 
teman-temannya) 

S1 : (mengajari mengubah bentuk persamaan pada kegiatan 2 ke bentuk 
cmxy += ) 

S3 : (sudah mampu mengubah sendiri) 

S3 : “
5
2 tah?” (menunjukkan ke S1 bahwa gradiennya adalah 

5
2 ) 

S1 : “Kan ini min, ya berarti plus.” (menjelaskan ke S3 dan tidak mengetahui 
kalau S3 sedang menunjukkan kesalahannya) 

S3 : ”Lho ininya lho!” (menunjukkan ke S1 tentang kesalahannya) 
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S1 : ”Ya berarti xy
5
2

5
2
+−= ” (sambil menuliskan di tempat gradien garis) 

S2 : ”Lho ini gradiennya kok yang ditanyakan?” (terus menunjuk kalau S1 
salah menuliskannya) 

S1 : ”gradien? Gimana terus?Oh... ya se 
5
2 .” (menyadari kesalahan dan 

langsung menuliskan gradien dengan benar) 
S4 : ”Sudah selesai  rek?” 

S1 : “Iki jawabannya gradiennya 
5
2 . Ini sama dengan x

5
2

5
2
+− .” 

(menjelaskan kepada S2) 

S1 : ”Jadi gradiennya kan koefisien x, berarti 
5
2 .” 

....... 
S1 : “ Diubah dulu... O... diubah menjadi bentuk cmxy += ” 
S4 : “Gimana?” 
S1 : (Menjelaskan kepada teman-temannya cara mengubah persamaan nomor 

1b ke bentuk cmxy += ) 
S3 : “2 dari mana?” (menanyakan kepada S1, karena S1 mengalami 

kesalahan) 
S1 : ”Ini kan 2.” 
S3 : ”Ini lho 4.” 
S1 : “Oh... 4 yo?” (membenarkan) 

S1 : “Berarti 2
2
3

−= xy , gradiennya 
2
3 .” (sambil menuliskannya) 

S2 : ”Yo..” (menyetujui pendapat S1) 
S3 : ”He?” 

S1 : “
2
3 ” 

....... 
Adapun interaksi berpikir antara S3 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.25 Proses Interaksi Berpikir S3 
Dengan Teman Diskusinya 
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4. Interaksi Berpikir S4 dengan Teman Diskusinya 

Pada pertemuan II ini, S4 yang merupakan siswa berkemampuan rendah 

masih pasif dalam kegiatan team study. S4 hanya menerima pengetahuan dari 

teman diskusinya dan tidak memberikan sumbangan pemikiran apapun dalam 

menyelesaikan LKS. Pertama, S4 menerima pengetahuan tentang cara 

menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui garis dari 

S1. Kedua, S4 menerima pengetahuan dari S1 tentang cara menentukan gradien 

garis jika diketahui persamaanya dalam bentuk umum. Ketiga, S4 menerima 

pengetahuan dari S1 bahwa persamaan selain bentuk umum juga merupakan 

persamaan garis lurus. Terakhir, S4 menerima pengetahuan juga dari S1 tentang 

cara menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya selain dalam bentuk 

umum.  

Adapun proses interaksi S4 dengan teman diskusinya adalah sebagai 

berikut. 
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Diagram 4.26 Proses Interaksi Berpikir S4 
Dengan Teman Diskusinya 
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e. Analisis Pemahaman Siswa terhadap Materi Setelah Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara 

tahap dua kepada masing-masing subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi persamaan 

garis lurus terutama gradien garis setelah diberikan pembelajaran. Berikut 

cuplikan wawancara kepada masing-masing subjek penelitian. 

1. Struktur Berpikir S1 Setelah Pembelajaran 

Wawancara pertama dilakukan dengan S1 ketika istirahat. Dari hasil yang 

diperoleh, terlihat bahwa S1 telah memahami tentang cara menentukan gradien 

garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun tidak, serta 

jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui oleh garis. Ketika ditanya peneliti 

tentang gradien garis dengan persamaan berbentuk  y = mx + c S1 mengatakan 

bahwa gradiennya adalah m. Selain itu, S1 juga mampu menentukan gradien garis 

jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun selain bentuk 

umum. Hal ini ditunjukkan dengan S1 mampu menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh peneliti. S1 juga mampu menentukan gradien garis jika diketahui koordinat 

dua titik pada garis yang ditunjukkan dengan menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh peneliti. Berikut cuplikan wawancara yang menunjukkan hal tersebut.  

P : “Jika diketahui persamaan berbentuk ini (sambil menunjukkan 
persamaan berbentuk y = mx + c) gradiennya?” 

S1 : “m” 
P : “Kemudian yang ini, persamaan ini (menunjukkan persamaan             

y = 3x + 5) gradiennya berapa?” 
S1 : ”3” 
P : ”tiga.. Kemudian yang ini 3x + 2y = 4, caranya gimana?” (sambil 

memberikan kertas kepada S1 untuk menuliskan jawabannya) 
S1 : (menuliskan cara mencari gradien dari persamaan garis yang 

diberikan) 
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P : “Jadi gradiennya?” 

S1 : “Gradiennya 
2
3

− ” 

P : “He’ eh.. Terus jika diketahui melalui dua titik (4,1) dan (5,3) caranya 
gimana?” 

S1 : (menuliskannya sambil mengucapkan)” tiga min satu per lima min 
empat sama dengan dua per tiga” 

 
 
 
P : ”Ini dilihat lagi!” (meminta S1 untuk melihat lagi jawaban yang 

ditulis) 
S1 : ”Oh dua per satu” (sambil meralat jawabannya) 
P : ”Jadi sama dengan?” 
S1 : ”Dua” 
P : “He’ eh..” 
 

Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S1 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.27. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S1 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S1 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.28. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1  
dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 
2. Struktur Berpikir S2 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S2 dilakukan ketika pulang sekolah. Dari hasil yang 

diperoleh, terlihat bahwa S2 telah memahami tentang cara menentukan gradien 

garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun tidak, serta 

jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui oleh garis. Ketika ditanya peneliti 

tentang gradien garis dengan persamaan berbentuk  y = mx + c. S2 mengatakan 

bahwa gradiennya adalah m karena m adalah koefisien dari x. Selain itu, S2 juga 

mampu menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk 

umum maupun selain bentuk umum. Hal ini ditunjukkan S2 dengan 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti. S2 juga mampu menentukan 

gradien garis jika diketahui koordinat dua titik pada garis. S2 menuliskan rumus 
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12

12

xx
yy

−
−  untuk menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik pada 

garis. Selain itu, S2 juga mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti. 

Berikut cuplikan wawancara yang menunjukkan hal tersebut.  

P : “Jika diketahui persamaan berbentuk y = mx + c, berapa 
gradiennya?” 

S2 : “m”  
P : “Karena dia adalah koefisien dari?” 
S2 : “x” 
P : “Pinter.. Ini berapa gradien garis dengan persamaan y = 3x + 5?” 
S2 : “3” 
P : “Kalau yang ini? Berapa gradien garis dengan persamaan                 

3x + 2y = 4? Caranya gimana?” 
S2 : ” 3x + 2y = 4” 
P : “Iya.. ditulis disini! Yo opo carane?” (memberikan S2 selembar kertas 

untuk menuliskannya) 
S2 : (menuliskan jawabannya) 
 
 
 
 
 
 
 
P : “Jadi gradiennya?” 

S2 : ” 
2
3

− ” 

P : “Iya.. kalau yang ini? Berapa gradien yang melalui titik (4,1) dan 
(5,3)? Caranya gimana?” 

S2 : (terlihat bingung) 
P : ”Yang melalui dua titik berarti caranya?” 

S2 : ”
12

12

xx
yy

−
− ” 

P : ”He’ eh coba dimasukkan!” 
S2 : (menuliskan jawabannya) 
 
 
 
P : ”Jadi gradiennya?” 
S2 : ”Dua” 
P : ”Dua...” 
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Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S2 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.29. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S2 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S2 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.30. Perbandingan Struktur Berpikir S2  
dengan Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 
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3. Struktur Berpikir S3 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 yang merupakan siswa berkemampuan sedang kedua 

dilakukan ketika pulang sekolah setelah melakukan wawancara dengan S2. Dari 

wawancara tersebut, terlihat bahwa S3 telah memahami tentang cara menentukan 

gradien garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun 

selain bentuk umum, serta jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui oleh 

garis. Ketika S3 ditanya oleh peneliti tentang gradien garis dengan persamaan 

berbentuk y = mx + c, S3 mengatakan bahwa gradiennya adalah m karena dia 

adalah koefisien dari x. Selain itu, S3 juga mampu menyelesaikan soal tentang 

gradien garis dengan persamaan y = 3x + 5 dengan mengatakan bahwa 

gradiennya adalah 3. S3 juga memahami tentang cara menentukan gradien garis 

jika diketahui persamaannya selain bentuk umum dengan menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh peneliti. S3 juga mampu menentukan gradien garis jika 

diketahui koordinat dua titik pada garis. S3 mengucapkan rumus 
12

12

xx
yy

−
−  untuk 

menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik pada garis. Selain itu, 

S3 juga mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti. Berikut cuplikan 

wawancara yang menunjukkan hal tersebut.  

P : ”Diketahui persamaan berbentuk y = mx + c, berapa gradiennya?” 
S3 : ”m” 
P : ”m.. Karena dia koefisien dari?” 
S3 : ”x” 
P : ”Terus ini berapa gradien dari y = 3x + 5?” 
S3 : “Tiga” (menjawab walaupun Peneliti belum selesai membacakan 

soal) 
P : “He’ eh.. Terus ini. Bagaimana ini gradiennya? Gimana cara 

menentukannya?” (menunjukkan persamaan 3x + 2y =4) 
S3 : (langsung menuliskannya pada selembar kertas) 
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P : “Terus..” 
S3 : “Sudah bu..” 
P : “Berarti gradiennya?” 

S3 :  “
2
3

− ” 

P : ”Pinter.. Terus ini gradien yang melalui titik (4,1) dan (5,3)?Caranya 
gimana itu?” 

S3 : ” 
12

12

xx
yy

−
− ” 

P : ”Betul.. Jadi m sama dengan?” 
S3 : (menuliskannya) 
 
 
 
P : ”Berapa?” 
S3 : ”Dua” 
P : “Iya.. Makasih ya..” 
S3 : “Iya bu..” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S3 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.31. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S3 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S3 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 
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Diagram 4.32. Perbandingan Struktur Berpikir S3 
dengan Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

 

4. Struktur Berpikir S4 Setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S4 yang merupakan siswa berkemampuan rendah 

dilakukan ketika istirahat setelah melakukan wawancara dengan S1. Dari 

wawancara tersebut, terlihat bahwa S4 telah memahami tentang cara menentukan 

gradien garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun 

selain bentuk umum, serta jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui oleh 

garis. Ketika S4 ditanya oleh peneliti tentang gradien garis dengan persamaan 

berbentuk y = mx + c, S4 mengatakan bahwa gradiennya adalah m karena dia 

adalah koefisien dari x. Selain itu, S4 juga mampu menyelesaikan soal tentang 

gradien garis dengan persamaan y = 3x + 5 dengan mengatakan bahwa 

gradiennya adalah 3. S4 juga memahami tentang cara menentukan gradien garis 

jika diketahui persamaannya selain bentuk umum dengan menyelesaikan soal 

yang diberikan oleh peneliti. S4 juga mampu menentukan gradien garis jika 
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diketahui koordinat dua titik pada garis. S4 mengucapkan rumus 
12

12

xx
yy

−
−  untuk 

menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik pada garis. Selain itu, 

S4 juga mampu menyelesaikan soal yang diberikan oleh peneliti. Berikut cuplikan 

wawancara yang menunjukkan hal Berikut cuplikan wawancara yang 

menunjukkan hal tersebut.  

P : ”Kalau ada persamaan seperti ini y = mx + c, gradiennya?” 
S4 : ”Hah?” 
P : ”Gradiennya berapa ini?” 
S4 : ”m” 
P : ”m.. Karena koefisien dari?” 
S4 : ”mx” 
P : ”Koefisien dari x” 
S4 : ”dari x” 
P : ”Terus ini gradiennya berapa?” (sambil menunjukkan persamaan       

y = 3x + 5) 
S4 : ”Tiga” 
P : ”Tiga... Kalau yang ini 3x + 2y = 4 gradiennya berapa? Caranya 

gimana? Diapakan?” 
S4 : ”Di....”  
P : “Diubah menjadi bentuk... y = m x + c. (Peneliti membantu S4 yang 

terlihat bingung) 
S4 : “y = mx + c” 
P : “Coba se ndek sini!” 
S4 : “Gimana soalnya bu?”(mengubah persamaan pada selembar kertas) 
 
 
 
 
 

 
P : “Jadi gradiennya?” 

S4 : “Tiga per dua” (padahal gradiennya 
2
3

− ) 

P : “Terus ini, berapa gradien garis yang melalui titik (4,1) dan (5,3)? 
Caranya gimana?” 

S4 : (langsung menuliskan jawabannya) 
 

 
 

P : “Jadi gradiennya berapa?” 
S4 : “Dua” 
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Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S4 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.33. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S4 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun Struktur berpikir S4 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.34. Perbandingan Struktur Berpikir S4 
dengan Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran
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3. Paparan Data Pertemuan III 

a. Persiapan Pertemuan III 

Tahap persiapan pada pertemuan III ini, dilakukan peneliti pada saat 

sebelum pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

naskah wawancara yang akan digunakan. LKS berisi tentang kegiatan-kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok untuk mengarahkannya pada 

materi yang dimaksud. Setiap siswa memperoleh LKS, hal ini karena di dalam 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) terdapat tahapan yang 

disebut student creative yang merupakan kegiatan dimana setiap siswa harus 

mempelajari LKS secara individu. Adapun RPP dan LKS ini telah dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing serta telah divalidasi oleh dosen dan guru yang sudah 

berpengalaman. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan III 

1. Ilustasi kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran pada pertemuan III ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal, peneliti melaksanakan 

kegiatan teaching group yaitu membahas PR yang dirasa sulit untuk siswa, yang 

dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari yaitu 

sifat gradien dari garis-garis sejajar dan dua garis yang tegak lurus, 

menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat tentang garis-garis yang sejajar 

serta dua garis yang saling tegak lurus, menyampaikan metode pembelajaran yang 

akan dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted 

Individualization) seperti pada pertemuan sebelumnya, serta meminta siswa untuk 
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berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan teaching group ini 

berlangsung selama 20 menit, yaitu 10 menit lebih lama dari rencana semula. 

Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan student creative, team study, serta 

whole-class unit. Kegiatan student creative diawali dengan pembagian LKS 

kepada setiap siswa. Kemudian setiap siswa mempelajari LKS secara mandiri, 

dalam hal ini peneliti meminta siswa untuk tidak berdiskusi dengan temannya 

terlebih dahulu. Kegiatan student creative ini berlangsung selama 5 menit, yaitu 

10 menit lebih cepat dari rencana. Hal ini karena keterbatasan waktu sehingga 

dikhawatirkan siswa tidak akan maksimal dalam kegiatan team study. 

Kemudian dilaksanakan kegiatan team study dimana siswa mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 

berusaha untuk memahami materi dengan bantuan LKS. Setiap siswa saling 

berinteraksi di dalam kegiatan team study ini untuk menyelesaikan LKS yang 

telah diterima. Peran peneliti pada kegiatan team study ini adalah sebagai 

fasilitator, mediator, dan motivator. Peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran 

berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat proses diskusi mereka. Serta 

memberikan bimbingan dan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Selain itu, peneliti juga berusaha mengaktifkan kerja sama antar kelompok dan 

meminta siswa untuk membantu teman satu kelompoknya yang mengalami 

kesulitan. Pelaksanaan team study ini berlangsung 30 menit sesuai rencana. 

Pada saat team study berlangsung, peneliti memasang flashdisk recorder 

pada kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

merekam semua yang dilakukan dan dibahas oleh masing-masing siswa saat 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu peneliti juga memantau hal-hal yang 
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dilakukan dan diucapkan oleh keempat subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

dibantu oleh teman sejawat sehingga peneliti bisa memantau keempat subjek 

dengan baik. 

Tahap inti ini diakhiri dengan kegiatan whole-class unit dimana peneliti 

memilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Pemilihan kelompok ini dilihat dari hasil LKS yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya adalah kelompok 9 dan kelompok 3. 

Kelompok 9 mempresentasikan hasil diskusinya tentang sifat gradien dari 

dua garis yang saling tegak lurus dengan mengatakan bahwa gradien garis-garis 

yang saling tegak lurus adalah -1. Pendapat kelompok 9 ini mendapat sanggahan 

dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa kesimpulan itu kurang tepat, karena 

seharusnya perkalian gradien antara garis yang saling tegak lurus adalah -1. 

Kelompok berikutnya yang mendapat giliran presentasi adalah kelompok 3. 

Ketika kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya tentang soal nomor dua, 

dengan mengatakan bahwa garis 723 =+ yx tidak tegak lurus dengan garis 

432 =+− yx , karena garis dengan persamaan 723 =+ yx mempunyai gradien 3 

sedangkan garis dengan persamaan 432 =+− yx mempunyai gradien -2. 

Sehingga jika kedua gradien tersebut dikalikan maka hasilnya tidak sama dengan -

1. Pendapat ini mendapat sanggahan dari kelompok 5 yang mengatakan bahwa 

kedua garis itu saling tegak lurus. Seharusnya untuk menentukan gradien 

persamaan tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk umum yaitu 

cmxy += . Sehingga gradien garis 723 =+ yx  adalah 
2
3

−  dan gradien garis 
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432 =+− yx  adalah 
3
2 . Jadi kalau kedua gradien itu dikalikan maka hasilnya 

adalah -1. Diskusi ini berlangsung selama 20 menit sesuai rencana. 

Pada tahap akhir, peneliti memuji pelaksanaan diskusi yang selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberi tugas rumah 

kepada siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku Gelora Aksara 

Pratama yang merupakan buku pegangan siswa. 

2. Struktur Permasalahan 

Pada pembelajaran pertemuan III ini peneliti melakukan pembahasan 

mengenai sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar serta sifat gradien dari 

dua garis yang saling tegak lurus. Adapun stuktur masalah yang diberikan oleh 

peneliti dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.35. Struktur Masalah dari Sifat Gradien 

Anak panah menggambarkan hubungan antar materi yang satu dengan 

yang lain. Untuk daerah lingkaran menunjukkan hal tersebut merupakan pokok 

bahasan yang sedang dituju pada pembelajaran ini. 

Pada permasalahan di atas, untuk memahami tentang sifat gradien, siswa 

harus memahami tentang apa itu persamaan garis lurus serta pengertiannya. Sifat 

gradien mencakup sifat gradien dari garis-garis yang sejajar serta dua garis yang 

PPGL

Gr 

SGr 

PGL

DGS DGT

S S 



 

 119

saling tegak lurus. Untuk mengetahui pemahaman siswa, maka siswa harus 

mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sifat gradien garis-garis yang 

saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus 

c. Proses Interaksi Berpikir Siswa saat Team Study 

Pengetahuan awal siswa yang ditunjukkan dengan struktur berpikir awal 

siswa masih sangat terbatas. Hal ini karena siswa tidak mempelajari materi 

sebelum materi diajarkan oleh guru. Pada proses pembelajaran diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika sedang terjadi pembelajaran, 

semua kegiatan yang dilakukan kelompok subjek penelitian diamati secara 

mendetail. Apa yang dilakukan dan apa yang ditanyakan telah direkam oleh 

peneliti. Sehingga dengan pengetahuan awal dan dengan LKS yang diberikan, 

diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan adanya 

pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) ini, 

diharapkan pengetahuan siswa akan bertambah. Dimana siswa dapat saling 

bertukar ide dalam kegiatan team study dengan sebelumnya telah mempelajari 

LKS secara individu melalui kegiatan student creative. Sehingga terjadi saling 

interaksi dan bertukar pikiran yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Diagram dari proses interaksi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dari diagram diatas, dapat dilihat interaksi yang terjadi saat kegiatan team 

study berlangsung. Garis dengan kedua ujung bertanda panah menunjukkan 

bahwa terjadi interaksi diantara kedua siswa. Sedangkan garis dengan satu anak 

panah menunjukkan bahwa terjadi proses pemberian bantuan dalam 

mengkonstruksi pengetahuan. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan 

hal-hal yang belum dipahami sebelumnya oleh masing-masing subjek. 

Pada wawancara awal, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki 

oleh masing-masing subjek masih sangat sedikit. Dengan pengetahuan awal 

tersebut, subjek diminta untuk menyelesaikan masalah yang tertuang dalam LKS 

secara tuntas. Penyelesaian masalah tersebut dibantu dengan media LKS. LKS 

yang diberikan tersebut menuntun setiap subjek untuk dapat memecahkan masalah 

yang disajikan oleh peneliti. 

Interaksi terjadi antar anggota kelompok dengan media LKS  yang telah 

diberikan. LKS disini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru yang belum pernah mereka pelajari 

sebelumnya. Sehingga dapat terjadi saling tukar menukar informasi berdasarkan 

pengetahuan awal yang telah mereka pahami untuk mengkonstruksi pengetahuan 

yang baru secara bersama-sama. 

Ada interaksi aktif dan interaksi pasif yang terjadi dalam kelompok 

tersebut. Interaksi aktif yang dimaksud di sini adalah dalam interaksi tersebut 

terjadi dialog dari individu yang bersangkutan untuk memahami pengetahuan 

baru. Sedangkan interaksi pasif tidak terjadi adanya dialog pada individu yang 

bersangkutan melainkan dia hanya mendengar dialog dari temannya kemudian 

menyimpulkan sendiri pengetahuan itu. 



 

 122

d. Analisis Proses Interaksi Berpikir Siswa 

Dari kegiatan team study terlihat bahwa adanya interaksi antar masing-

masing siswa. Berikut adalah kegiatan interaksi masing-masing siswa terhadap 

teman diskusinya. 

1. Interaksi Berpikir S1 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan III ini, terlihat bahwa S1 yang 

merupakan siswa berkemampuan tinggi masih mendominasi di dalam kegiatan 

team study. S1 banyak melakukan interaksi dengan teman-teman diskusinya. 

Pertama, S1 berinteraksi dengan S2 dan S3 tentang kesimpulan mengenai sifat 

garis-garis yang saling sejajar. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “Ya sama semua pokoknya” 
S3 : “Walaupun persamaannya berbeda..” 
S1 : “Gak pakai  wes..” 
S3 : “Lha ini persamaannya  kan beda-beda tah..” 
S1 : “Iya wes.. walaupun persamaannya berbeda.” 
S1 : “Dapat ditulis.. (membaca) sama ya Allah... Ini lho sama.. Males aku.” 
S3 : ”Iya-iya sama” 
S1 : “He.. ini isinya sama ini sama dengan..” (menjelaskan kepada teman-

temannya) 
S1 : ”Perhatikan gambar berikut! He.. Ayo isien!”(meminta S3 untuk segera 

mengisi LKSnya) 
S2 : ”m1 = m2” 
S1 : ” cxmy += 11  sejajar dengan garis cxmy += 22 maka gradien kedua 

garis tersebut adalah... sama dengan” 
S2 : ”sama atau m1 = m2” 
S1 : “He’ eh...” 
S3 : “Iya...” 
….... 
 

Ketika S1 mengatakan bahwa gradien dari garis-garis yang saling sejajar 

adalah sama semua, S3 menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa 

gradiennya sama walaupun persamaannya berbeda. Kemudian S1 menyimpulkan 

bahwa jika terdapat garis dengan persamaan cxmy += 11  sejajar dengan garis 
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dengan persamaan cxmy += 22 maka gradien kedua garis tersebut adalah sama 

atau 21 mm = . Kesimpulan ini disetujui oleh S2 maupun S3. 

Kedua, S1 menjelaskan kepada teman-teman diskusinya mengenai sifat 

gradien dari dua garis yang saling tegak lurus setelah mendapatkan bimbingan 

dari guru. S1 mengatakan bahwa perkalian gradien garis yang saling tegak lurus 

adalah -1. Penjelasan ini didengar oleh ketiga temannya dan tidak ada sanggahan 

ataupun pendapat yang lain dari temannya. Kemudian S4 dan S3 kembali 

membaca kesimpulan tersebut untuk lebih memahaminya. Hal ini dapat dilihat 

dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1” 
S4 : “Jadi bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus? 

Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1. 
Sehingga dapat dituliskan hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus 
adalah…” 

S3 : “-1” 
S4 : “Oke” 
S1 : “ Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y dan garis yang sejajar dengan 

sumbu X walaupun kedua garis itu saling tegak lurus, tetapi kesimpulan di 
atas tidak berlaku karena garis yang sejajar dengan sumbu y tidak 
mempunyai gradien” (membacakan untuk teman-temannya) 

....... 
 

Ketiga, S1 berinteraksi dengan S3 dalam menyelesaikan soal tentang sifat 

gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Dalam hal ini S1 mendiskusikannya 

dengan S3 mengenai soal open ended yang diberikan oleh peneliti. Serta S1 dan 

S3 menjelaskannya kepada S2 yang masih belum memahami tentang soal 

tersebut. 

....... 
S1 : “Buatlah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis dengan 

persamaan 23 += yx ” 
S3 : “Gimana se? Bu…” 
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S1 : “Aku ngerti, mencari gradiennya dulu” (kemudian menjelaskan kepada 
teman-temannya tentang cara menentukan gradien garis dengan 
mengubah persamaan ke bentuk cmxy += ) 

S3 : (telah mampu mengubah persamaan sendiri) 
S2 : “Ulangi-ulangi..” 

S1 :” x
3
1  berarti” 

S3 : ” 
3
2

3
1

−x ” 

S1 : “Caranya mencari itu..” 
S3 : “Persamaan garis lurus ya? Berarti mencari.. Bu..” 
(kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru) 

S1 : “Ini kan gradiennya yang ini 
3
1  , xy

3
1

= ” (sambil menuliskan 

persamaan-persamaan yang lain) 
S2 : “Tolong jelaskan Bu Latifah...” 
S1 : “Cara ini sudah ngerti?” 
S2 : “Belum” 
S1 : “Ini dicari dulu” 
S3 : “x-nya dicari dulu.. terus dicari persamaannya” 
S2 : “He’ eh..” 

S1 : “Mencari gradien yang pertama. Pokoknya gradiennya harus
3
1 .  

S2 : “Ko harus 
3
1  ?” 

S1 : “Soalnya gradien garis yang sejajar harus sama. Kan gradien yang 

pertama 
3
1 . Kan gradien garis yang sejajar  harus sama. Terus mencari 

persamaan garis yang sejajar. Berarti gradiennya 
3
1  ” 

S2 : “O…” 
....... 
 

Terakhir, S1 berinteraksi dengan S3 dalam menyelesaikan soal tentang sifat 

gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. S1 mendiskusikan soal tersebut 

dengan S3, dengan bimbingan dan arahan dari guru. Sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa kedua garis pada soal tersebut tegak lurus. Selain 

mendiskusikannya bersama S3, S1 juga menjelaskan cara menyelesaikan soal ini 

kepada S2 yang menanyakannya. 
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....... 
S1 : “Aku ngerti, ini dicari gradiennya dulu, ini dicari gradiennya” (menunjuk 

ke persamaan-persamaan yang ada di soal nomor 2) 
S3 : “Terus dibandingkan” 
S1 : “Sama apa nggak” 
(mengubah persamaan-persamaan ke bentuk cmxy += ) 
S3 : ”Terus dikalikan ta Lat?” (bertanya kepada S1) 
S1 : (mengangguk) 
S3 : ”-1, berarti tegak lurus” 

S1 : ”Ini kan gradiennya 
2
3

− ” 

S2 : ”Iki 2y, nggak dibagi 2y tah?” 
S1 : ”Ya dibagi 2, nanti hasilnya kan y” 
S3 : “Iya Mon” (panggilan S2) 
S1 : “Jadi kedua garis itu saling tegak lurus.” 
 
 

Adapun interaksi berpikir antara S1 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini.
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Diagram 4.37 Proses Interaksi Berpikir S1  
dengan Teman Diskusinya 
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2. Interaksi Berpikir S2 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan III ini, terlihat bahwa S2 kurang aktif 

dalam kegiatan team study. S2 lebih banyak menerima pengetahuan dari teman 

diskusinya dari pada menyumbangkan pemikirannya kepada teman-teman 

diskusinya. S2 cenderung untuk bertanya dan menunggu jawaban dari temannya. 

Pertama, S2 berinteraksi dengan S1 dan S3 tentang kesimpulan sifat gradien dari 

garis-garis yang saling sejajar. Dalam hal ini S2 berdiskusi dengan teman-

temannya tersebut. Ketika S1 mengatakan bahwa gradien dari garis-garis yang 

saling sejajar adalah sama semua, S3 menguatkan pendapat tersebut dengan 

mengatakan bahwa gradiennya sama walaupun persamaannya berbeda. Kemudian 

S1 menyimpulkan bahwa jika terdapat garis dengan persamaan cxmy += 11  

sejajar dengan garis dengan persamaan cxmy += 22 maka gradien kedua garis 

tersebut adalah sama atau 21 mm = . Kesimpulan ini disetujui oleh S2 maupun S3 

dengan mengucapkan kembali kesimpulan itu. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan 

dialog berikut. 

....... 
S1 : “Ya sama semua pokoknya” 
S3 : “Walaupun persamaannya berbeda..” 
S1 : “Gak pakai  wes..” 
S3 : “Lha ini persamaannya  kan beda-beda tah..” 
S1 : “Iya wes.. walaupun persamaannya berbeda.” 
S1 : “Dapat ditulis.. (membaca) sama ya Allah... Ini lho sama.. Males aku.” 
S3 : ”Iya-iya sama” 
S1 : “He.. ini isinya sama ini sama dengan..” (menjelaskan kepada teman-

temannya) 
S1 : ”Perhatikan gambar berikut! He.. Ayo isien!”(meminta S3 untuk segera 

mengisi LKSnya) 
S2 : ”m1 = m2” 
S1 : ” cxmy += 11  sejajar dengan garis cxmy += 22 maka gradien kedua 

garis tersebut adalah... sama dengan” 
S2 : ”sama atau m1 = m2” 
S1 : “He’ eh...” 
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S3 : “Iya...” 
....... 

 

Untuk selebihnya S2 hanya menerima pengetahuan dari S1 dan S3. S2 

menerima pengetahuan dari S2 tentang sifat gradien dari dua garis yang saling 

tegak lurus. Kemudian S2 menerima pengetahuan dari S2 dan S3 tentang soal 

open ended tentang sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar. S2 

menanyakan soal tersebut kepada S1, kemudian S1 dibantu oleh S3 

menjelaskannya kepada S2. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S2 : “Tolong jelaskan Bu Latifah...” 
S1 : “Cara ini sudah ngerti?” 
S2 : “Belum” 
S1 : “Ini dicari dulu” 
S3 : “x-nya dicari dulu.. terus dicari persamaannya” 
S2 : “He’ eh..” 

S1 : “Mencari gradien yang pertama. Pokoknya gradiennya harus
3
1 .  

S2 : “Ko harus 
3
1  ?” 

S1 : “Soalnya gradien garis yang sejajar harus sama. Kan gradien yang 

pertama 
3
1 . Kan gradien garis yang sejajar  harus sama. Terus mencari 

persamaan garis yang sejajar. Berarti gradiennya 
3
1  ” 

S2 : “O…” 
....... 
 

Selanjutnya, S2 menerima pengetahuan dalam menyelesaikan soal tentang 

sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus dari S1. Pengetahuan ini S2 

peroleh dengan mendengarkan dialog antara S1 dan S3 yang membahas soal 

tersebut serta menanyakannya kepada S1. 

Adapun interaksi berpikir antara S2 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini.
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Diagram 4.38 Proses Interaksi Berpikir S2 
dengan Teman Diskusinya 
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3. Interaksi Berpikir S3 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan III ini, terlihat bahwa S3 adalah siswa 

yang cukup aktif. S3 lebih banyak berinteraksi dengan temannya daripada 

menerima pengetahuan dari temannya. Pertama, S3 berinteraksi dengan S1 dan S2 

tentang kesimpulan sifat gradien dari garis-garis yang sejajar. Ketika S1 

mengatakan bahwa gradien dari garis-garis yang saling sejajar adalah sama 

semua, S3 menguatkan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa gradiennya 

sama walaupun persamaannya berbeda. Kemudian S1 menyimpulkan bahwa jika 

terdapat garis dengan persamaan cxmy += 11  sejajar dengan garis dengan 

persamaan cxmy += 22 maka gradien kedua garis tersebut adalah sama atau 

21 mm = . Kesimpulan ini disetujui oleh S2 maupun S3 dengan mengucapkan 

kembali kesimpulan itu. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : “Ya sama semua pokoknya” 
S3 : “Walaupun persamaannya berbeda..” 
S1 : “Gak pakai  wes..” 
S3 : “Lha ini persamaannya  kan beda-beda tah..” 
S1 : “Iya wes.. walaupun persamaannya berbeda.” 
S1 : “Dapat ditulis.. (membaca) sama ya Allah... Ini lho sama.. Males aku.” 
S3 : ”Iya-iya sama” 
S1 : “He.. ini isinya sama ini sama dengan..” (menjelaskan kepada teman-

temannya) 
S1 : ”Perhatikan gambar berikut! He.. Ayo isien!”(meminta S3 untuk segera 

mengisi LKSnya) 
S2 : ”m1 = m2” 
S1 : ” cxmy += 11  sejajar dengan garis cxmy += 22 maka gradien kedua 

garis tersebut adalah... sama dengan” 
S2 : ”sama atau m1 = m2” 
S1 : “He’ eh...” 
S3 : “Iya...” 
....... 

Kedua, S3 menerima pengetahuan dari S1 tentang sifat gradien dari dua 

garis yang saling tegak lurus. S3 menerima pengetahuan tersebut ketika S1 
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mengatakan bahwa perkalian gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1. 

Penjelasan ini didengar oleh S3. Kemudian S4 dan S3 kembali membaca 

kesimpulan tersebut untuk lebih memahaminya. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan 

dialog berikut. 

....... 
S1 : “Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1” 
S4 : “Jadi bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus? 

Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1. 
Sehingga dapat dituliskan hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus 
adalah…” 

S3 : “-1” 
S4 : “Oke” 
S1 : “ Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y dan garis yang sejajar dengan 

sumbu X walaupun kedua garis itu saling tegak lurus, tetapi kesimpulan di 
atas tidak berlaku karena garis yang sejajar dengan sumbu y tidak 
mempunyai gradien” (membacakan untuk teman-temannya) 

....... 
 

Ketiga, S3 berinteraksi dengan S1 dalam menyelesaikan soal yang 

berhubungan dengan sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Selain itu 

S3 juga menjelaskannya kepada S2 tentang cara penyelesaian soal tersebut. 

....... 
S1 : “Buatlah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis dengan 

persamaan 23 += yx ” 
S3 : “Gimana se? Bu…” 
S1 : “Aku ngerti, mencari gradiennya dulu” (kemudian menjelaskan kepada 

teman-temannya tentang cara menentukan gradien garis dengan 
mengubah persamaan ke bentuk cmxy += ) 

S3 : (telah mampu mengubah persamaan sendiri) 
S2 : “Ulangi-ulangi..” 

S1 :” x
3
1  berarti” 

S3 : ” 
3
2

3
1

−x ” 

S1 : “Caranya mencari itu..” 
S3 : “Persamaan garis lurus ya? Berarti mencari.. Bu..” 
(kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru) 

S1 : “Ini kan gradiennya yang ini 
3
1  , xy

3
1

= ” (sambil menuliskan 

persamaan-persamaan yang lain) 



 

 132

S2 : “Tolong jelaskan Bu Latifah...” 
S1 : “Cara ini sudah ngerti?” 
S2 : “Belum” 
S1 : “Ini dicari dulu” 
S3 : “x-nya dicari dulu.. terus dicari persamaannya” 
S2 : “He’ eh..” 

S1 : “Mencari gradien yang pertama. Pokoknya gradiennya harus
3
1 .  

S2 : “Ko harus 
3
1  ?” 

S1 : “Soalnya gradien garis yang sejajar harus sama. Kan gradien yang 

pertama 
3
1 . Kan gradien garis yang sejajar  harus sama. Terus mencari 

persamaan garis yang sejajar. Berarti gradiennya 
3
1  ” 

S2 : “O…” 
....... 
 

Terakhir, S3 berinteraksi dengan S1 dalam menyelesaikan soal yang 

berhubungan dengan sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. S3 

mendiskusikan soal tersebut dengan S1, dengan bimbingan dan arahan dari guru. 

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kedua garis pada soal tersebut tegak lurus.  

....... 
S1 : “Aku ngerti, ini dicari gradiennya dulu, ini dicari gradiennya” (menunjuk 

ke persamaan-persamaan yang ada di soal nomor 2) 
S3 : “Terus dibandingkan” 
S1 : “Sama apa nggak” 
(mengubah persamaan-persamaan ke bentuk cmxy += ) 
S3 : ”Terus dikalikan ta Lat?” (bertanya kepada S1) 
S1 : (mengangguk) 
S3 : ”-1, berarti tegak lurus” 

S1 : ”Ini kan gradiennya 
2
3

− ” 

S2 : ”Iki 2y, nggak dibagi 2y tah?” 
S1 : ”Ya dibagi 2, nanti hasilnya kan y” 
S3 : “Iya Mon” (panggilan S2) 
S1 : “Jadi kedua garis itu saling tegak lurus.” 

 

Adapun interaksi berpikir antara S3 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini.
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Diagram 4.39 Proses Interaksi Berpikir S3 
dengan Teman Diskusinya 
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4. Interaksi Berpikir S4 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan III ini, S4 masih terlihat pasif. S4 

tidak pernah berinteraksi dengan teman diskusinya, S4 hanya menerima 

pengetahua dari teman diskusinya. S4 cenderung bertanya dan menunggu jawaban 

dari temannya saja dan tidak memberikan sumbangan pemikiran dalam 

menyelesaikan LKS. Pertama S4 menerima pengetahuan dari S1 tentang sifat 

gradien dari garis-garis yang saling sejajar melalui dialog antara S1, S2 dan S3 

yang sedang mendiskusikannya. 

Kedua, S4 menerima pengetahuan dari S1, tentang sifat gradien dari dua 

garis yang saling tegak lurus. Kemudian S4 membaca ulang kesimpulan yang 

dijelaskan oleh S1 untuk lebih memahaminya. Ketiga, S4 menerima pengetahuan 

dalam menyelesaikan soal tentang sifat gradien dari dua garis yang saling sejajar 

dari S1 dan S3. Pengetahuan ini S4 dapatkan dengan mendengarkan dialog S1 dan 

S3 ketika menjelaskan soal tersebut kepada S2. 

Terakhir, S4 menerima pengetahuan dari S1 tentang sifat gradien dari dua 

garis yang saling tegak lurus. S4 menerima pengetahuan ini ketika mendengarkan 

penjelasan S1 kepada S2 tentang soal tersebut. 

Adapun interaksi berpikir S4 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.40 Proses Interaksi Berpikir S4 
dengan Teman Diskusinya 
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e. Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Materi Setelah Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara 

tahap dua dengan masing-masing subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi persamaan 

garis lurus terutama sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar serta dua 

garis yang saling tegak lurus. Berikut cuplikan wawancara kepada masing-masing 

subjek penelitian.  

1. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Peneliti melakukan wawancara pertama dengan S1 pada jam istirahat. Dari 

wawancara yang dilakukan dengan S1, terlihat bahwa S1 telah memahami tentang 

sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar maupun dua garis yang saling 

tegak lurus. Ketika ditanya oleh peneliti tentang sifat gradien dari garis-garis yang 

saling sejajar, S1 dengan lancar mengatakan bahwa gradiennya adalah sama. 

Kemudian ketika diberikan dua persamaan yang berbeda yaitu 23 += xy  dan 

23 +−= xy , S1 mengatakan bahwa keduanya tidak saling sejajar karena gradien 

kedua garis itu tidak sama. Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Bagaimana sifat gradien garis-garis yang sejajar?” 
S1 : ”Sejajar .... sama” 
P : ”Benarkah ini sejajar dengan ini?” (sambil menunjuk ke persamaan 

23 += xy dan 23 +−= xy ) 
S1 : ”Tidak” 
P : ”Kenapa?” 
S1 : ”Karena gradien garis yang pertama tidak sama dengan gradien garis 

yang kedua yaitu 33 −≠ ” 
 
Selanjutnya, ketika peneliti menanyakan sifat gradien dari dua garis yang 

saling tegak lurus S1 juga dengan lancar mengatakan bahwa hasil kali kedua 

gradiennya adalah -1. Kemudian, ketika diberikan dua persamaan yang berbeda 

yaitu dan S1 mengatakan bahwa kedua garis itu tidak saling tegak lurus karena 
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hasil kali gradiennya tidak sama dengan -1. Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan 

dialog berikut. 

P : ”Terus.. Gradien dari dua garis yang saling tegak lurus itu sifatnya 
gimana?” 

S1 : ”Hasil perkalian dari kedua gradien tersebut hasilnya -1” 
P : ”Benarkah garis ini tegak lurus dengan garis ini?” (sambil menunjuk 

ke persamaan 14 += xy  dan 54 +−= xy ) 
S1 : ”tidak, karena 144 −≠−× ” 
P : ”Karena?” 
S1 : ” 144 −≠−× ” 
P : ”He’ eh pinter” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S1 setelah 

pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.41. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S1 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun struktur berpikir S1 jika dibandingkan dengan 

struktur awa yang dimiliki oleh S1 akan tampak seperti pada diagram berikut. 
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Diagram 4.42. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1  
dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 

2. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 
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dua garis yang saling tegak lurus. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan sifat 

gradien dari garis-garis yang saling sejajar, S2 mengatakan bahwa gradiennya 

tidak sama. Kemudian ketika peneliti memberikan dua persamaan yaitu 

23 += xy dan 23 +−= xy serta menanyakan apakan kedua garis itu sejajar, S2 

mengatakan bahwa kedua garis itu tidak sejajar karena gradiennya tidak sama. Hal 

ini ditunjukkan oleh cuplikan dialog berikut. 

P : ”Bagaimana garis-garis yang saling sejajar.. Bagaimana sifat 
gradiennya?” 

S2 : “sama” 
P : “Kalau ada soal seperti ini, benarkah garis dengan persamaan 

23 += xy  sejajar dengan 23 +−= xy ?” 
S2 : “Tidak Bu..” 
P : “Kenapa ko tidak?” 
S2 : “Karena 3x dengan -3x tidak sama” 
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P : ”Apanya?” 
S2 : ”Gradiennya”  
 
Selanjutnya peneliti menanyakan sifat gradien dari dua garis yang saling 

tegak lurus, S2 mengatakan bahwa hasil kalinya sama dengan -1. Kemudian 

ketika peneliti memberikan dua persamaan yaitu 14 += xy dan 54 +−= xy serta 

menanyakan apakah kedua garis itu saling tegak lurus, S2 mengatakan kedua garis 

itu tidak tegak lurus karena hasil kali gradiennya tidak sama dengan -1. Hal ini 

terlihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Oh iya... Sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus itu 
seperti apa?” 

S2 : ”(berfikir) hasil kalinya -1” 
P : ”He’ eh... Benarkah garis dengan persamaan 14 += xy  tegak lurus 

dengan 54 +−= xy ?” 
(S2 terlihat bingung) 
P : ”Benar apa salah?” 
S2 : ”Salah karena gradiennya tidak sama dan hasilnya juga tidak sama” 
P : ”Tidak sama dengan?” 
S2 : ”dengan -1” 
P : ” 44 −×  itu sama dengan berapa sih?” 
S2 : “-16” 
P : “Jadi dia tidak sama dengan?” 
S2 : “-1” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S2 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.43. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 
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Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S2 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun struktur berpikir S2 jika dibandingkan dengan 

struktur awa yang dimiliki oleh S2 akan tampak seperti pada diagram berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 4.44. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1  

dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 
 

3. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 dilakukan peneliti ketika jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S1. Dari wawancara dengan S3 tersebut, diperoleh 

suatu keterangan bahwa S3 sudah memahami tentang sifat gradien dari baik garis-

garis yang saling sejajar maupun sifat gradien dari dua garis yang saling tegak 

lurus. Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana gradien garis-garis yang 

saling sejajar, S3 awalnya masih bingung dan mengatakan tegak lurus. Kemudian 

setelah peneliti mengulangi pertanyaannya, S3 langsung meralat jawabannya 

sebelumnya dengan mengatakan bahwa gradiennya sama. Peneliti kemudian 

memberikan dua persamaan yaitu 23 += xy dan 23 +−= xy serta menanyakan 

apakah keduanya saling sejajar, S3 tidak sama karena yang dia maksud adalah 
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gradiennya. Kemudian mengatakan salah yang artinya keduanya tidak saling 

tegak lurus. Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Bagaimana gradien garis-garis yang sejajar?” 
S3 : (terlihat bingung) 
P : ”Garis-garis yang sejajar itu gradiennya gimana?” 
S3 : ”Tegak lurus..” 
P : ”Loh... Garis-garis yang sejajar itu gradiennya gimana?” 
S3 : ”Oh.. sama” 
P : ”Benarkah garis dengan persamaan 23 += xy  sejajar dengan 

23 +−= xy ?” 
S3 : ”Tidak sama” 
P : ”Berarti salah?” 
S3 : “Apa? Iya Bu salah” 
P : “Kenapa?” 
S3 : “Karena persamaan satu tidak sama dengan persamaan dua” 
P : ”Karena?” 
S3 : ”Karena jawabannya beda” 
P : ”Gradiennya?” 
S3 : ”Beda” 
 
Wawancara dilanjutkan dengan menanyakan tentang sifat gradien daru dua 

garis yang saling tegak lurus. Awalnya S3 mengatakan tidak punya karena S3 

yang dia ingat saat itu adalah gradien garis yang tegak atau garis yang sejajar 

dengan sumbu Y. Kemudian setelah peneliti mengulangi pertanyaannya dengan 

memberi penekanan terhadap dua garis yang saling tegak lurus, S3 langsung 

mengatakan -1. Ketika peneliti menanyakan maksudnya, S3 mengatakan bahwa 

121 −=×mm . Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan memberikan dua 

persamaan yaitu 14 += xy dan 54 +−= xy serta menanyakan apakah kedua garis 

itu saling tegak lurus. Dengan bimbingan peneliti, S3 mendapat kesimpulan 

bahwa kedua garis itu tidak saling tegak lurus. Hal ini ditunjukkan dengan dialog 

berikut. 

P : ”Bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus?” 
S3 : ”Tidak punya...” 
P : ”Kalau ada dua garis yang saling tegak lurus...” 
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S3 : ”-1” 
P : ”Apanya?Apanya yang -1?” 
(S3 terlihat bingung kemudian peneliti memberikan bantuan) 
P : ”m1...” 
S3 : ” 121 −=×mm ” 
P : ”Good... Terus ini benarkah 14 += xy  tegak lurus dengan 

54 +−= xy ?” 
S3 :  ”Hmm..” 
P : ”Ayo coba dikalikan gradiennya!” 
S3 : ”-16” 
P : ”Berarti?” 
S3 : ”Salah” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S3 setelah 

diadakan pembelajaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.45. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 
 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S3 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun struktur berpikir S3 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada diagram berikut. 
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Diagram 4.46. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S3 
Dengan Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

 

4. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S4 dilakukan pada jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S3. Dari wawancara tersebut, diperoleh keterangan 

bahwa S3 sudah memahami tentang sifat gradien baik garis-garis yang saling 

sejajar maupun sifat gardien dari dua garis yang saling tegak lurus. Ketika peneliti 

menanyakan tentang sifat gradien dari garis-garis yang saling sejajar, S4 

menjawab sama. Kemudian peneliti melanjutkan dengan memberikan dua 

persamaan yaitu 54 +−= xy  dan 23 +−= xy  serta menanyakan benarkah 

keduanya sejajar, S4 mengatakan tidak sejajar. Kemudian S4 memberikan alasan 

kedua garis itu tidak sejajar karena kedua gradiennya tidak sama. Hal ini 

ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : ”Bagaimana gradien garis-garis yang sejajar?” 
S4 : ”(berfikir) sama” 
P : ”Ini... benarkah garis dengan persamaan 23 += xy  sejajar dengan 

23 +−= xy ?” 
S4 : ”Tidak Bu...” 

PGL 

F 

MNF KC 

MT

MKT G 

PPGL 

Dikonstruksi 

PPGL

Gr 

SGr 

PGL 

DGS DGT 

S S 

Gr 

SGr 

DGS DGT 

S S 



 

 144

P : ”Karena ?” 
S4 : ”Karena 23 += xy  gradiennya 3 yang 23 +−= xy  gradiennya -3” 
P : ”Jadi tidak apa?” 
S4 : ”Tidak sama” 
 
Selanjutnya peneliti menanyakan sifat gradien dari dua garis yang saling 

tegak lurus. S4 awalnya terlihat bingung dan mengatakan 121 −=×mm  sambil 

tertawa, karena S4 merasa ragu. Kemudian peneliti mengatakan jawabannya benar 

dan memberikan pujian kepada S4. Setelah itu, peneliti memberikan dua 

persaman garis yaitu 14 += xy  dan 54 +−= xy  serta menanyakan benarkah 

kedua garis itu saling tegak lurus. S4 mengatakan salah, karena 121 −=×mm . 

Untuk meyakinkan bahwa S4 benar-benar mengerti, peneliti menanyakan berapa 

1m dan 2m . Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus?” 
S4 : ”Sifat gradiennya?” 
(S4 mendapat gangguan dari teman-temannya) 
P : ”Gimana?” 
S4 : ”Saling tegak lurus...” 
P : “He’ eh dua garis yang saling tegak lurus.. sifatnya?” 
S4 : “ 121 −=×mm ” (sambil tertawa karena kurang yakin) 
P : ”He’ eh pinter... Terus ini, benarkah ini tegak lurus dengan ini?” 

(sambil menunjuk ke persamaan 14 += xy  dan 54 +−= xy ?) 
S4 : ”Tidak” 
P : ”Kenapa?” 
S4 : ”Karena 121 −≠×mm ” 
P : ”Ini berapa ini? 1m nya?” (sambil menunjuk persamaan 14 += xy ) 
S4 : ”4” 
P : ” 2m nya?” 
S4 : ”-4” 
P : ” 44 −× ?” 
S4 : ”-16” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S4 setelah 

diadakan pembelajaran IV sebagai berikut. 
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Diagram 4.47. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 
 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S4 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran berhasil. Adapun struktur berpikir S4 jika dibandingkan dengan 

struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Diagram 4.48. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S4 
Dengan Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

 
4. Paparan Data Pertemuan IV 

a. Persiapan Pertemuan IV 

Tahap persiapan pada pertemuan IV ini, dilakukan peneliti pada saat 

sebelum pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

naskah wawancara yang akan digunakan setelah pembelajaran. LKS berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok untuk 

mengarahkannya pada materi yang dimaksud yaitu menentukan persamaan garis 

jika diketahui gradiennya serta satu titik yang dilalui. Setiap siswa memperoleh 

LKS, hal ini karena di dalam pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 

terdapat tahapan yang disebut student creative yang merupakan kegiatan dimana 

setiap siswa harus mempelajari LKS secara individu. Adapun RPP dan LKS ini 

telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta telah divalidasi oleh dosen 

dan guru yang sudah berpengalaman. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan IV 

1. Ilustasi kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran pada pertemuan IV ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal, peneliti melaksanakan 

kegiatan teaching group yaitu membahas PR yang dirasa sulit untuk siswa, yang 

dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari yaitu  

menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, 

menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat tentang garis-garis yang sejajar 

serta dua garis yang saling tegak lurus, menyampaikan metode pembelajaran yang 

akan dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted 

Individualization) seperti pada pertemuan sebelumnya, serta meminta siswa untuk 

berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kegiatan teaching group ini 

berlangsung selama 20 menit, yaitu 10 menit lebih lama dari rencana semula. 
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Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan student creative, team study, serta 

whole-class unit. Kegiatan student creative diawali dengan pembagian LKS 

kepada setiap siswa. Kemudian setiap siswa mempelajari LKS secara mandiri, 

dalam hal ini peneliti meminta siswa untuk tidak berdiskusi dengan temannya 

terlebih dahulu. Kegiatan student creative ini berlangsung selama 5 menit, yaitu 

10 menit lebih cepat dari rencana. Hal ini karena keterbatasan waktu sehingga 

dikhawatirkan siswa tidak akan maksimal dalam kegiatan team study. 

Kemudian dilaksanakan kegiatan team study dimana siswa mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 

berusaha untuk memahami materi dengan bantuan LKS. Setiap siswa saling 

berinteraksi di dalam kegiatan team study ini untuk menyelesaikan LKS yang 

telah diterima. Peran peneliti pada kegiatan team study ini adalah sebagai 

fasilitator, mediator, dan motivator. Peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran 

berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat proses diskusi mereka. Serta 

memberikan bimbingan dan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Selain itu, peneliti juga berusaha mengaktifkan kerja sama antar kelompok dan 

meminta siswa untuk membantu teman satu kelompoknya yang mengalami 

kesulitan. Pelaksanaan team study ini berlangsung 25 menit yaitu lima menit lebih 

cepat dari rencana semula. 

Pada saat team study berlangsung, peneliti memasang flashdisk recorder 

pada kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

merekam semua yang dilakukan dan dibahas oleh masing-masing siswa saat 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu peneliti juga memantau hal-hal yang 

dilakukan dan diucapkan oleh keempat subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti 
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dibantu oleh teman sejawat sehingga peneliti bisa memantau keempat subjek 

dengan baik. 

Tahap inti ini diakhiri dengan kegiatan whole-class unit dimana peneliti 

memilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Pemilihan kelompok ini dilihat dari hasil LKS yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya adalah kelompok 8 dan kelompok 4. 

Kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusinya tentang soal nomor 2 di 

LKS. Kelompok 8 ini hanya mencari gradien garis yang belum diketahui dan tidak 

menentukan persamaan garisnya. Jawaban dari kelompok 8 ini mendapat 

sanggahan dari kelompok 1, yang mengemukakan bahwa yang diminta dari soal 

itu adalah persamaannya. Sehingga setelah menemukan gradien garis itu, maka 

kita harus memasukkannya ke dalam rumus )( 11 xxmyy −=− . Kelompok 1 juga 

menyebutkan persamaan yang nantinya diperoleh yaitu 103 +−= xy . 

Kelompok 4 memprsentasikan hasil diskusinya tentang soal nomor 3, 

dengan menuliskan jawabannya di papan tulis kemudian menjelaskan kepada 

teman-temannya. Tetapi, jawaban kelompok 4 ini kurang tepat, karena mereka 

tidak mencari gradien garis yang akan ditentukan persamaannya terlebih dahulu. 

Mereka memasukkan nilai gradien dari yang yang tegak lurus dengan garis yang 

akan dicari persamaannya tersebut. Pendapat kelompok 4 ini mendapat sanggahan 

dari kelompok 6 yang mengatakan bahwa kita harus menentukan gradiennya dulu 

dengan menggunakan sifat bahwa 121 −=×mm . Kelompok 6 juga menuliskannya 

di papan tulis, yang dilanjutkan dengan menentukan persamaan garisnya. 

Pendapat kelompok 6 ini disetujui oleh seluruh siswa dan kelompok 4 menerima 
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sanggahan tersebut. Kegiatan team study ini berlangsung selama 20 menit sesuai 

dengan rencana semula 

Pada tahap akhir, peneliti memuji pelaksanaan diskusi yang selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberi tugas rumah 

kepada siswa untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku Gelora Aksara 

Pratama yang merupakan buku pegangan siswa. 

2. Struktur Permasalahan 

Pada pembelajaran pertemuan IV ini peneliti melakukan pembahasan 

tentang cara menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik 

yang dilalui. Adapun stuktur masalah yang diberikan oleh peneliti dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Diagram 4.49. Struktur Masalah dari Menentukan Persamaan Garis 

Anak panah menggambarkan hubungan antar materi yang satu dengan 

yang lain. Untuk daerah lingkaran menunjukkan hal tersebut merupakan pokok 

bahasan yang sedang dituju pada pembelajaran ini. 

Pada permasalahan di atas, untuk memahami tentang sifat gradien, siswa 

harus memahami tentang apa itu persamaan garis lurus serta pengertiannya. 

Menentukan persamaan garis mencakup menentukan persamaan garis jika 

diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, menentukan persamaan garis jika 

diketahui sejajar dengan garis tertentu dan satu titik yang dilalui, serta 
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menentukan persamaan garis jika diketahui tegak lurus dengan garis tertentu dan 

satu titik yang dilalui. 

c. Proses Interaksi Berpikir Siswa saat Team Study 

Pengetahuan awal siswa yang ditunjukkan dengan struktur berpikir awal 

siswa masih sangat terbatas. Hal ini karena siswa tidak mempelajari materi 

sebelum materi diajarkan oleh guru. Pada proses pembelajaran diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika sedang terjadi pembelajaran, 

semua kegiatan yang dilakukan kelompok subjek penelitian diamati secara 

mendetail. Apa yang dilakukan dan apa yang ditanyakan telah direkam oleh 

peneliti. Sehingga dengan pengetahuan awal dan dengan LKS yang diberikan, 

diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan adanya 

pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) ini, 

diharapkan pengetahuan siswa akan bertambah. Dimana siswa dapat saling 

bertukar ide dalam kegiatan team study dengan sebelumnya telah mempelajari 

LKS secara individu melalui kegiatan student creative. Sehingga terjadi saling 

interaksi dan bertukar pikiran yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Diagram dari proses interaksi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dari diagram di atas terlihat bahwa terjadi interaksi antar siswa pada 

kegiatan team study. Garis dengan kedua ujung bertanda panah menunjukkan 

bahwa terjadi interaksi diantara keduanya. Sedangkan garis dengan satu anak 

panah menunjukkan bahwa terjadi proses pemberian bantuan dari pangkah 

menuju ke ujung. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan hal-hal yang 

belum dipahami oleh masing-masing sunjek. 

Pada wawancara awal, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki 

oleh masing-masing subjek masih sangat sedikit. Dengan pengetahuan awal 

tersebut, subjek diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam 

LKS. LKS yang diberikan kepada masing-masing subjek menuntun setiap subjek 

untuk dapat memecahkan masalah yang disajikan oleh peneliti. 

Interaksi terjadi antar anggota kelompok dengan media LKS yang telah 

diberikan. LKS disini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru yang belum pernah mereka pelajari 

sebelumnya. Sehingga dapat terjadi saling tukar menukar informasi berdasarkan 

pengetahuan awal yang telah mereka pahami untuk mengkonstruksi pengetahuan 

yang baru secara bersama-sama. 

Ada interaksi aktif dan interaksi pasif yang terjadi dalam kelompok 

tersebut. Interaksi aktif yang dimaksud di sini adalah dalam interaksi tersebut 

terjadi dialog dari individu yang bersangkutan untuk memahami pengetahuan 

baru. Sedangkan interaksi pasif tidak terjadi adanya dialog pada individu yang 

bersangkutan melainkan dia hanya mendengar dialog dari temannya kemudian 

menyimpulkan sendiri pengetahuan itu. 
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d. Analisis Proses Interaksi Berpikir Siswa 

Dari kegiatan team study pada pembelejaran IV ini, terlihat adanya 

interaksi antara masing-masing. Berikut adalah kegiatan interaksi masing-masing 

siswa terhadap teman diskusinya 

1. Interaksi Berpikir S1 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan IV ini, terlihat bahwa S1 sudah tidak 

mendominasi dalam kegiatan team study. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, 

S1 juga mendapatkan pengetahuan dari temannya yaitu dari S3. S1 mendapatkan 

pengetahuan dari S3 mengenai persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan 

satu titik yang dilalui. Dalam hal ini S3 menerangkan kepada S1 cara 

menyelesaikan soal dalam menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan 

satu titik yang dilalui. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S3 : ”Ini x1, ini y1 terus ini m-nya” (menjelaskan kepada S1) 
S1 : ” )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya... Oh 1yy − ..” 
S3 : ”Tentukan persamaan garis yang melalui ...” (mengerjakan soal 

selanjutnya) 
S1 : ”Lho ini y - nya ko tiba-tiba -5? 1y -nya?” 
S3 : ”Lho ini” (sambil menunjuk ke ordinat titik yang diketahui) 
S1 : “ O iya sih..” 
(melanjutkan mengerjakan kembali) 
S1 : ”Lho ini plus ko Rum” (mengalami kesalahan karena nilai gradien yang 

disubstitusikan 5 bukan -5) 
S3 : “Lho ini gradiennya -5” 
S1 : ”Oh iya.. Berarti ini plus ini min” (sambil menuliskan 1555 +−=− xy ) 
....... 
 

Setelah mendapatkan pengetahuan tentang cara menentukan persamaan 

garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, S1 berinteraksi dengan S3 

dalam menyelesaikan soal berikutnya. Dalam hal ini S1 berdiskusi dengan S3 

dalam menentukan persamaan garis lurus jika garisnya sejajar dengan garis 

tertentu dan melalui satu titik. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 



 

 154

....... 
S3 : ”Bu.. Kalau begini gimana Bu?” 
(Guru memberi bimbingan dalam menyelesaikan soal nomor 2) 
S1 : “O.. Berarti gradiennya 3, Oh.. belum diubah..” 
(kemudian mereka berempat mengubah persamaan 23 =+ yx  ke bentuk 

cmxy += ) 
S1 : ”m = -3 ya? Gradiennya berarti -3” 
S3 : “He’ eh..” 
S1 : ”Terus mencari ininya” (yang dia maksud adalah menentukan 

persamaannya) 
S1 : “ )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya -2 ya? Berarti + 2” (sambil menuliskan 

)4(32 −−=+ xy ) 
(mereka berempat melanjutkan mengubah persamaan yang diperoleh ke bentuk 

cmxy += ) 
....... 
 

Kemudian S1 berinteraksi dengan S3 dalam menyelesaikan soal nomor 3. 

Awalnya diskusi yang dilakukan oleh S1 dan S3 mengalami kesalahan karena 

mereka berdua mengira bahwa kedua garis pada soal tersebut adalah sejajar bukan 

tegak lurus. Tetapi setelah mendapat bimbingan dari guru, S1 dan S3 segera 

meralat jawabannya. Ketika S1 menyadari bahwa kedua garis tegak lurus, dia 

langsung menyebutkan sifat gradiennya yaitu 121 −=×mm . Kemudian S3 

menyebutkan bahwa mereka harus mencari m1-nya. Pendapat S3 ini diperkuat 

oleh S1 yang menyebutkan bahwa yang diketahui dalam soal adalah m2-nya. 

Kemudian mereka melanjutkan dengan mencari persamaan garis lurusnya. Selain 

mendiskusikan dengan S3, S1 juga menjelaskannya kepada S4. Hal ini dapat 

dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

S1 : (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya) ” xyxx −=−− 93 ” (mencari 
gradien garis yang diketahui dengan mengubah bentuknya) 

S3 : (Ikut menyelesaikan soal nomor 3 dengan berusaha mengerjakannya 
sendiri) 

S1 : ” xy −=− 93 , berarti gradiennya -3” (sambil menjelaskannya kepada S4) 
S4 : (hanya melihat dan ikut menuliskannya) 

S1 : ”Lho kok -3y? O iya per -3. xy
3
13+−= , m-nya sama dengan 

3
1 ” 
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(kemudian mereka berempat langsung mensubstitusikan nilai gradien yang di 
peroleh ke dalam rumus dan tidak mengetahui kalau kedua garis yang diketahui 
tegak lurus dan bukan sejajar) 

S1 : ”

12
3
1

102
3
11010

2
3
110

)6(
3
110

)( 11

+=

++=+−

+=−

+=−

−=−

xy

xy

xy

xy

xxmyy

” (menuliskan sambil menjelaskan kepada S4) 

S4 : ”Lihat” (meminta LKS S1) 
 (Setelah selesai mereka melaporkannya kepada guru) 
S1 : ”Oh tegak lurus... 121 −=×mm ” 
S3 : ”Mencari m1” 
S1 : ”Oh ini m2-nya” 
S3 : ”Bu berarti pakai 121 −=×mm ?” 
(setelah memahami penjelasan guru, mereka berempat melanjutkan mengerjakan) 
S3 : ”Bu sudah...” (tetapi tidak mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah 

persamaan garis, mereka hanya mencari gradiennya saja) 
S1 : ”m-nya -3” 
(mereka  melanjutkan kembali menentukan persamaan garis, S1 dan S3 saling 
melihat jawaban satu sama lain, S2 dan S4 hanya menunggu jawaban dari 
temannya) 

 

Adapun interaksi berpikir antara S1 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.51 Proses Interaksi Berpikir S1 
dengan Teman Diskusinya 
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2. Interaksi Berpikir S2 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran IV ini, S2 yang merupakan siswa berkemampuan 

sedang pertama terlihat pasif. Dia hanya memperoleh pengetahuan dari teman-

temannya dan tidak memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan 

LKS yang diberikan. Pertama, S2 menerima pengetahuan dari S3 tentang cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. 

Pengetahuan ini S2 dapatkan dengan mendengarkan penjelasan S3 kepada S1 

dalam menyelesaikan soal nomor 1.  

Kedua, S2 mendapat pengetahuan dari S1 dan S3 tentang cara 

menyelesaikan soal dalam menentukan persamaan garis jika diketahui garisnya 

sejajar dengan garis tertentu dan melalui satu titik. Pengetahuan ini S2 dapatkan 

dengan mendengarkan dialog antara S1 dan S3 yang mendiskusikan soal tersebut. 

Ketiga, S2 mendapat pengetahuan dari S3 tentang cara menyelesaikan soal 

dalam menentukan persamaan garis jika diketahui garisnya tegak lurus dengan 

garis tertentu dan melalui satu titik. Pengetahuan ini S2 dapatkan dengan 

mendengarkan dialog S3 dengan S1 serta melihat jawaban S3. 

Adapun interaksi berpikir S2 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berpikir berikut ini. 



 

 158

 
PGLPPGL 

MPGL DGrSt 

DGSSt 

DGTSt 

PGLPPGL

MPGL DGrSt 

DGSSt

DGTSt

PGLPPGL

MPGL DGrSt 

DGSSt 

DGTSt 

PGLPPGL

MPGL DGrSt 

DGSSt 

DGTSt 

S1 

S4 
S3 

S2 

Diagram 4.52 Proses Interaksi Berpikir S2 
dengan Teman Diskusinya 
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3. Interaksi Berpikir S3 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran IV ini, S3 yang merupakan siswa berkemampuan 

sedang kedua terlihat aktif. S3 terlihat lebih siap dalam kegiatan pembelajaran kali 

ini. S3 mendominasi kegiatan team study, dia memberikan penjelasan kepada 

teman-temannya. Pertama, S3 memberikan penjelasan kepada S1 tentang cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. S3 

menunjukkan kepada S1 bahwa absis dari titik yang dilalui garis adalah 1x dan 

ordinatnya adalah 1y  sedangkan gradiennya adalah m. Sehingga nilai-nilai 

tersebut siap untuk disubstitusi ke rumus )( 11 xxmyy −=− . Hal ini dapat dilihat 

dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S3 : ”Ini x1, ini y1 terus ini m-nya” (menjelaskan kepada S1) 
S1 : ” )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya... Oh 1yy − ..” 
S3 : ”Tentukan persamaan garis yang melalui ...” (mengerjakan soal 

selanjutnya) 
S1 : ”Lho ini y - nya ko tiba-tiba -5? 1y -nya?” 
S3 : ”Lho ini” (sambil menunjuk ke ordinat titik yang diketahui) 
S1 : “ O iya sih..” 
(melanjutkan mengerjakan kembali) 
S1 : ”Lho ini plus ko Rum” (mengalami kesalahan karena nilai gradien yang 

disubstitusikan 5 bukan -5) 
S3 : “Lho ini gradiennya -5” 
S1 : ”Oh iya.. Berarti ini plus ini min” (sambil menuliskan 1555 +−=− xy ) 
....... 
 

Kedua, S3 berinteraksi dengan S1 dalam menentukan persamaan garis jika 

diketahui garis tersebut sejajar dengan garis tertentu dan melalui satu titik. Hal ini 

dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut.  

....... 
S3 : ”Bu.. Kalau begini gimana Bu?” 
(Guru memberi bimbingan dalam menyelesaikan soal nomor 2) 
S1 : “O.. Berarti gradiennya 3, Oh.. belum diubah..” 
(kemudian mereka berempat mengubah persamaan 23 =+ yx  ke bentuk 

cmxy += ) 
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S1 : ”m = -3 ya? Gradiennya berarti -3” 
S3 : “He’ eh..” 
S1 : ”Terus mencari ininya” (yang dia maksud adalah menentukan 

persamaannya) 
S1 : “ )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya -2 ya? Berarti + 2” (sambil menuliskan 

)4(32 −−=+ xy ) 
(mereka berempat melanjutkan mengubah persamaan yang diperoleh ke bentuk 

cmxy += ) 
....... 
 

Ketiga, S3 berinteraksi dengan S1 dalam menentukan persamaan garis jika 

diketahui garis tersebut tegak lurus dengan garis tertentu dan melalui satu titik. 

Awalnya diskusi yang dilakukan oleh S3 dan S1 mengalami kesalahan karena 

mereka berdua mengira bahwa kedua garis pada soal tersebut adalah sejajar bukan 

tegak lurus. Tetapi setelah mendapat bimbingan dari guru, S1 dan S3 segera 

meralat jawabannya. Ketika S1 menyadari bahwa kedua garis tegak lurus, dia 

langsung menyebutkan sifat gradiennya yaitu 121 −=×mm . Kemudian S3 

menyebutkan bahwa mereka harus mencari m1-nya. Pendapat S3 ini diperkuat 

oleh S1 yang menyebutkan bahwa yang diketahui dalam soal adalah m2-nya. 

Kemudian mereka melanjutkan dengan mencari persamaan garis lurusnya. Hal ini 

dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

S1 : (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya) ” xyxx −=−− 93 ” (mencari 
gradien garis yang diketahui dengan mengubah bentuknya) 

S3 : (Ikut menyelesaikan soal nomor 3 dengan berusaha mengerjakannya 
sendiri) 

S1 : ” xy −=− 93 , berarti gradiennya -3” (sambil menjelaskannya kepada S4) 
S4 : (hanya melihat dan ikut menuliskannya) 

S1 : ”Lho kok -3y? O iya per -3. xy
3
13+−= , m-nya sama dengan 

3
1 ” 

(kemudian mereka berempat langsung mensubstitusikan nilai gradien yang di 
peroleh ke dalam rumus dan tidak mengetahui kalau kedua garis yang diketahui 
tegak lurus dan bukan sejajar) 
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S1 : ”

12
3
1

102
3
11010

2
3
110

)6(
3
110

)( 11

+=

++=+−

+=−

+=−

−=−

xy

xy

xy

xy

xxmyy

” (menuliskan sambil menjelaskan kepada S4) 

S4 : ”Lihat” (meminta LKS S1) 
 (Setelah selesai mereka melaporkannya kepada guru) 
S1 : ”Oh tegak lurus... 121 −=×mm ” 
S3 : ”Mencari m1” 
S1 : ”Oh ini m2-nya” 
S3 : ”Bu berarti pakai 121 −=×mm ?” 
(setelah memahami penjelasan guru, mereka berempat melanjutkan mengerjakan) 
S3 : ”Bu sudah...” (tetapi tidak mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah 

persamaan garis, mereka hanya mencari gradiennya saja) 
S1 : ”m-nya -3” 
(mereka  melanjutkan kembali menentukan persamaan garis, S1 dan S3 saling 
melihat jawaban satu sama lain, S2 dan S4 hanya menunggu jawaban dari 
temannya) 

 

Adapun interaksi berpikir S3 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.53 Proses Interaksi Berpikir S3 
dengan Teman Diskusinya 
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4. Interaksi Berpikir S4 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran IV ini, S4 yang merupakan siswa berkemampuan 

rendah masih terlihat pasif. S4 hanya menerima pengetahuan dari teman-

temannya dan tidak memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan 

LKS yang diberikan. Pertama, S4 menerima pengetahuan dari S3 tentang cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. 

Pengetahuan ini S4 dapatkan dengan mendengarkan penjelasan S3 kepada S1 

dalam menyelesaikan soal. 

Kedua, S4 mendapat pengetahuan dari S1 dan S3 dalam menentukan 

persamaan garis jika diketahui garis tersebut sejajar dengan garis tertentu dan 

melalui satu titik. Pengetahuan ini S4 dapatkan melalui dialog antara S1 dan S3 

dalam menyelesaikan soal. 

Ketiga, S4 mendapat pengetahuan dari S1 dalam menentukan persamaan 

garis jika diketahui garis tersebut tegak lurus dengan garis tertentu dan melalui 

satu titik Pengetahuan ini S4 dapatkan dari penjelasan S1 kepada S4 dalam 

menyelesaikan suatu soal. Dalam hal ini S4 hanya mendengarkan penjelasan dari 

S1 dan tidak merespon penjelasan tersebut. 

Adapun interaksi berpikir S4 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.54 Proses Interaksi Berpikir S4 
dengan Teman Diskusinya 
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e. Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Materi Setelah Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara 

tahap dua dengan masing-masing subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi persamaan 

garis lurus terutama menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan 

satu titik yang dilalui. Berikut cuplikan wawancara kepada masing-masing subjek 

penelitian.  

1. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S1 dilakukan peneliti pada jam istirahat, yang 

merupakan wawancara terakhir pada pertemuan ini. Dari wawancara yang 

dilakukan dengan S1, diperoleh keterangan bahwa S1 telah memahami tentang 

cara menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang 

dilalui, jika diketahui satu titik yang dilalui serta sejajar dengan garis tertentu, 

serta jika diketahui satu titik yang dilalui dan tegak lurus dengan garis tertentu. 

Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana cara menentukan 

persamaan garis jika diketahui gradiennya m dan melalui titik ),( 11 yx , S1 

mengatakan bahwa rumus yang digunakan adalah )( 11 xxmyy −=− sambil 

menuliskannya. Hal ini ditunjukkan dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 
m dan melalui titik itu (sambil menunjuk ke ),( 11 yx )? Bagaimana 
rumusnya?” 

S1 : ” )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
 
Kemudian, peneliti melanjutkan dengan menanyakan bagaimana cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui garis itu sejajar dengan garis tertentu 

misalkan 23 += xy  serta melalui titik tertentu yaitu ),( 11 yx . S1 mengatakan 
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harus mencari gradien dari garis yang sejajar dulu, kemudian nilai gradien itu 

disubstitusikan ke rumus )( 11 xxmyy −=−  sehingga diperoleh 

)(3 11 xxyy −=− . Hal ini ditunjukkan dari dengan cuplikan dialog berikut. 

P : ”He’eh.. Terus ini, bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui titik tertentu (sambil menunjuk ke ),( 11 yx ) dan sejajar dengan 
ini?” (sambil menunjuk ke persamaan 23 += xy ) 

S1 : ”Mmmm...” 
P : ”Menentukan apa dulu?” 
S1 : ”Gradien dari garis yang sejajar” 
P : ”He’ eh.. Berapa?” 
S1 : “Tiga” 
P : “Jadi nanti dimasukkan ke mana?” 
S1 : “Persamaan y… Oh rumus )(3 11 xxyy −=− ” 
 
Terakhir, peneliti menanyakan bagaimana cara menentukan persamaan 

garis jika diketahui garis itu tegak lurus garis tertentu dan melalui satu titik 

tertentu yaitu ),( 11 yx . S1 mengatakan untuk menentukan persamaan garis tersebut 

harus dicari terlebih dahulu gradiennya, serta menjelaskan sifat gradien garis yang 

saling tegak lurus. Kemudian setelah diperoleh gradiennya, maka disubstitusikan 

ke rumus )( 11 xxmyy −=− . Hal ini ditunjukkan dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Pinter... Terus ini? Bagaimana menentukan persamaan garis jika 
diketahu satu titik (sambil menunjuk ke ),( 11 yx )  dan tegak lurus 
dengan garis tertentu? Menentukan apa dulu?” 

S1 : ”Gradien” 
P : ”Gradien.. Bagaimana sifat gradien garis yang tegak lurus?” 
S1 : ”Hasil kalinya -1” 
P : ”Kalau sudah ketemu gradiennya terus dimasukkan ke mana?” 
S1 : ”Ini” (sambil menunjuk ke rumus yang sudah dituliskannya yaitu 

sebagai berikut) 
 
 
P : O iya ke rumus itu..” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S1 setelah 

diadakan pembelajaran IV sebagai berikut. 
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Diagram 4.55. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S1 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan pembelajaran 

berhasil. Adapun struktur berpikir S1 jika dibandingkan dengan struktur awal 

yang dimiliki akan tampak seperti pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.56. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1 
dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 

2. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S2 dilakukan peneliti pada jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S3 dan S4. Dari wawancara tersebut, diperoleh 

informasi bahwa S2 telah memahami tentang cara menentukan persamaan garis 

jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, jika satu titik yang dilalui dan 
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sejajar garis tertentu, serta jika diketahui satu titik yang dilalui dan tegak lurus 

dengan garis tertentu. 

Ketika peneliti menanyakan cara menentukan persamaan garis jika 

diketahui gradiennya adalah m serta melalui satu titik yaitu ),( 11 yx , S2 

mengatakan bahwa rumusnya adalah )( 11 xxmyy −=−  walaupun awalnya S2 

ragu ragu. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 
adalah m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx ?” 

S2 : ”Hmmm...?”  
P : ”Bagaimana itu rumusnya?” (sambil meminta S2 untuk 

menuliskannya) 
S2 : ”y2 eh...” 
P : ”Ayo ditulis...” 
S2 : “ )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada S2 tentang bagaimana cara 

menentukan persamaan garis jika diketahui garis tersebut sejajar dengan garis 

tertentu misalkan 23 += xy  serta melalui titik ),( 11 yx . S2 mengatakan harus 

mencari gradiennya terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan nilai gradien 

tersebut ke rumus )( 11 xxmyy −=−  sehingga diperoleh )(3 11 xxyy −=− . Hal 

ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Iya... Terus, jika garis itu diketahui sejajar dengan garis lain maka 
bagaimana caranya?” 

S2 : (berfikir) 
P : ”Diketahui melalui ),( 11 yx , dan sejajar dengan garis 23 += xy ? 

Caranya gimana itu?” (memperjelas pertanyaan) 
S2 : ”Mencari gradiennya” 
P : ”He’ eh gradiennya ini berapa?” (menanyakan gradien garis 

23 += xy ).  
S2 : ”Tiga” 
P : ”Berarti gradien garis itu berapa?” (menanyakan gradien garis yang 

akan dicari persamaannya)  
S2 : ”Tiga” 
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P : ”Terus dimasukkan ke rumus mana?” 
S2 : “ )(3 11 xxyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
 
Terakhir, peneliti menanyakan tentang bagaimana cara menentukan 

persamaan garis jika diketahui garis tersebut tegak lurus dengan garis tertentu dan 

melalui satu titik . S2 mengatakan harus dicari gradiennya dulu, serta 

menyebutkan sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian 

mensubstitusikannya ke rumus )( 11 xxmyy −=− . Hal ini dapat dilihat dari 

cuplikan dialog berikut. 

P : “Terus yang ini bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 

S2 : (berfikir) 
P : “Mencari apa dulu?” 
S2 : “Mencari gradien” 
P : “Kalau tegak lurus maka bagaimana sifatnya?” 
S2 : “Hasil kalinya -1” 
P : “Kalau sudah ketemu gradien berarti dimasukkan ke rumus mana?” 
S2 : “ )( 11 xxmyy −=− ” 
P : ”He’ eh pinter...” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S2 setelah 

diadakan pembelajaran IV sebagai berikut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagram 4.57. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

Dapat ditunjukkan bahwa struktur berpikir S2 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan pembelajaran 
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berhasil. Adapun struktur berpikir S2 jika dibandingkan dengan struktur awal 

yang dimiliki akan tampak seperti pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 4.58. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S2 
dengan Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

 

3. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 dilakukan peneliti pada jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S4. Dari wawancara tersebut, diperoleh keterangan 

bahwa S3 telah memahami tentang cara menentukan persamaan garis jika 

diketahui gradiennya dan satu titik yang dilalui, jika diketahui satu titik yang 

dilalui dan sejajar dengan garis tertentu, serta jika diketahui satu titik dan tegak 

lurus dengan garis tertentu. 

Ketika peneliti menanyakan kepada S3 tentang cara menentukan 

persamaan garis jika diketahui gradiennya m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx . 

S3 mengatakan bahwa rumus yang digunakan adalah )( 11 xxmyy −=− , serta 

menuliskannya. Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan 
satu titik? Tuliskan rumusnya!” 

S3 : ”Hmm...” 
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P : ”Diketahui gradiennya m dan satu titik yaitu ),( 11 yx , Bagaimana?” 
(memperjelas pertanyaan) 

S3 : ” )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
 
 
Kemudian, wawancara ini peneliti lanjutkan dengan menanyakan tentang 

cara menentukan persamaan garis jika diketahui satu titik yang dilalui yaitu 

),( 11 yx  serta garis tersebut sejajar dengan garis tertentu misalkan 23 += xy . S3 

mengatakan harus menentukan gradien terlebih dahulu serta mengatakan bahwa 

gradiennya adalah 3. Kemudian menjelaskan setelah menemukan gradien, 

disubstitusikan ke rumus )( 11 xxmyy −=− . Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan 

dialog berikut. 

P : ”He’ eh.. Terus, bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui satu titik misalkan ),( 11 yx , dan garis itu sejajar dengan garis 
ini? (sambil menunjuk ke persamaan 23 += xy ) Caranya gimana?” 

S3 : ”Menentukan...” 
P : ”Apa?” 
S3 : “Gradien..” 
P : “He’ eh... kalau sejajar gradiennya gimana?” 
S3 : “Tiga” (menyatakan bahwa gradien garis yang akan dicari adalah 3) 
P : “Jadi nanti dimasukkan ke rumus mana?” 
S3 : ” )( 11 xxmyy −=− ” 
 
Terakhir, peneliti menanyakan tentang bagaimana menentukan persamaan 

garis jika diketahui garis tersebut tegak lurus dengan garis tertentu serta melalui 

satu titik. S3 mengatakan rumus yang digunakan adalah )( 11 xxmyy −=− . 

Tetapi sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu gradiennya, S3 juga 

menjelaskan tentang sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Namun 

ketika menjelaskan sifat tersebut, S3 mengalami sedikit kesalahan. Hal ini dapat 

dilihat dari cuplikan dialog berikut. 
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P : ”He’ eh.. Terus ini, bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 

S3 : ”Pakai yang ini bu...” (menunjuk ke rumus )( 11 xxmyy −=− ) 
P : ”Pakai yang mana?” 
S3 : ”Ini” 
P : ”Iya.. dimasukkan ke rumus ini, tapi harus mencari apa dulu?” 
S3 : ”m” 
P : ”m-nya, karena tegak lurus bagaimana sifatnya?” 
S3 : ”-1” 
P : ”Apa yang -1?” 
S3 : “Gradiennya -1” 
P : “Gradiennya?” 
S3 : “-1” 
P : “Bukan perkalian?” 
S3 : “Oh iya…” 
P : “Perkalian gradien…” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S3 setelah 

diadakan pembelajaran IV sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Diagram 4.59. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

 
Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S3 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan berhasil. Adapun struktur berpikir S3 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki akan tampak seperti pada 

diagram berikut. 
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Diagram 4.60. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S3 

dengan Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 
 

4. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S4 dilakukan pada jam istirahat, yang merupakan 

wawancara pertama pada pertemuan IV ini. Dari wawancara dengan S4 ini, 

diperoleh keterangan bahwa S4 telah memahami tentang cara menentukan 

persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui, jika diketahui 

satu titik dan sejajar dengan garis tertentu, serta jika diketahui satu titik dan tegak 

lurus dengan garis tertentu. 

Ketika peneliti menanyakan tentang cara menentukan persamaan garis jika 

diketahui gradiennya m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx , S4 langsung 

mengatakan bahwa untuk menentukannya menggunakan rumus 

)( 11 xxmyy −=− . Kemudian peneliti meminta S4 untuk menuliskan rumus 

tersebut untukl meyakinkan bahwa S4 benar-benar mengerti tentang rumus itu. 

Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 
m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx ?” 

S4 : “Sebentar bu… )( 11 xxmyy −=− ” 
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P : “He’ eh tulis di sini!” 
S4 : (menuliskannya) 
 
 
 
Selanjutnya peneliti menanyakan tentang cara menentukan persamaan garis 

yang melalui titik ),( 11 yx dan sejajar dengan garis tertentu misalkan 23 += xy . 

S4 mengatakan bahwa untuk menentukan persamaan garis tersebut, maka harus 

dicari terlebih dahulu gradiennya. Tetapi sebelumnya S4 menerangkan tentang 

sifat gradien dari garis-garis yang sejajar yaitu sama, serta menentukan gradien 

garisnya yaitu 3. Kemudian gradien tersebut disubstitusi ke rumus 

)( 11 xxmyy −=− . Hal ini ditunjukkan dengan cuplikan dialog berikut. 

P : “Pinter, terus.. Kalau diketahui melalui titik ),( 11 yx dan sejajar 
dengan garis tertentu misalkan 23 += xy ? Tadi kalau sejajar 
sifatnya gimana gradiennya?” 

S4 : ”Sama..” 
P : ”Sama.. Jadi kita harus menentukan apa dulu?” 
S4 : ”Gradiennya” 
P : ”Iya... Ini gradiennya berapa Ta?” 
S4 : ”Tiga..” 
P : ”Iya... Nanti dimasukkan ke mana?” 
S4 : ” Ke rumusnya.” 
P : ”Mana rumusnya?” 
S4 : ”Rumusnya )( 11 xxmyy −=− ” 
 
Terakhir, peneliti menanyakan tentang cara menentukan persamaan garis 

yang melalui satu titik dan tegak lurus garis tertentu. S4 mengatakan untuk 

menentukannya harus dicari terlebih dahulu gradiennya. S4 juga menyebutkan 

sifat dari dua garis yang tegak lurus yaitu 121 −=×mm . Setelah itu 

mensubstitusikan nilai gradiennya ke persamaan )( 11 xxmyy −=− . Hal ini dapat 

dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Pinter... Terus, bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 

S4 : ”Mmm...” 
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P : ”Berarti sama kaya tadi mencari apa?” 
S4 : ”Mencari gradiennya” 
P : ”He’ eh.. Kalau tegak lurus sifatnya?”  
S4 : ” 121 −=×mm ” 
P : ”He’ eh.. Jadi mencari gradiennya dulu. Kalau sudah ketemu 

dimasukkan kemana?” 
S4 : ”Ke dalam rumus )( 11 xxmyy −=− ” 
 
Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S4 setelah 

pembelajaran IV diadakan sebagai berikut. 

 

 

 

 
 

Diagram 4.61. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 
 

Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S4 setelah pembelajaran sesuai 

dengan struktur masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan berhasil. Adapun struktur berpikir S4 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki akan tampak pada diagram 

berikut. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

Diagram 4.62. Perbandingan Struktur Berpikir Awal S4 
dengan Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 
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5. Paparan Data Pertemuan V 

a. Persiapan Pertemuan V 

Tahap persiapan pada pertemuan V ini, dilakukan peneliti pada saat 

sebelum pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta 

naskah wawancara yang akan digunakan setelah pembelajaran. LKS berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh semua anggota kelompok untuk 

mengarahkannya pada materi yang dimaksud yaitu menentukan persamaan garis 

jika diketahuikoordinat dua titik yang dilalui. Setiap siswa memperoleh LKS, hal 

ini karena di dalam pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) terdapat 

tahapan yang disebut student creative yang merupakan kegiatan dimana setiap 

siswa harus mempelajari LKS secara individu. Adapun RPP dan LKS ini telah 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta telah divalidasi oleh dosen dan 

guru yang sudah berpengalaman. 

 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan V 

1. Ilustasi kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran pada pertemuan V ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal, peneliti melaksanakan 

kegiatan teaching group yaitu membahas PR yang dirasa sulit untuk siswa, yang 

dilanjutkan dengan menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari yaitu  

menentukan persamaan garis jika diketahuikoordinat dua titik yang dilalui, 

menyampaikan metode pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pembelajaran 

kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) seperti pada pertemuan 
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sebelumnya, serta meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-

masing. Kegiatan teaching group ini berlangsung selama 20 menit, yaitu 10 menit 

lebih lama dari rencana semula. 

Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan student creative, team study, serta 

whole-class unit. Kegiatan student creative diawali dengan pembagian LKS 

kepada setiap siswa. Kemudian setiap siswa mempelajari LKS secara mandiri, 

dalam hal ini peneliti meminta siswa untuk tidak berdiskusi dengan temannya 

terlebih dahulu. Kegiatan student creative ini berlangsung selama 5 menit, yaitu 

10 menit lebih cepat dari rencana. Hal ini karena keterbatasan waktu sehingga 

dikhawatirkan siswa tidak akan maksimal dalam kegiatan team study. 

Kemudian dilaksanakan kegiatan team study dimana siswa mulai 

berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok 

berusaha untuk memahami materi dengan bantuan LKS. Setiap siswa saling 

berinteraksi di dalam kegiatan team study ini untuk menyelesaikan LKS yang 

telah diterima. Peran peneliti pada kegiatan team study ini adalah sebagai 

fasilitator, mediator, dan motivator. Peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran 

berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat proses diskusi mereka. Serta 

memberikan bimbingan dan arahan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. 

Selain itu, peneliti juga berusaha mengaktifkan kerja sama antar kelompok dan 

meminta siswa untuk membantu teman satu kelompoknya yang mengalami 

kesulitan. Pelaksanaan team study ini berlangsung 25 menit yaitu lima menit lebih 

cepat dari rencana semula. 

Pada saat team study berlangsung, peneliti memasang flashdisk recorder 

pada kelompok yang dijadikan subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 
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merekam semua yang dilakukan dan dibahas oleh masing-masing siswa saat 

menyelesaikan permasalahan. Selain itu peneliti juga memantau hal-hal yang 

dilakukan dan diucapkan oleh keempat subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti 

dibantu oleh teman sejawat sehingga peneliti bisa memantau keempat subjek 

dengan baik. 

Tahap inti ini diakhiri dengan kegiatan whole-class unit dimana peneliti 

memilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya. Pemilihan kelompok ini dilihat dari hasil LKS yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya adalah kelompok 7. 

Kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusinya tentang soal nomor 2 di 

LKS. Soal tersebut berisi perintah untuk menentukan persamaan garis jika 

diketahui gambar grafik garisnya. Kelompok 7 menyatakan bahwa dia mencari 

persamaan garis dengan terlebih dahulu mencari gradien garisnya kemudian 

mereka menggunakan rumus )( 11 xxmyy −=− . Pendapat kelompok 7 ini 

mendapat sanggahan dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa cara tersebut salah 

karena seharusnya tidak perlu mencari gradiennya, tetapi bisa langsung 

menggunakan rumus yang baru mereka peroleh yaitu 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− . 

Kemudian, kelompok 6 juga memberikan pendapatnya tentang cara yang 

dilakukan oleh kelompok 7 dan kelompok 2. Kelompok 6 menyatakan bahwa 

kedua jawaban tersebut sama benarnya. Sehingga kita boleh menggunakan rumus 

pertama ataupun kedua. Pendapat kelompok 6 ini diterima oleh semua siswa. 
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Pada tahap akhir, peneliti memuji pelaksanaan diskusi yang selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan meminta siswa untuk 

mengerjakan latihan dari buku Gelora Aksara Pratama dengan sisa waktu yang 

ada. Kemudian peneliti menginformasikan kepada siswa bahwa pada pertemuan 

berikutnya akan diadakan ulangan harian secara individu, serta meminta siswa 

untuk mempelajari semua materi tentang persamaan garis lurus. 

2. Struktur Permasalahan 

Pada pembelajaran pertemuan V ini peneliti melakukan pembahasan 

tentang cara menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik yang dilalui. 

Adapun stuktur masalah yang diberikan oleh peneliti dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Diagram 4.63. Struktur Masalah dari Menentukan Persamaan Garis 

Anak panah menggambarkan hubungan antar materi yang satu dengan 

yang lain. Untuk daerah lingkaran menunjukkan hal tersebut merupakan pokok 

bahasan yang sedang dituju pada pembelajaran ini. 

Pada permasalahan di atas, untuk memahami tentang cara menentukan 

persamaan garis lurus, siswa harus memahami tentang apa itu persamaan garis 

lurus serta pengertiannya. Menentukan persamaan garis mencakup menentukan 

persamaan garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. 
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c. Proses Interaksi Berpikir Siswa saat Team Study 

Pengetahuan awal siswa yang ditunjukkan dengan struktur berpikir awal 

siswa masih sangat terbatas. Hal ini karena siswa tidak mempelajari materi 

sebelum materi diajarkan oleh guru. Pada proses pembelajaran diharapkan siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika sedang terjadi pembelajaran, 

semua kegiatan yang dilakukan kelompok subjek penelitian diamati secara 

mendetail. Apa yang dilakukan dan apa yang ditanyakan telah direkam oleh 

peneliti. Sehingga dengan pengetahuan awal dan dengan LKS yang diberikan, 

diharapkan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan adanya 

pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) ini, 

diharapkan pengetahuan siswa akan bertambah. Dimana siswa dapat saling 

bertukar ide dalam kegiatan team study dengan sebelumnya telah mempelajari 

LKS secara individu melalui kegiatan student creative. Sehingga terjadi saling 

interaksi dan bertukar pikiran yang lebih maksimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Diagram dari proses interaksi dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Diagram 4.64 Proses Interaksi Berpikir Siswa 
saat Team Study Berlangsung 



 

 182

Dari diagram di atas terlihat bahwa terjadi interaksi antar siswa pada 

kegiatan team study. Garis dengan kedua ujung bertanda panah menunjukkan 

bahwa terjadi interaksi diantara keduanya. Sedangkan garis dengan satu anak 

panah menunjukkan bahwa terjadi proses pemberian bantuan dari pangkah 

menuju ke ujung. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan hal-hal yang 

belum dipahami oleh masing-masing sunjek. 

Pada wawancara awal, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki 

oleh masing-masing subjek masih sangat sedikit. Dengan pengetahuan awal 

tersebut, subjek diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam 

LKS. LKS yang diberikan kepada masing-masing subjek menuntun setiap subjek 

untuk dapat memecahkan masalah yang disajikan oleh peneliti. 

Interaksi terjadi antar anggota kelompok dengan media LKS yang telah 

diberikan. LKS disini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan 

mengkonstruksi pengetahuan baru yang belum pernah mereka pelajari 

sebelumnya. Sehingga dapat terjadi saling tukar menukar informasi berdasarkan 

pengetahuan awal yang telah mereka pahami untuk mengkonstruksi pengetahuan 

yang baru secara bersama-sama. 

Ada interaksi aktif dan interaksi pasif yang terjadi dalam kelompok 

tersebut. Interaksi aktif yang dimaksud di sini adalah dalam interaksi tersebut 

terjadi dialog dari individu yang bersangkutan untuk memahami pengetahuan 

baru. Sedangkan interaksi pasif tidak terjadi adanya dialog pada individu yang 

bersangkutan melainkan dia hanya mendengar dialog dari temannya kemudian 

menyimpulkan sendiri pengetahuan itu. 
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d. Analisis Proses Interaksi Berpikir Siswa 

Dari kegiatan team study pada pembelajaran V ini, terlihat adanya interaksi 

antara masing-masing subjek. Berikut adalah kegiatan interaksi masing-masing 

siswa terhadap teman diskusinya 

1. Interaksi Berpikir S1 dengan Teman Diskusinya 

Dalam pembelajaran pada pertemuan V ini, terlihat bahwa S1 adalah siswa 

yang aktif. S1 memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. Dalam kegiatan team study ini, S1 berinteraksi 

dengan S3 dalam menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Dalam hal 

ini S1 berdiskusi dengan S3 dalam menyelesaikan suatu soal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cuplikan dialog antara S1 dan S3 sebagai berikut. 

....... 
S1 : ”Ko 4y?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 64164 −=− xy  
S3 : ”Tinggal nol” (menjelaskan kepada S1 bahwa 40 − ) 
S1 : ”O iya..” 
S4 : “Aduh kebalik” (salah meletakkan nilai 21 xdanx ) 
S1 : “64 – 28 berapa?” 
S3 : “Nggak tahu” 
(kemudian S1 menghitungnya sendiri) 
S1 : “Ko min, plus tah?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 

164 −−= xy , serta mengapa 16 bertanda negatif padahal bilangan 
negatif jika dibagi dengan negatif hasilnya adalah bilangan positif) 

S3 : “Ya min tah…” (tidak menyadari kesalahannya) 
S1 : “Lho kan dibagi min, ini -36 ya? Min dibagi min ya plus..” 
S3 : ”Kamu ini dapat dari mana Lat? Ini kan tidak dipingah Lat?” 

(menanyakan +28 di dapat dari mana) 
S1 : ”Lho ini kali ini, 2847 −=−× . Ini lho kali ini” 
(kemudian S3 menyadari kesalahannya dan segera membenarkan jawabannya) 
S1 : ”Ini titiknya terserah ta ini?” (melanjutkan ke soal berikutnya) 
S3 : ”Bu ini gimana Bu?” (menanyakan kepada guru) 
S1 : “Cari sendiri ya Bu? Ini titiknya ini sama ini?” (menjawab pertanyaan 

S3) 
S3 : “Terus Bu?” 
S1 : “Ya dikerjakan kaya gini” (menjawab pertanyaan S3) 
S3 : “Ini tidak -4 ta?” (bertanya kepada S1 karena dia salah meletakkan nilai 

12 ydany ) 
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S1 : “Dikurangi -4 ya?” (tetap mempertahankan jawabannya) 
S3 : “Lho ini lho -4 Lat”  
S1 : “Iya Rum kalau dikurangi -4 kan +4?” (belum menyadari kesalahannya) 
(S3 membiarkan S1 yang masih ngotot mempertahankan jawabannya) 
S1 : ”Sudah Bu..” 
S3 : ”Nggak salah ta kamu Lat?” (mengingatkan kembali kesalahan S1) 
S4 : “Tidak – 0 ta?” 
S3 : “Salah ini kan nol” 
S2 : ”nol sama -4” 
S1 : ”nol, -4? Gimana sih Rum?” (masih belum mengatahui kesalahannya) 
S3 : “Inimu lho salah.” (memberitahu S1 bahwa dia salah meletakkan 

12 ydany ) 
S1 : (mengetahui kesalahannya dan segera meralat) 
S1 : ”Jadinya -6y?” 
S3 : ”Iya.. Ya udah..” 
……. 
 

Dari cuplikan dialog di atas, terlihat bahwa S1 dan S3 saling mengingatkan 

ketika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Pertama, S1 mengingatkan S3 

yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal nomor 1. Kedua, S1 

diingatkan oleh S3 yang melakukan kesalahan saat mengerjakan soal nomor 2. 

Adapun interaksi berpikir antara S1 dengan teman diskusinya dapat 

digambarkan pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.65 Proses Interaksi Berpikir S1 
dengan Teman Diskusinya 
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2. Interaksi Berpikir S2 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran pada pertemuan V ini, S2 yang merupakan siswa 

berkemampuan sedang pertama terlihat pasif. S2 hanya menunggu jawaban dari 

temannya dan tidak memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada di LKS. Dalam kegiatan team study yang membahas 

tentang cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, S2 menerima 

pengetahuan dari S1 dan S3. Dalam hal ini S2 hanya mendengarkan diskusi dari 

S1 dan S3 dalam menentukan persamaan garis yang melalui dua titik.  

Adapun interaksi berpikir S2 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berpikir berikut ini. 
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Diagram 4.67 Proses Interaksi Berpikir S2 
dengan Teman Diskusinya 
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3. Interaksi Berpikir S3 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran V ini, S3 yang merupakan siswa berkemampuan sedang 

kedua terlihat aktif. S3 terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada di LKS. Dia berinteraksi dengan S1 dalam menentukan persamaan garis yang 

melalui dua titik. Hal tersebut dapat dilihat dari cuplikan dialog berikut. 

....... 
S1 : ”Ko 4y?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 64164 −=− xy  
S3 : ”Tinggal nol” (menjelaskan kepada S1 bahwa 40 − ) 
S1 : ”O iya..” 
S4 : “Aduh kebalik” (salah meletakkan nilai 21 xdanx ) 
S1 : “64 – 28 berapa?” 
S3 : “Nggak tahu” 
(kemudian S1 menghitungnya sendiri) 
S1 : “Ko min, plus tah?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 

164 −−= xy , serta mengapa 16 bertanda negatif padahal bilangan 
negatif jika dibagi dengan negatif hasilnya adalah bilangan positif) 

S3 : “Ya min tah…” (tidak menyadari kesalahannya) 
S1 : “Lho kan dibagi min, ini -36 ya? Min dibagi min ya plus..” 
S3 : ”Kamu ini dapat dari mana Lat? Ini kan tidak dipingah Lat?” 

(menanyakan +28 di dapat dari mana) 
S1 : ”Lho ini kali ini, 2847 −=−× . Ini lho kali ini” 
(kemudian S3 menyadari kesalahannya dan segera membenarkan jawabannya) 
S1 : ”Ini titiknya terserah ta ini?” (melanjutkan ke soal berikutnya) 
S3 : ”Bu ini gimana Bu?” (menanyakan kepada guru) 
S1 : “Cari sendiri ya Bu? Ini titiknya ini sama ini?” (menjawab pertanyaan 

S3) 
S3 : “Terus Bu?” 
S1 : “Ya dikerjakan kaya gini” (menjawab pertanyaan S3) 
S3 : “Ini tidak -4 ta?” (bertanya kepada S1 karena dia salah meletakkan nilai 

12 ydany ) 
S1 : “Dikurangi -4 ya?” (tetap mempertahankan jawabannya) 
S3 : “Lho ini lho -4 Lat”  
S1 : “Iya Rum kalau dikurangi -4 kan +4?” (belum menyadari kesalahannya) 
(S3 membiarkan S1 yang masih ngotot mempertahankan jawabannya) 
S1 : ”Sudah Bu..” 
S3 : ”Nggak salah ta kamu Lat?” (mengingatkan kembali kesalahan S1) 
S4 : “Tidak – 0 ta?” 
S3 : “Salah ini kan nol” 
S2 : ”nol sama -4” 
S1 : ”nol, -4? Gimana sih Rum?” (masih belum mengatahui kesalahannya) 
S3 : “Inimu lho salah.” (memberitahu S1 bahwa dia salah meletakkan 

12 ydany ) 
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S1 : (mengetahui kesalahannya dan segera meralat) 
S1 : ”Jadinya -6y?” 
S3 : ”Iya.. Ya udah..” 
 

Dari cuplikan dialog di atas, terlihat bahwa S3 dan S1 saling mengingatkan 

ketika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Pertama, S3 diingatkan oleh 

S1 ketika melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal nomor 1. Kemudian, 

S3 mengingatkan S1 ketika S1 melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal 

nomor 2. 

Adapun interaksi berpikir S3 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.68 Proses Interaksi Berpikir S3  
dengan Teman Diskusinya 
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4. Interaksi Berpikir S4 dengan Teman Diskusinya 

Pada pembelajaran V yang membahas tentang cara menentukan persamaan 

garis lurus yang melalui dua titik, S4 yang merupakan siswa berkemampuan 

rendah masih terlihat pasif. S4 tidak memberikan sumbangan pemikiran dalam 

kegiatan team study untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS. S4 

hanya menunggu jawaban dari teman-temannya. Dia memperoleh pengetahuan 

tentang cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik dari S1 dan S3. 

Pengetahuan ini dia dapatkan dengan mendengarkan dialog antara S1 dan S3 yang 

sedang mendiskusikan tentang cara menentukan persamaan garis yang melalui 

dua titik. 

Adapun interaksi berpikir S4 dengan teman diskusinya dapat digambarkan 

pada struktur berikut ini. 
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Diagram 4.69 Proses Interaksi Berpikir S4 
dengan Teman Diskusinya 
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e. Analisis Pemahaman Siswa Terhadap Materi Setelah Pembelajaran 

Setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara 

tahap dua dengan masing-masing subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi persamaan 

garis lurus terutama menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan 

satu titik yang dilalui. Berikut cuplikan wawancara kepada masing-masing subjek 

penelitian.  

1. Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S1 yang merupakan siswa berkemampuan tinggi 

dilakukan peneliti pada jam istirahat. Dari wawancara ini, diperoleh keterangan 

bahwa S1 telah memahami tentang cara menentukan persamaan garis yang 

melalui dua titik misalkan ),( 11 yx  dan ),( 22 yx . Hal ini terbukti ketika peneliti 

menanyakan tentang bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua 

titik yaitu ),( 11 yx  dan ),( 22 yx , S1 langsung mengatakan rumus 

12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  dan menuliskannya. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog 

dengan S1 sebagai berikut. 

P : ”Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik 
misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?” 

S1 : ”
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− ” (sambil menuliskannya) 

 
 
 
 

 
P : ”Makasih ya..” 
S1 : ”Iya” 
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Dari uraian keterangan di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S1 

setelah pembelajaran V sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Diagram 4.70 Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 

Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S1 setelah pembelajaran sesaui 

dengan struktur masalah yang diberikan. Adapun struktur berpikir S1 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki oleh S1 akan tampak seperti 

pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.71 Perbandingan Struktur Berpikir Awal S1  
dengan Struktur Berpikir S1 setelah Pembelajaran 

 

2. Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S2 dilakukan ketika jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S1 dan S3. Dari wawancara tersebut, diperoleh 

keterangan bahwa S2 telah memahami cara menentukan persamaan garis yang 

melalui dua titik. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan cara menentukan 
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persamaan garis yang melalui dua titik misalkan ),( 11 yx  dan ),( 22 yx , S2 mampu 

menyebutkan rumus 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− dan menuliskannya. Hal ini dapat dilihat 

dari cuplikan dialog berikut. 

P : ”Begini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua 
titik, kita misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx itu rumuasnya seperti apa?” 

S2 : “(berfikir sambil menginngat) 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− ” 

P : ”Kamu tulis..” 
S2 : (menuliskannya sebagai berikut) 
 
 
 
 
 
 

Dari uraian keterangan di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S2 

setelah pembelajaran V sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Diagram 4.72 Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 

 

Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S2 setelah pembelajaran sesaui 

dengan struktur masalah yang diberikan. Adapun struktur berpikir S2 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki oleh S2 akan tampak seperti 

pada diagram berikut. 
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Diagram 4.73 Perbandingan Struktur Berpikir Awal S2  

dengan Struktur Berpikir S2 setelah Pembelajaran 
 

3. Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 dilakukan ketika jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S1. Dari wawancara tersebut, diperoleh keterangan 

bahwa S3 telah memahami cara menentukan persamaan garis yang melalui dua 

titik. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan cara menentukan persamaan 

garis yang melalui dua titik misalkan ),( 11 yx  dan ),( 22 yx , S3 mampu 

menuliskan rumus 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− . Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog 

berikut. 

P : “Ayo ini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua 
titik misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?  Gimana rumusnya? 

S3 : “(langsung menuliskannya sebagai berikut)Ini Bu..” 
 
 
 

 

Dari uraian keterangan di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S3 

setelah pembelajaran V sebagai berikut. 
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Diagram 4.74 Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 

 

Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S3 setelah pembelajaran sesaui 

dengan struktur masalah yang diberikan. Adapun struktur berpikir S3 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki oleh S3 akan tampak seperti 

pada diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 4.75 Perbandingan Struktur Berpikir Awal S3  

dengan Struktur Berpikir S3 setelah Pembelajaran 
 

4. Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

Wawancara dengan S3 dilakukan ketika jam istirahat, yaitu setelah 

melakukan wawancara dengan S1, S2 dan S3. Dari wawancara tersebut, diperoleh 

keterangan bahwa S4 telah memahami cara menentukan persamaan garis yang 

melalui dua titik. Hal ini terbukti ketika peneliti menanyakan cara menentukan 
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persamaan garis yang melalui dua titik misalkan ),( 11 yx  dan ),( 22 yx , S4 mampu 

menuliskan rumus 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− . Hal ini dapat dilihat dari cuplikan dialog 

berikut. 

P : ”Ini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, 
misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?” 

S4 : ”Hah..” 
P : ”Kamu tulis di sini!” 
S4 : (menuliskannya) 

 
 
 
 

Dari uraian keterangan di atas, dapat digambarkan struktur berpikir S4 

setelah pembelajaran V sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Diagram 4.76 Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 

 

Dapat dilihat bahwa struktur berpikir S4 setelah pembelajaran sesaui 

dengan struktur masalah yang diberikan. Adapun struktur berpikir S4 jika 

dibandingkan dengan struktur awal yang dimiliki oleh S4 akan tampak seperti 

pada diagram berikut. 
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Diagram 4.77 Perbandingan Struktur Berpikir Awal S4 

dengan Struktur Berpikir S4 setelah Pembelajaran 
 

6. Paparan Data Pertemuan VI 

a. Persiapan Pertemuan VI 

Tahap persiapan pada pertemuan VI ini, dilakukan peneliti pada saat 

sebelum pembelajaran. Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti adalah menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan naskah soal ulangan harian. Soal-

soal yang ada mencakup semua materi yang telah dipelajari siswa melalui 

pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) pada pertemuan sebelumnya. 

Materi tersebut antara lain menentukan gradien jika diketahui persamaannya 

maupun dua titik yang dilalui garis, sifat gradien dua garis yang saling tegak 

lurus, menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan gradiennya, 

serta menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik.  

Soal-soal yang disajikan dalam ulangan harian kali ini adalah soal 

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta soal pemecahan masalah. 

Adapun soal ulangan harian ini telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

dan telah divalidasi oleh dosen dan guru yang berpengalaman. 
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b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Pertemuan VI 

Pembelajaran pada pertemuan VI ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 

tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Pada tahap awal, peneliti melaksanakan 

teaching group  yaitu menjelaskan kepada siswa tentang kegiatan yang akan 

dilakukan yaitu pelaksanaan ulangan harian secara individu, meminta siswa untuk 

mempersiapkan alat tulis mereka, memperingatkan untuk tidak saling membantu 

dalam mengerjakan ulangan harian tersebut, serta membagikan soal kepada 

masing-masing siswa. Tahap awal ini berlangsung selama 10 menit sesuai 

rencana. 

Pada tahap inti, dilaksanakan kegiatan facts test  yaitu pelaksanaan ulangan 

harian secara individu untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi 

yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Peran peneliti dalam kegiatan 

facts test ini adalah memantau siswa agar tidak berbuat curang dalam 

mengerjakan ulangan harian. Dalam hal ini peneliti dibantu teman sejawat untuk 

memantau jalannya facts test agar hasil pekerjaan siswa benar-benar murni. 

Kegiatan ini berlangsung selama 55 menit yaitu 5 menit lebih cepat dari rencana 

semula 

Pada tahap akhir, dilakukan kegiatan team scores and tem recognition yaitu 

pengumuman kelompok yang paling aktif dalam kegiatan whole-class unit serta 

kelompok dengan jawaban LKS paling sempurna. Dalam kegiatan ini, peneliti 

mengumumkan kelompok-kelompok terbaik antara lain kelompok 1, kelompok 2, 

kelompok 5, dan kelompok 6. Ketiga kelompok ini mendapatkan penghargaan dan 

hadiah dari peneliti. Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit yaitu 5 menit lebih 

lama dari rencana semula. 
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c. Analisis Jawaban dari Masing-masing Subjek 

Kegiatan facts test yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana siswa khususnya keempat subjek penelitian menguasai materi yang telah 

mereka pelajari selama lima pertemuan sebelumnya. Selain itu, facts test ini juga 

bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya interaksi dengan teman sebaya 

dalam menguasai suatu materi.  

1. Analisis Jawaban dari S1 

S1 yang merupakan siswa berkemampuan tinggi mampu menyelesaikan 

semua soal yang disajikan dalam ulangan harian. S1 mampu menyelesaikan soal 

pemahaman konsep dalam menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya 

tidak dalam bentuk umum. Dalam hal ini, S1 menyelesaikannya dengan langkah-

langkah yang runtut dan mudah dipahami. Berikut jawaban dari S1 tentang soal 

nomor 1. 

 

 

 

 

 

Dari jawaban di atas, terlihat bahwa S1 sangat menguasai cara menentukan 

gradien yang diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun selain 

bentuk umum. Ketika kegiatan team study yang membahas materi ini, S1 

memiliki peran utama dalam menyelesaikannya. 

Kedua, S1 juga mampu menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

dalam menentukan gradien jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Soal 
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tersebut berisi suatu kesalahan dari seorang siswa dalam menentukan gradien jika 

diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Soal ini meminta subjek untuk mencari 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam soal tersebut. Berikut jawaban dari S1 

tentang soal nomor 2. 

 

 

Dalam menyelesaikan soal ini, S1 tidak menjelaskan kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam soal. S1 hanya menjelaskan cara yang seharusnya 

dilakukan dalam menentukan gradien jika diketahui koordinat dua titik yang 

dilalui. Ketika kegiatan team study yang membahas tentang materi ini, S1 

berperan utama dalam penyelesaian soalnya. 

Ketiga, S1 mampu mmenyelesaikan soal pemahaman konsep dalam 

menentukan persamaan garis jika diketahui gambar grafiknya. Dalam 

menyelesaikan soal ini, S1 menentukan terlebih dahulu koordinat dua titik yang 

dilalui oleh garis. Berikut jawaban dari S1 tentang soal nomor 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa S1 telah menguasai soal ini. S1 

mengerjakan soal ini dengan rapi dan langkah-langkah yang runtut. Ketika 
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diadakan kegiatan team study yang membahas materi ini, S1 terlibat langsung 

dalam penyelesaian masalahnya. 

Keempat, S1 mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah dalam 

menentukan persamaan garis yang merupakan kaki dari segitiga siku-siku. Dalam 

soal ini diketahui pula koordinat dua titik kaki yang lain dari segitiga siku-siku 

tersebut. Dalam menyelesaikan soal ini, S1 menentukan terlebih dahulu gradien 

ruas garis yang diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Kemudian, S1 mencari 

gradien ruas garis yang akan ditentukan persamaannya dengan menggunakan sifat 

dua garis yang saling tegak lurus. Dan terakhir, S1 menentukan persamaannya. 

Jawaban S1 tentang soal nomor 4 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelesaikan soal ini, terlihat bahwa S1 sudah menguasai dalam 

menentukan persamaan garis jika diketahui garis itu tagak lurus dengan garis lain 

melalui satu titik. Dalam kegiatan team study yang membahas materi ini pun S1 

terlibat langsung dalam penyelesaiannya. 
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2. Analisis Jawaban dari S2 

S2 yang merupakan siswa berkemampuan sedang pertama mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal ulangan harian. S2 tidak dapat 

menyelesaikan soal secara maksimal. Untuk soal pemahaman konsep tentang cara 

menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya tidak dalam bentuk umum, 

S1 sudah mampu menyelesaikannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban S2 dalam 

menyelesaikan soal nomor 1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa S2 sudah menguasai tentang cara 

menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum 

maupun selain dalam bentuk umum. Dalam kegiatan team study yang membahas 

materi ini, S2 tidak terlibat langsung dalam penyelesaiannya. Namun, terdapat 

interaksi aktif antara S1 dan S2. Dimana S2 menanyakan cara mengubah 

persamaan ke bentuk umum kepada S1 dan S1 punmenjelaskannya. 

Soal nomor 2 merupakan soal penalaran dan komunikasi dalam 

menganalisis kesalahan yang dilakukan seorang siswa dalam menentukan gradien 

suatu garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. S2 tidak mampu 

menentukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam soal tersebut. S2 

mengalami kesalahan konsep dalam mencari gradien garis jika diketahui 
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koordinat dua titik yang dilalui. S2 menyebutkan kesalahan itu terjadi karena 

siswa belum mencari gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui. 

Padahal dalam soal tidak disebutkan bahwa garis tersebut tegak lurus. Berikut 

jawaban S2 tentang soal nomor 2. 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa S2 belum menguasai tentang cara 

menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Dalam 

kegiatan team study yang membahas tentang materi ini, S2 tidak terlibat secara 

langsung dalam penyelesaian soalnya. S2 juga tidak terlibat dalam interaksi aktif 

yang membahas materi ini. S2 hanya mendengarkan dialog antara S1 dan S3 saja. 

Soal nomor 3 merupakan soal pemahaman konsep dalam menentukan 

persamaan garis jika diketahui gambar grafik garisnya pada bidang koordinat 

Cartesius. Dalam menyelesaikan soal ini, S2 mengalami kesulitan dalam 

memanipulasi bentuk aljabar. Awalnya langkah yang dilakukan oleh S2 sudah 

benar, namun S2 belum menguasai cara memanipulasi bentuk aljabar. Berikut 

adalah jawaban S2 tentang soal nomor 2.  
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Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa sebenarnya S2 memahami maksud 

soal. Namun, dalam manipulasi aljabar S2 mengalami kesalahan. Dalam kegiatan 

team study yang membahas materi ini, S2 tidak terlibat langsung dalam 

penyelesaiannya. S2 hanya mendengarkan dialog antara S1 dan S3 yang sedang 

mendiskusikan materi ini.  

Soal nomor 4 adalah soal pemecahan masalah dalam menentukan 

persamaan garis dari salah satu kaki segitiga siku-siku. Dalam soal ini diketahui 

koordinat dua titik dari kaki segitiga yang lain. S2 mengalami kesulitan dalam 

menentukan persamaan garis tersebut. Awalnya langkah yang dilakukan S2 sudah 

benar, yaitu mencari gradien garis yang diketahui koordinat dua titik yang dilalui. 

Tetapi kemudian S2 tidak menggunakan sifat dari dua garis yang saling tegak 

lurus. S2 langsung mensubstitusikan nilai gradien tersebut dan memperoleh suatu 

persamaannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban S2 tentang soal nomor 4 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban di atas, terlihat bahwa S2 belum menguasai materi ini. Dalam 

kegiatan team study pada pembelajaran IV yang membahas materi ini, S2 

memang tidak terlibat dalam penyelesaiannya. S2 memperoleh pengetahuan 
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tentang materi ini dari S3 ketika S3 berdialog dengan S1. Selain itu, S2 tidak 

menanyakan kepada teman-temannya apakah dia mengerti apa tidak. Tetapi S2 

lebih memilih untuk melihat jawaban dari S3. 

3. Analisis Jawaban dari S3 

S3 yang merupakan siswa berkemampuan sedang kedua mampu 

menyelesaikan semua soal yang disajikan dalam ulangan harian. S3 mampu 

menyelesaikan soal pemahaman konsep dalam menentukan gradien garis jika 

diketahui persamaannya tidak dalam bentuk umum. Dalam hal ini, S3 

menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang runtut dan mudah dipahami. 

Berikut jawaban dari S3 tentang soal nomor 1. 

 

Dari jawaban di atas, terlihat bahwa S3 sangat menguasai cara menentukan 

gradien yang diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum maupun selain 

bentuk umum. Ketika kegiatan team study yang membahas materi ini, S3 

memiliki peran utama dalam menyelesaikannya. 

Kedua, S3 juga mampu menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

dalam menentukan gradien jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Soal 

tersebut berisi suatu kesalahan dari seorang siswa dalam menentukan gradien jika 

diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Soal ini meminta subjek untuk mencari 
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kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam soal tersebut. Berikut jawaban dari S1 

tentang soal nomor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menyelesaikan soal ini, S3 menjelaskan kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa dalam soal yaitu kebalikan dari bilangan yang seharusnya. S3 juga 

menjelaskan cara yang seharusnya dilakukan dalam menentukan gradien jika 

diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Ketika kegiatan team study yang 

membahas tentang materi ini, S3 terlibat interaksi aktif dengan S1. Yaitu ketika 

S1 menjelaskan kepada S3 tentang materi ini. 

Ketiga, S3 mampu menyelesaikan soal pemahaman konsep dalam 

menentukan persamaan garis jika diketahui gambar grafiknya. Dalam 

menyelesaikan soal ini, S3 menentukan terlebih dahulu koordinat dua titik yang 

dilalui oleh garis. Berikut jawaban dari S3 tentang soal nomor 3. 
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Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa S3 telah menguasai soal ini. S3 

mengerjakan soal ini dengan langkah-langkah yang runtut. Ketika diadakan 

kegiatan team study yang membahas materi ini, S3 terlibat langsung dalam 

penyelesaian masalahnya. 

Keempat, S3 mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah dalam 

menentukan persamaan garis yang merupakan kaki dari segitiga siku-siku. Dalam 

soal ini diketahui pula koordinat dua titik kaki yang lain dari segitiga siku-siku 

tersebut. Dalam menyelesaikan soal ini, S3 menentukan terlebih dahulu gradien 

ruas garis yang diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Kemudian, S3 mencari 

gradien ruas garis yang akan ditentukan persamaannya dengan menggunakan sifat 

dua garis yang saling tegak lurus. Dan terakhir, S3 menentukan persamaannya. 

Jawaban S3 tentang soal nomor 4 adalah sebagai berikut. 
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Dalam menyelesaikan soal ini, terlihat bahwa S2 sudah menguasai dalam 

menentukan persamaan garis jika diketahui garis itu tagak lurus dengan garis lain 

melalui satu titik. Dalam kegiatan team study yang membahas materi ini pun S2 

terlibat langsung dalam penyelesaiannya. 

4. Analisis Jawaban dari S4 

S4 yang merupakan siswa berkemampuan rendah mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal ulangan harian. S4 tidak dapat menyelesaikan soal 
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secara maksimal. Untuk soal pemahaman konsep tentang cara menentukan 

gradien garis jika diketahui persamaannya tidak dalam bentuk umum, S4 sudah 

mampu menyelesaikannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban S4 dalam 

menyelesaikan soal nomor 1 sebagai berikut. 

 

Dari jawaban tersebut terlihat bahwa S4 sangat menguasai cara 

menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya baik dalam bentuk umum 

maupun selain bentuk umum. Dalam kegiatan team study pada pembelajaran II 

yang membahas materi ini, S4 tidak terlibat langsung dalam penyelesaiannya. 

Tetapi, S4 terlibat dalam interaksi aktif dengan S1 yang saat itu menjelaskan 

kepadanya tentang cara menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya 

tidak dalam bentuk umum. 

Soal nomor 2 merupakan soal penalaran dan komunikasi dalam 

menganalisis kesalahan yang dilakukan seorang siswa dalam menentukan gradien 

suatu garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. S4 mampu menjelaskan 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam soal tersebut. S4 juga menuliskan 

jawaban yang seharusnya. Berikut jawaban dari S4 untuk soal nomor 2. 
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Dari jawaban di atas, terlihat bahwa S4 telah menguasai cara menentukan 

gradien jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui. Dalam kegiatan team study 

pada pertemuan yang membahas materi ini, S4 tidak terlibat langsung dalam 

penyelesaiannya. Tetapi, S4 terlibat dalam interaksi aktif dengan S1. S4 

menanyakan langsung ke S1 tentang materi ini, S1 pun menjelaskan kepadanya. 

Soal nomor 3 merupakan soal pemahaman konsep dalam menentukan 

persamaan garis jika diketahui gambar grafik garisnya pada bidang koordinat 

Cartesius. Dalam menyelesaikan soal ini, S4 mengalami kesulitan dalam 

menentukan 2211 ,,, ydanxyx . Selain itu, S4 juga mengalami kesulitan dalam 

memanipulasi bentuk aljabar. Berikut jawaban dari S4 untuk soal nomor 3. 
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Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa S4 belum menguasai cara 

menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. S4 terlihat kesulitan dalam 

menentukan 2211 ,,, ydanxyx  serta dalam memanipulasi bentuk aljabar. Ketika 

kegiatan team study pada pembelajaran V yang membahas materi ini, S4 tidak 

terlibat langsung saat penyelesaiannya. S4 hanya mendengarkan dialog antara S1 

dan S3 yang sedang menyelesaikan permasalahan. 

Soal nomor 4 adalah soal pemecahan masalah dalam menentukan 

persamaan garis dari salah satu kaki segitiga siku-siku. Dalam soal ini diketahui 

koordinat dua titik dari kaki segitiga yang lain. S4 mengalami kesulitan dalam 

menentukan persamaan garis tersebut. Awalnya langkah yang dilakukan S4 sudah 

benar, yaitu mencari gradien garis yang diketahui koordinat dua titik yang dilalui. 

Kemudian S4 menggunakan sifat dari dua garis yang saling tegak lurus unatu 

menentukan gradien garis yang akan ditentukan persamaannya. Tetapi, S4 salah 

menentukan titik yang dilalui oleh garis. Hal ini dapat dilihat dari jawaban S4 

tentang soal nomor 4 sebagai berikut. 
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Dari jawaban di atas, terlihat bahwa S4 belum menguasai materi ini. Dalam 

kegiatan team study pada pembelajaran IV yang membahas materi ini, S4 

memang tidak terlibat dalam penyelesaiannya. S4 memperoleh pengetahuan 

tentang materi ini dari S1 ketika S1 menjelaskannya, tetapi S4 tidak merespon 

penjelasan dari S1 tersebut. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hal-hal yang Menarik Berkaitan dengan Interaksi Berpikir Siswa 

Dalam penelitian ini mengambil materi persamaan garis lurus, khususnya 

gradien serta menentukan persamaan garis. Materi gradien mencakup pengertian 

gradien, menentukan gradien, serta sifat gradien. Menentukan persamaan garis 

mencakup menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik yang 

dilalui serta menentukan persamaan garis jika diketahui koordinat dua titik yang 

dilalui.  

Pada interaksi di sini akan dibahas bagaimana terjadinya proses interaksi 

berpikir siswa dalam kegiatan team study. Bagaimana siswa dengan kemampuan 

dan latar belakang keluarga yang berbeda saling berinteraksi dalam 

mengkonstruksi suatu konsep dengan LKS sebagai media. 

Pada kegiatan team study terjadi interaksi antar anggota dalam satu 

kelompok untuk memahami materi gradien serta menentukan persamaan garis. 

Mereka saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang 

tertuang dalam LKS, yang mana terjadi proses pemberian bantuan dari siswa 

berkemampuan lebih tinggi kepada siswa berkemampuan sedang maupun rendah. 

Proses pemberian bantuan tersebut juga terjadi dari siswa berkempuan sedang ke 

siswa berkemampuan tinggi maupun rendah. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008) yang 

menyebutkan bahwa terjadinya proses interaksi berpikir pada saat diskusi 

kelompok, berlangsung secara multiarah yaitu antara siswa berkemampuan tinggi, 

berkemampuan sedang dan berkemampuan rendah yang dibantu LKS sebagai 

media diskusi. 

Hal senada disebutkan pula oleh Mufidati (2007) yang menyebutkan 

bahwa proses interaksi berpikir siswa melalui pembelajaran kooperatif model GI 

(Group investigation) berlangsung secara multi arah yaitu antara siswa 

berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

Ketika berinteraksi, siswa berkemampuan tinggi cenderung lebih aktif dan 

sebagai mediator temannya dalam mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus. 

Siswa berkemampuan sedang cukup aktif, dia cenderung seimbang antara 

bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Sedangkan siswa 

berkemampuan rendah cenderung pasif dalam berinteraksi dan lebih banyak 

bertanya serta menunggu jawaban dari temannya. 

Habsah (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terjadi gradasi 

dimana siswa berkemampuan tinggi berperan sebagai sumber dalam berdiskusi, 

siswa berkemampuan sedang berperan sebagai penyeimbang sedangkan siswa 

berkemampuan rendah cenderung sebagai penerima saja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mufidati (2007) juga menunjukkan hasil yang sama. Bahwa siswa 

berkemampuan tinggi cenderung aktif, siswa berkemampuan sedang cukup aktif, 

dan siswa berkemampuan rendah pasif dalam kegiatan diskusi. 

Kemampuan siswa untuk berinteraksi juga dipengaruhi oleh latar belakang 

keluarga terutama pola asuh orang tua. Siswa dengan pola asuh orang tua yang 



 

 

248

mendukung, dalam hal ini selalu memperhatikan kegiatan belajarnya cenderung 

aktif dalam kegiatan team study. Sebaliknya, siswa dengan pola asuh orang tua 

yang kurang mendukung cenderung pasif dalam kegiatan team study. Dari proses 

interaksi terlihat bahwa S1 dan S3 cenderung lebih aktif dibandingkan dengan S2 

dan S4. Hal ini karena orang tua S2 dan S4 kurang memperhatikan kegiatan 

belajarnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guberman yang 

dijelaskan dalam Journal for Research in Matematics Education terhadap dua 

golongan siswa di Amerika yaitu Latin dan Korea. Dimana orang tua siswa dari 

golongan Korea lebih membiasakan anaknya untuk belajar dan mendisiplinkan 

mereka untuk belajar. Sedangkan orang tua siswa dari golongan Latin kurang 

memperhatikan kegiatan belajar anaknya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dari golongan Korea lebih tinggi dibandingkan golongan Latin. 

Hal senada disebutkan pula oleh Sumedi (2009) yang menyebutkan bahwa 

orangtua dari anak-anak yang berprestasi melakukan hal-hal berikut ini, yaitu (a) 

menemani atau mendampingi anak saat belajar, (b) memberi pengarahan, 

peringatan, dan melakukan kontrol atas aktivitas anak, (c) memberi dukungan 

kepada anak, (d) memberi penghargaan terhadap anak. 

 

B. Tindak Lanjut Penelitian 

 Penelitian ini memperoleh banyak manfaat, salah satunya adalah dengan 

pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

adanya saling interaksi dalam kegiatan team study untuk menyelesaikan suatu 
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masalah dengan terlebih dahulu setiap siswa mempelajari materi secara individu 

melalui kegiatan student creative.  

Dengan mengetahui proses interaksi berpikir siswa dalam belajar kelompok, 

sangat diperlukan guru untuk menunjang pengetahuan dalam mengajar, terutama 

untuk mengoptimalkan konstruksi pengetahuan. Guru bisa mengetahui siswa-

siswa yang kurang aktif dalam belajar kelompok sehingga dapat dicari solusi 

untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, perlu adanya tindak lanjut untuk 

mengeksplorasi interaksi pada pembelajaran kooperatif lainnya sehingga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran kooperatif 

yang lebih efektif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi proses interaksi berpikir siswa pada 

kegiatan team study, interaksi berpikir tersebut berlangsung secara multi arah 

yaitu antara siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah yang dibantu LKS 

sebagai media. Siswa berkemampuan tinggi, cenderung lebih aktif berinteraksi 

dan memberikan bantuan kepada temannya untuk mengkonstruksi pengetahuan. 

Siswa berkemampuan sedang cenderung seimbang antara bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan. Sedangkan siswa berkemampuan rendah cenderung 

pasif dalam berinteraksi dan lebih banyak bertanya serta menunggu jawaban dari 

temannya. 

 

B. Saran 

Dari temuan hasil penelitian ini, dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Bagi guru 

a. Dalam membentuk suatu kelompok belajar, guru harus memperhatikan 

kemampuan siswa dan latar belakang keluarga siswa.  
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b. Guru hendaknya memberikan perhatian kepada siswa berkemampuan 

rendah serta siswa dengan latar belakang keluarga yang kurang 

mendukung. 

c. Guru hendaknya selalu mendorong siswa yang berkemampuan rendah 

untuk senantiasa turut aktif dalam suatu diskusi kelompok. 

2. Bagi mahasiswa  

a. Penelitian ini masih terbatas pada proses interaksi berpikir siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted 

Individualization). Perlu diteliti lagi mengenai terjadinya proses interaksi 

berpikir siswa dengan menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih 

variatif. 

b. Kajian dalam penelitian ini masih terbatas pada proses interaksi berpikir 

siswa dalam mengkonstruksi konsep persamaan garis lurus terutama 

gradien dan menentukan persamaan garis, karena itu masih sangat terbuka 

peluang penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan proses berpikir 

siswa dalam mengkonstruksi konsep matematika yang lain 

c. Pada penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang keluarga siswa 

cenderung mempengaruhi kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan 

temannya. Karena itu pada penelitian selanjutnya perlu dikaji secara lebih 

rinci tentang pengaruh latar belakang keluarga terhadap kemampuan 

siswa berinteraksi dengan temannya. 
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Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Malang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Standar Kompetensi : Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan 

persamaan garis lurus 

Kompetensi Dasar : Menentukan gradien, persamaan dan grafik garis 

lurus 

Indikator : 1. Menjelaskan pengertian gradien 

   2. Menentukan gradien garis yang diketahui 

persamaannya 

   3. Menentukan gradien garis jika diketahui koordinat 

dua titik pada garis 

   4. Menentukan sifat gradien dari garis-garis yang 

sejajar 

   5. Menentukan sifat gradien dari dua garis yang 

tegak lurus 

   6. Menentukan persamaan garis jika diketahui 

gradien dan satu titik pada garis 

   7. Menentukan persamaan garis jika diketahui 

koordinat dua titik pada garis 

Alokasi Waktu :  12 x 40 menit 

 

1. Tujuan Pembelajaran 

• Siswa dapat menjelaskan pengertian gradien 

• Siswa dapat menentukan gradien garis yang diketahui persamaannya 

• Siswa dapat menentukan gradien garis jika diketahui koordinat dua titik 

pada garis 

• Siswa dapat menentukan sifat gradien dari garis-garis yang sejajar  
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• Siswa dapat menentukan sifat gradien dari dua garis yang tegak lurus 

• Siswa dapat menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan satu 

titik pada garis 

• Siswa dapat menentukan persamaan garis jika diketahui koordinat dua titik 

pada garis  

2. Materi Pembelajaran 

Persamaan Garis Lurus  

3. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran kooperatif model TAI (Team Assisted Individualization) 

4. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra kegiatan pembelajaran 

• Persiapan 

1. Bahan atau materi 

2. Membagi siswa dalam kelompok heterogen 

• Rencana kegiatan 

Pembelajaran dilaksanakan dalam delapan pertemuan, masing-

masing pertemuan ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir. 

b. Detil kegiatan pembelajaran 

PERTEMUAN I ( 2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu ukuran kemiringan atau gradient 
• Memberi motivasi kepada siswa dengan memberi contoh 

adanya gradient dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: 
”Kamu tentu pernah melihat atap rumah bukan? Mengapa 
atap rumah selalu dibuat miring? Kemiringan atap rumah 
selalu berbeda. Bagaimana cara kita menentukan kemiringan 
atap rumah? ” 

• Memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran 
• Menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI  
• Meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya sesuai 

ketentuan guru 

15 menit 

2. Kegiatan inti 
Student Creative  
• Membagikan LKS yang berisi tentang pengertian gradien yang 

dihubungkan dengan kehidupan nyata serta menentukan 
gradien garis yang sejajar dengan sumbu koordinat 

 
10 menit 
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• Menjelaskan kepada siswa tentang LKS yang baru mereka 
terima  

• Meminta siswa untuk mempelajari LKS secara mandiri dan 
tidak diperkenankan untuk berdiskusi dengan temannya 

 
Team Study  
• Meminta siswa untuk mendiskusikan LKS yang baru mereka 

pelajari sendiri bersama dengan kelompok yang sudah 
ditentukan 

• Meminta siswa untuk memberi bantuan kepada setiap anggota 
yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang ada 
dalam LKS 

 
Whole-Class Units 
• Memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
• Meminta kelompok lain memberikan tanggapan dan 

pertanyaan 
• Mengajak siswa untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan 

yang baru saja dilaksanakan.Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
20 menit 

3. Kegiatan akhir 
• Memberi kesempatan siswa untuk bertanya  

5 menit 

 

PERTEMUAN II (2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu menentukan gradien garis lurus jika diketahui 
koordinat dua titik pada garis, serta menentukan gradien garis 
jika diketahui persamaannya  

• Memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran 
• Mengajak siswa untuk mengingat kembali tentang pengertian 

gradien  
• Menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI  
• Meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya sesuai 

ketentuan guru 

15 menit 

2. Kegiatan inti 
Student Creative  
• Membagikan LKS yang berisi tentang cara menentukan 

gradien dari suatu garis 
• Menjelaskan kepada siswa tentang LKS yang baru mereka 

terima  
• Meminta siswa untuk mempelajari LKS secara mandiri dan 

tidak diperkenankan untuk berdiskusi dengan temannya 
 
Team Study  
• Meminta siswa untuk mendiskusikan LKS yang baru mereka 

pelajari sendiri bersama dengan kelompok yang sudah 
ditentukan 

• Meminta siswa untuk memberi bantuan kepada setiap anggota 
yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang ada 
dalam LKS 

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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Whole-Class Units 
• Memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
• Meminta kelompok lain memberikan tanggapan dan 

pertanyaan 
• Mengajak siswa untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan 

yang baru saja dilaksanakan.Perwakilan kelompok 
mempresentasikan hasil kerja kelompok 

 
 
 
20 menit 

3. Kegiatan akhir 
• Memberi kesempatan siswa untuk bertanya  

5 menit 

 

PERTEMUAN III (2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu sifat-sifat gradien dari garis-garis yang sejajar, 
serta dua garis yang tegak lurus 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Mengajak siswa untuk mengingat kembali tentang garis-garis 

sejajar, dan garis-garis yang tegak lurus 
• Memberikan apersepsi tentang garis yang sejajar dengan 

sumbu koordinat, serta meminta siswa untuk menjelaskan 
bagaimana gradien dari garis tersebut 

• Menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran yang 
akan digunakan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya 

• Meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompok sesuai 
ketentuan guru 

15 menit 

2. Kegiatan inti 
Student Creative  
• Membagikan LKS yang berisi tentang sifat gradien dari garis-

garis yang sejajar serta dua garis yang tegak lurus 
• Menjelaskan kepada siswa tentang LKS yang baru mereka 

terima  
• Meminta siswa untuk mempelajari LKS secara mandiri dan 

tidak diperkenankan untuk berdiskusi dengan temannya 
 
Team Study  
• Meminta siswa untuk mendiskusikan LKS yang baru mereka 

pelajari sendiri bersama dengan kelompok yang sudah 
ditentukan 

• Meminta siswa untuk memberi bantuan kepada setiap anggota 
yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang ada 
dalam LKS 

 
Whole-Class Units 
• Memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
• Meminta kelompok lain memberikan tanggapan dan 

pertanyaan 

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
 
20 menit 

3. Kegiatan akhir 
• Memberi kesempatan siswa untuk bertanya 

5 menit 
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PERTEMUAN IV (2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu menentukan persamaan garis jika diketahui 
gradien dan satu titik pada garis 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Mengajak siswa untuk mengingat kembali tentang gradien 

garis jika diketahui persamaannya 
• Menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya 

• Meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya 
masing-masing sesuai ketentuan guru 

15 menit 

2. Kegiatan inti 
Student Creative  
• Membagikan LKS dalam menentukan persamaan garis jika 

diketahui gradiennya serta satu titik yang dilalui oleh garis 
• Menjelaskan kepada siswa tentang LKS yang baru mereka 

terima  
• Meminta siswa untuk mempelajari LKS secara mandiri dan 

tidak diperkenankan untuk berdiskusi dengan temannya 
 
Team Study  
• Meminta siswa untuk mendiskusikan LKS yang baru mereka 

pelajari sendiri bersama dengan kelompok yang sudah 
ditentukan 

• Meminta siswa untuk memberi bantuan kepada setiap anggota 
yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang ada 
dalam LKS 

 
Whole-Class Units 
• Memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
• Meminta kelompok lain memberikan tanggapan dan 

pertanyaan  

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 menit 

3. Kegiatan akhir 
• Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

5 menit 

 

PERTEMUAN V (2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Memberi penjelasan singkat tentang materi yang akan 

dipelajari yaitu menentukan persamaan garis jika diketahui 
koordinat dua titik pada garis  

• Menjelaskan tujuan pembelajaran 
• Mengajak siswa untuk mengingat kembali tentang gradien 

garis jika diketahui koordinat dua titik yang dilalui 
• Menyampaikan dan menjelaskan model pembelajaran yang 

akan digunakan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya 

• Meminta siswa untuk berkumpul dengan kelompoknya 

15 menit 
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masing-masing sesuai ketentuan guru 
2. Kegiatan inti 

Student Creative  
• Guru membagikan LKS dalam menentukan persamaan garis 

jika diketahui koordinat dua titik pada garis 
• Guru menjelaskan kepada siswa tentang LKS yang baru 

mereka terima, serta meminta mereka untuk mempelajari LKS 
itu secara mandiri dan tidak diperkenankan untuk berdiskusi 
dengan temannya 

 
Team Study  
• Meminta siswa untuk mendiskusikan LKS yang baru mereka 

pelajari sendiri bersama dengan kelompok yang sudah 
ditentukan 

• Meminta siswa untuk memberi bantuan kepada setiap anggota 
yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi yang ada 
dalam LKS 

 
Whole-Class Units 
• Memilih perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil 

kerja kelompoknya 
• Meminta kelompok lain memberikan tanggapan dan 

pertanyaan  

 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 menit 

3. Kegiatan akhir 
• Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

5 menit 

 

PERTEMUAN VI (2 X 40 menit) 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu 
1. Kegiatan awal 

Teaching Group  
• Menjelaskan tentang kegiatan pada hari ini yaitu ulangan 

harian secara individu, siswa diminta mempersiapkan alat tulis 
mereka 

• Memperingatkan siswa untuk tidak saling membantu dalam 
mengerjakan ulangan harian ini 

• Membagikan soal kepada masing-masing siswa 

10 menit 

2. Kegiatan inti 
Facts Test 
• Meminta siswa mengerjakan ulangan harian secara individu 
• Meminta siswa melaporkan hasil pekerjaanya setelah waktu 

habis 

 
60 menit 
 
 

3. Kegiatan akhir 
Team Scores and team recognition 
• Mengumumkan kelompok yang paling aktif dalam diskusi 

kelas, serta kelompok dengan nilai LKS tertinggi  

10 menit 

 

5. Sumber/Bahan 

• Sumber 

Junaidi, Syamsul. 2005. Matematika untuk SMP dan MTs Kelas VIII. 

Surabaya: Gelora Aksara Pratama 
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Patwiyanto, Yuwono, dkk. 2006. Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII. 

Malang: MGMP Matematika SMP 

    

• Bahan 

Lembar Kerja Siswa 

 

6. Penilaian 

a. Jenis Tagihan : lembar kerja siswa, ulangan harian 

b. Bentuk Tagihan : keaktifan, penalaran berpikir, komunikasi, kuis 
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LEMBAR KERJA SISWA 1 
 

Nama : .....................................  
No. Abs: ...................................  

 
Tujuan: Memahami pengertian gradien 

 
Memahami Pengertian Gradien 

Perhatikan orang yang sedang naik tangga di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedua gambar di atas, manakah tangga yang lebih miring? 

Untuk menentukan ukuran kemiringan suatu benda, perhatikan uraian berikut. 

Pertama, gambar tangga yang disandarkan di tembok disederhanakan menjadi 

sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut. 

 

(a) (b)

Tinggi tembok yang 
dapat dicapai ujung 
tangga (jarak tegak) 

Jarak kaki tangga dari 
tembok (jarak datar) 

tangga 

Lampiran 2: Lembar Kerja Siswa 1 
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Sekarang perhatikan tiga gambar berikut. 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar (a) dan (b)! 

Terlihat bahwa kemiringan AC  dan DF  tidak sama. Mengapa? 

Analisis 

Segitiga ABC dan DEF  memiliki panjang alas (jarak datar) yang sama,  

yaitu DEAB =  

Tetapi panjang sisi tegaknya (jarak tegaknya) tidak sama, yaitu: EFBC ≠  

Sehingga kemiringan dipengaruhi oleh .............................................................. 

2. Perhatikan gambar (a) dan (c)! 

Terlihat bahwa kemiringan AC dan GI  tidak sama. Mengapa? 

Analisis 

Segitiga ABC dan GHI memiliki panjang sisi tegak (jarak tegak) yang sama, 

yaitu HIBC=  

Bagaimana dengan panjang alasnya (jarak datarnya)? ........................................ 

Sehingga kemiringan dipengaruhi oleh .............................................................. 

 

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiringan suatu benda dipengaruhi oleh ....  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

(a) A B

C

D (b) E

F

(c)G H

I
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Perhatikan gambar di sebelah kiri! 

a. Berapakah perbandingan BE dan DE? 

b. Berapakah perbandingan BG dan FG? 

c. Berapakah perbandingan BC dan AC? 

d. Bagaimana nilai perbandingan-

perbandingan itu? 

e. Apakah 
AC
BC

FG
BG

DE
BE

== ? 

Jawab: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

Nilai perbandingan yang baru saja kalian hitung sebenarnya adalah ukuran 

kemiringan dari ABdanFBDB ,, .  

Jadi, ukuran kemiringan dari ABdanFBDB ,,  adalah .............................................. 

 

Untuk menandai perbedaan arah kemiringan suatu benda, kita sepakati bahwa jika 

benda dari kiri ke kanan naik maka ukuran kemiringannya positif. Sebaliknya jika 

benda dari kiri ke kanan turun, maka ukuran kemiringannya negatif 

Seperti halnya tangga yang diletakkan miring, garis juga memiliki kemiringan. 

Ukuran kemiringan garis inilah yang dinamakan gradien dan biasa 

dilambangkan dengan huruf m 

4

4

4

2

4

6A

B

C

D E

F G

Sehingga ukuran kemiringan dapat dirumuskan: 

................jarak  besarnya

................jarak  besarnya  KemiringanUkuran =
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Kasus 1 
Bagaimana jika suatu tangga disandarkan ke tembok dengan jarak datar adalah 
nol (0). Dalam hal ini tangga disandarkan tegak, berapakah ukuran kemiringan 
tangga? 

Analisis: 

Pertama, kita buat sketsa yang menggambarkan tangga yang disandarkan tegak. 

Yang akan kita cari adalah berapa ukuran 
kemiringan TG  

Misalkan panjang TG  adalah x m,  

maka ukuran kemiringan TG  adalah: 

.........

................jarak  besarnya

................jarak  besarnya  KemiringanUkuran 

x
=

=
 

Jadi, ukuran kemiringan tangga yang disandarkan tegak adalah ............................ 

Jika tangga diibaratkan sebagai garis, maka garis tersebut adalah garis yang 
sejajar dengan sumbu y . 

 
Kasus 2 
Bagaimana jika suatu tangga roboh, sehingga jarak tingginya adalah nol (0)? 
Berapakah ukuran kemiringannya? Lakukan analisis seperti kasus 1! 

Analisis: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Jika tangga dalam kasus 2 ini diibaratkan garis, maka garis yang seperti apa? 

Dapatkah kamu menggambarkannya? 

Jawab: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

tembok 

tangga 

T 

G 

Jadi, gradien (ukuran kemiringan) garis yang sejajar dengan sumbu y adalah .....  
...................................................................................................................................  
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LEMBAR KERJA SISWA 2 
 
Nama : .....................................  
No. Abs: ...................................  

 
Tujuan: Menentukan gradien garis 

 
Menentukan Gradien Garis 

Kegiatan 1 

Perhatikan grafik garis 12 += xy  pada bidang koordinat Cartesius berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garis 12 += xy  melalui titik A (1,3) dan titik B (3,7).  

Untuk menentukan gradien garis 12 += xy , kita cukup menentukan gradien dari  

AB  yang dilambangkan dengan 
AB

m . 

1. Jarak tegak A dan B = ...... 

Jarak datar A dan B = ...... 

2. Selisih ordinat titik A dan B = .......... - ......... 

 = .......... 

Selisih absis titik A dan B = .......... - .......... 

 = .......... 

Bagaimana nilai selisih ordinat titik A dan B dengan jarak tegak A dan B? ............ 

Bagaimana nilai selisih absis titik A dan B dengan jarak datar A dan B? ................

 

12 += xy

A 

B 

4 satuan

2 satuan 

Lampiran 3: Lembar Kerja Siswa 2 
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Sehingga: 

 

..........
..........
..........

=

=

=
BdanAdatarjarak
BdanAtegakjarakm

AB

 

Jadi, gradien dari garis 2+= xy  adalah ………………… 

 

Dengan menggunakan rumus yang baru saja kalian peroleh, tentukan gradien dari 

garis dengan persamaan 22 += xy  seperti yang terlihat pada gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Jadi, dapat dirumuskan bahwa: 

......................................
....................................

=

=
BdanAdatarjarak
BdanAtegakjarakm

AB

 

C 

D
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Bandingkan gradien garis yang kalian peroleh dengan koefisien x pada persamaan 

garisnya! Bagaimana nilainya? 

Jawab: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Kegiatan 2 

Apakah persamaan 0252 =−− yx  merupakan persamaan garis lurus? .................. 

Jika ya, tentu garisnya mempunyai gradien. Bagaimana kamu menentukan 
gradiennya? 

 

 

Kamu harus mengubah 0252 =−− yx  ke dalam bentuk cmxy += . Bagaimana 
caranya? 

Ikuti langkah-langkah berikut! 

......................
.........

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

....................5...........2
........52
....................52

........0........252
0252

+=

+=−
+=−
+=−
+=−+

=−
=−−

+=+−−
=−−

y

y
y
y
yx
yx

yx
yx

yx

 

 
Jadi, berapa gradien garis dengan persamaan 0252 =−− yx ? ................................ 

 

 

 

Dapat disimpulkan: 
Jika terdapat garis dengan persamaan yang berbentuk cmxy += , maka 
.............................................................................................................................. 

tambahkan kedua ruas dengan 2  
operasikan 

tambahkan kedua ruas dengan (-2x)  

operasikan 

Letakkan variabel x di depan konstanta 

Bagi kedua ruas dengan (-5) 

operasikan 
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Soal 

1. Tentukan gradien garis dari persamaan-persamaan berikut: 

a. 43 +−= xy  

b. 423 += yx  

2. Seorang anak menyatakan bahwa gradien garis yang melalui titik (1 , 7) dan    

(3 , 9) sama dengan 
97
31

−
− . Apakah ini benar? Jelaskan! 

Jawab: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA 3 

 
Nama : .....................................  
No. Abs: ...................................  

 
Tujuan: Menentukan sifat gradien 

 
1. Gradien garis-garis yang saling sejajar 

 
Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar di atas menunjukkan garis-garis yang sejajar yaitu garis dengan 
persamaan xy = ,  3+= xy  dan 6+= xy . Bagaimanakah gradien ruas garis 
yang sejajar tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
• Gradien garis dengan persamaan xy =  adalah ........ 
• Gradien garis dengan persamaan 3+= xy  adalah ........ 
• Gradien garis dengan persamaan 6+= xy adalah ……. 
  
Bagaimana gradien dari ketiga garis di atas?....................................................... 

Jadi, gradien garis-garis yang sejajar adalah ....................................................... 

xy =

3+= xy

6+= xy

Ingat!! 
Garis dengan persamaan 

cmxy += memiliki gradien m

Lampiran 4: Lembar Kerja Siswa 3 
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2. Gradien dua garis yang tegak lurus 
  

Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan dua garis yang tegak lurus.  

Bagaimana sifat gradien dari kedua garis tersebut? 

 
Analisis 

Gambar 1 

• Garis k melalui titik C (...... , .....) dan D (...... , ......), sehingga gradien 
garis k adalah: 

 

.......

..........

..........
......................
.....................

=

=

=
CD

m

 

• Garis l melalui titik A (...... , .....) dan B(...... , ......), sehingga gradien 
garis l adalah: 

 

.......

..........

..........
......................
.....................

=

=

=
AB

m

 

 

................

.............

=

×=×
ABCD

mm
 

Dapat dituliskan: 
Jika garis cxmy += 11 sejajar dengan garis cxmy += 22  maka gradien 
kedua garis tersebut adalah ................., atau 21 ............. mm  

xy 2=

xy 2
1−=  

Gambar 1 Gambar 2 
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Gambar 2 

• Misalkan 1m  adalah gradien garis dengan persamaan xy 2= , 

maka 1m = ...... 

• Misalkan 2m  adalah gradien garis dengan persamaan xy 2
1−= , 

maka 2m = ...... 

 

.........
...............21

=
×=×mm

 

Jadi, bagaimana sifat gradien dari dua garis yang tegak lurus? ................................ 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

Catatan: Untuk garis yang sejajar dengan sumbu y dan garis yang sejajar sumbu 

x, walaupun kedua garis itu saling tegak lurus, tetapi kesimpulan di atas 

tidak berlaku, karena garis yang sejajar sumbu y tidak mempunyai 

gradien 

Tugas 
 
1. Buatlah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis dengan persamaan 

23 += yx ! 
Jawab: 
..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 

2. Benarkah garis dengan persamaan 723 =+ yx tegak lurus dengan garis dengan 
persamaan ?432 =+− yx Jelaskan! 
Jawab: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

Sehingga dapat kita tuliskan: 
Hasil kali gradien dua garis yang saling tegak lurus adalah ............ 
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LEMBAR KERJA SISWA 4 
Nama : .....................................  
No. Abs: ...................................  

 
Tujuan: Menentukan Persamaan Garis 

 
Menentukan persamaan garis jika diketahui gradien m dan suatu titik pada 
garis 
 
Permasalahan: 
Suatu garis yang belum diketahui persamaannya melalui titik ),( 11 yx dan 
gradiennya m. Dapatkah kamu menentukan persamaan garis yang dimaksud? 
 
Analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi garis yang dimaksud adalah cmxy += . Tapi berapa nilai c? 

Untuk menentukan nilai c, gunakan keterangan bahwa garis melalui titik ),( 11 yx ! 

Karena titik ),( 11 yx  dilalui oleh garis, kamu harus mensubstitusikan nilai 

11 yydanxx ==  ke persamaan cmxy += !  

Diperoleh: 

c
c

mx
cm

=−
+=−

+−=−
+=

...................
...........................

....................................
..................

1  

 
Jadi, .................−=c

Ingat!! 
Garis dengan persamaan 

cmxy += memiliki gradien m
 

Kurangi kedua ruas dengan mx1 

operasikan 

Lampiran 5: Lembar Kerja Siswa 4 
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Kemudian, substitusikan 11 mxyc −=  ke persamaan cmxy += ! 

Diperoleh: 

.........)(.................
.........

.................
.................
.........

........)(........

1

1

11

1

−=−
−=−

−+=−
−−+=−

−+=
−+=

my
mxmxy

mxmxy
mxymxy

ymxy
mxy

 

 
Jadi, persamaan garisnya adalah .........)(................. −=− my  

 
Tugas 
1. Tentukan persamaan garis yang melalui (3,5) dan bergradien -5! 

Jawab: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 

2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik (4,-2) dan sejajar dengan garis 
23 =+ yx ! 

Jawab: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 

3. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 93 =− yx  dan 
melalui (-6,10)! 
Jawab: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

Dapat dituliskan: 
Persamaan garis yang melalui titik ),( 11 yx dan bergradien m adalah 

.........)(................. −=− my  

Kurangi kedua ruas dengan y1 

operasikan 

sifat distributif 
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LEMBAR KERJA SISWA 5 
 

Nama : .....................................  
No. Abs: ...................................  

 
Tujuan: Menentukan Persamaan Garis 

 
Menentukan persamaan garis jika diketahui koordinat dua titik pada garis 

Permasalahan: 

Suatu garis yang belum diketahui persamaannya melalui titik ),( 11 yx dan 
),( 22 yx . Dapatkah kamu menentukan persamaan garis yang dimaksud? 

Analisis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari keterangan di atas, diperoleh 
12

12

xx
yy

m
−
−

= dan garis melalui ),( 11 yx . 

Pada pertemuan sebelumnya telah di bahas bahwa persamaan garis yang melalui 

titik ),( 11 yx dan bergradien m adalah .........)(................. −=− my   (1) 

Sekarang substitusikan nilai 
12

12

xx
yy

m
−
−

=  ke persamaan (1) 

Diperoleh: 

.....................

...................
)........)((.........

)(
.................
.................

11

1
1

11

−
−

=
−
−

−
−−

=−

−
−
−

=−

xxyy

xxyy

xxyy

Ingat!! 
Gradien garis yang melalui 

),( 11 yx  dan ),( 22 yx adalah 

12

12

xx
yym

−
−

=   

Bagilah kedua ruas dengan (y2 – y1) 

Lampiran 6: Lembar Kerja Siswa 5 
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Jadi, persamaan garisnya adalah 
..................
11

−
−

=
−
− xxyy  

 
Tugas 
 
1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik (4, -7) dan (0,9)! 

Jawab: 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 

2. Tentukan persamaan garis pada bidang koordinat Cartesius berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

Dapat dituliskan: 
Persamaan garis yang melalui titik ),( 11 yx dan ),( 22 yx adalah: 

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

−
−

=
−
− xxyy  
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Lampiran 7: Soal Ulangan Harian 

 

 

ULANGAN HARIAN 

Kerjakan soal-soal berikut secara individu! 

1. Tentukan gradien garis dengan persamaan 0263 =+− yx ! 

2. Seorang siswa mengatakan bahwa gradien garis yang melalui (8,4) dan (2,2) 

adalah 3. Kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa itu dan bagaimana 

seharusnya? 

3. Tentukan persamaan garis yang ditunjukkan oleh gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jika A (1, 5) dan B(4,1) maka 

tentukan persamaan garis yang melalui titik B dan C! 

 

Selamat mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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ULANGAN HARIAN 

Kerjakan soal-soal berikut secara individu! 

1. Tentukan gradien garis dengan persamaan 0236 =+− yx ! 

2. Seorang siswa mengatakan bahwa gradien garis yang melalui (4,8) dan (2,2) 

adalah 
3
1 . Kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa itu dan bagaimana 

seharusnya? 

3. Tentukan persamaan garis yang ditunjukkan oleh gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Jika A (5, 1) dan B(1,4) maka 

tentukan persamaan garis yang melalui titik B dan C! 

 

Selamat mengerjakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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Lampiran 8: Daftar Nama Kelompok Diskusi 

 

Kelompok 1 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Nur Latifah K Tinggi 
2 Islamiyati Sedang 
3 Arum Yunita P  Sedang 
4 Tata Budhi Prasetyo Rendah 

 

Kelompok 2 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Rizka Fitri Amalia Tinggi 
2 Via Ayudianti Sedang 
3 Luthfi Irvan Hakim Sedang 
4 Dita Anjani Putri Rendah 

 

Kelompok 3 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Monica Dian K Tinggi 
2 Eka Andarista Sedang 
3 Mira Ayu P Sedang 
4 Abnerdy Apriyanto Rendah 

 

Kelompok 4 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Marissa Anandyah Tinggi 
2 Ari Yumaita Sedang 
3 Thasia Isabelita Sedang 
4 Rizki Dwi R Rendah 

 

Kelompok 5 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Okcylia Hayu D Tinggi 
2 Ayuning Dwi Sedang 
3 Uyunur Imamil Sedang 
4 Rifki Hari R Rendah 

 

Kelompok 6 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Maria Bernadeta Tinggi 
2 Ayuti Wulandari Sedang 
3 Putri Ardia Sari Sedang 
4 Delinda Dyta P Rendah 
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Kelompok 7 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 M. Jefri Bahtiar Tinggi 
2 Heni Resanti Sedang 
3 Resita Silvia E Sedang 
4 Rifda Andita Rendah 

 

Kelompok 8 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Nuraini Maulidia A Tinggi 
2 Eko Putro P Sedang 
3 Rahmita Cahyaning Sedang 
4 Mitra Kartini Rendah 

 

Kelompok 9 
No Nama Kemampuan Siswa 
1 Mega Jihani Aditia Tinggi 
2 Ika Purnama Sari Sedang 
3 Isma Nur Aziza Sedang 
4 Fiha Najmah Yasita Rendah 
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Lampiran 9: Data Hasil Wawancara 
 
I. Wawancara Awal  
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 6 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
Peneliti (P) : “Kamu masih ingat tentang Persamaan Linear Satu 

Variabel?” 
Subjek1 (S1) : “Ingat” 
P : “Kalau a + b + c = 3 persamaan linear satu variabel apa bukan?” 

(sambil menunjukkan tulisan a + b + c = 3)  
S1 : “Bukan” 
P : “Kalau y = 5?” 
S1 : ”Ya” 
P : ”Kamu lingkari ya!” (meminta siswa untuk melingkari yang 

merupakan persamaan linear satu variabel) 
 
 
 

 
P : ”Sekarang yang kedua, Ini yang persamaan garis yang mana?” 

(sambil menunjukkan tiga persamaan sebagai berikut) 
 
   
 
 
 
 
S1 : ”Persamaan garis... Hmm...” (Subjek terlihat bingung) 
P : ”Yang a persamaan garis apa bukan?” 
S1 : ” Bukan” 
P  : ”Mengapa?” 
S1 : ”Hmmm.....” 
P : “Persamaan garis lurus itu yang kaya gimana sih?” 
S1 : “Yang gimana bu ya?” 
P : “Yang a bukan?” 
S1 : “Bukan. O… yang a iya, yang b bukan, yang c bukan.” 
P : “ Yang b bukan?” 
S1 : “O… yang b iya.” 
P : “Ya... dilingkari ya!”(meminta siswa untuk melingkari) 
P : “Masih ingat fungsi?” 
S1 : “Ingat” 
P : ” Kalau f(x) = 2x, maka f(1)nya?” 
S1 : ” f(1) sama dengan 2 kali satu sama dengan dua. f(4) sama dengan 

dua kali empat sama dengan delapan.” (sambil menuliskan) 
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P : ”Ya pinter, menggambar titik bisa?” 
S1 : ”Bisa” 
P : ”Coba gambarkan titik 4 koma satu.” 
S1 : (menggambar titik pada bidang koordinat Cartesius yang telah 

disediakan) 
 
 
 
 
 
 
 

 
P : ”Koordinat titik B berapa?“ (sambil menunjukkan gambar titik B yang 

telah dibuat peneliti sebelumnya) 
S1 : “enam koma min dua“ (sambil menuliskannya) 
 
 
P : “Menggambar grafik garis lurus caranya gimana sih?“ 
S1 : “Mencari x-nya dulu“ 
P : “Mencari titik-titik itu ya? Coba gimana kalau ada y = 3x? Mencari 

titik-titiknya gimana?” 
S1 : “Dibuat tabel bu... (membuat tabel). x-nya cari sendiri bu?” 
P : “Iya, ketemu titik berapa koma berapa?” 
S1 : “dua koma enam dan tiga koma sembilan.” (sambil menulis) 
 
 
 
P : ”Kemudian digambarkan disini, terus?” (sambil menunjuk ke bidang 

koordinat Cartesius) 
S1 : ”Ditarik garis.” 
P : ” Kalau gradien apa sih?” 
S1 : ”Jarak miring antara satu titik dengan titik yang lain.” 

 
b. Wawancara Subjek 2 

Tanggal : 6 November 2009 
Waktu : Istirahat 
 

Peneliti (P) : ”Kamu masih ingat tentang Persamaan Linear Satu 
Variabel?” 

Subjek2 (S2) : ”Insya Allah..” 
P : ”Kalau ada soal 1a dan 1b ini yang persamaan linear satu variabel 

yang mana? Yang a atau yang b?” (sambil menunjukkan soal yang 
sudah dipersiapkan peneliti sebagai berikut.) 

 
 

 
S2 : ”Yang b” 
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P : ”Dilingkari ya!” 
S2 : (melingkari) 
P : ”Ini mana yang persamaan garis?” (sambil menunjukkan tiga 

persamaan sebagai berikut) 
 
 
 
 
 
S2 : ”Yang a” 
P : ”Yang b bukan?” 
S2 : ”Bukan bu..” 
P : “Kenapa ko bukan?” 
S2 : “Hmm…” 
P : ”Ini bisa diubah ke bentuk ini apa tidak?” (sambil menunjuk 

persamaan b dan a) 
S2 : ”bisa” 
P : ”Jadi, Persamaan garis lurus bukan?” 
S2 : ”Persamaan garis” 
P : ”Ya, masih ingat fungsi?” 
S2 : ”Ingat” 
P : ”Kalau ada f (x) = x, maka f(1) = ...” 
S2 : ”satu.” 
P : ”f(5)?” 
S2 : ”lima” 
 
 
 

 
P : ”Iya, kamu tulis ya.. Kemudian kalau mau menggambar grafik 

persamaan garis kan harus tau menggambar titik. Kamu bisa 
menggambar titik (3,2)?” (meminta S2 menggambar titik (3,2) pada 
bidang koordinat Cartesius yang telah disediakan) 

S2 : (menggambar) 
 
 
 
 
 
 
 
P : ”Koordinat B berapa?” (menunjuk titik B pada bidang Koordinat 

Cartesius yang telah disiapkan peneliti) 
S2 : ”tiga koma min 2” (sambil menulis) 
 
 
P : ”Menggambar grafik garis lurus caranya gimana?” 
S2 : ”Dibuat tabel” 
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P : ”Terus menentukan apa?  
S2 : ”Nilai x” 
P : ”Dua titik ya?” 
S2 : ”Iya.” 
P : ”Kamu bisa menggambar grafik y = 2x?” 
S2 : ”Bisa (sambil membuat tabel). x-nya ditentuin sendiri bu?” 
P : “Iya terserah” 
S2 : ”Ini bu.” (sambil menunjukkan tabel yang telah dibuat) 
P : ”Satu titik apa dua titik?” 
S2 : ”dua bu” 
P : ”Jadi kalau ada x = 2, y = 4. Berapa titiknya?” 
S2 : ”Dua koma empat” 
P : ”Nanti digambar ya... Berarti masih mencari titik lagi?” 
S2 : “Iya.” (sambil mencari satu titik lagi) 
P : ”Berarti nanti titiknya..” 
S2 : ”Dua koma empat dan tiga koma enam.” 
 
 
 

 
P : ”Terus nanti digambar disini! Terus ditarik?” 
S2 : “garis” 
P : ”Kalau gradien?” 
S2 : ”Nggak tahu” 

 
c. Wawancara Subjek 3 

Tanggal : 6 November 2009 
Waktu : Istirahat 
 

Peneliti (P) : “Ayo Rum, kamu masih ingat persamaan linear satu 
variabel?” 

Subjek 3 (S3) : “Masih” 
P : “Kalau ada a itu (menunjukkan contoh-contoh persamaan) x + y + z = 

10 satu variabel apa bukan?” 
S3 : “Ya” 
P : “Ya? Kalau yang b? y = 3 itu satu variabel apa bukan?” 
S3 : ”Bukan” 
P : ”Bukan? Yang iya dilingkari!” (meminta S3 untuk melingkari jawaban 

yang merupakan persamaan linear satu variabel) 
S3 : ”Apanya?” 
P : ”Ya dilingkari, tadi kamu menjawab satu variabel yang mana?” 
S3 : ”Yang a.” 
P : ”Ya dilingkari!” 
S3 : “Dimana?” 
P :” Yo di a!” 
S3 : “Di sini bu?” 
 
 



 

 

254

 
P : “Ya.. Terus nomor dua, yang persamaan garis itu yang mana?” 

(sambil menunjukkan contoh-contoh persamaan) 
 
 
 
 
S3 : ”Ha?” 
P : ”Persamaan garis lurus itu yang mana?” 
S3 : ”Yang c” 
P : ”Yang?” 
S3 : ”c” 
P : ”He’ eh dilingkari!”  
S3 : “Lho kok c, b Bu.” (meralat jawaban) 
P : “Oh yang b. Ya wes dilingkari! Terus kamu masih ingat fungsi?” 
S3 : “Masih” 
P : “Kalau f(x) = 3x, maka f(3) =…?” 
S3 : ”9” 
P : ”9, terus f(5) =...?” 
S3 : ”15” 
 
 
 
P : ”He’ eh.. Bisa menggambar titik?” 
S3 : ”Bisa”  
P : ”Gambarkan titik (2,5)!” (memberikan bidang koordinat Cartesius) 
S3 : ”(2,5)?” (sambil menggambarkannya) 
P : ”He’ eh.. terus koordinat titik ini berapa?” (menunjukkan satu titik 

pada bidang koordinat Cartesius yang sebelumnya sudah disiapkan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S3 : “(4,-3)“ 
P : “Iya ditulis disini!“ 
S3 : “Di mana bu?” 
P : “Di sini! Tulis di sana” 
S3 : (menuliskan koordinat Cartesius) 
 
 
P : “Kalau menggambar garis lurus caranya gimana?” 
S3 : “Garis lurus?” 
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P : “Menggambar garis lurus, gimana caranya?” 
S3 : (memikirkan cara menggambar garis lurus) 
P : “Gini wes, misalkan ada y = 2x. Itu menggambar garis lurusnya 

gimana? Langkah-langkahnya kaya gimana?” 
S3 : “Belum tahu..” 
P : “Belum tahu?” 
S3 : “Belum.” 
P : “He’ eh.. ga papa. Kalau gradien? Gradien itu apa?” 
S3 : ”Garis lurus.” 
P : ”Garis?” 
S3 : ”Lurus” 

 
d. Wawancara Subjek 4 

Tanggal : 6 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 
 

Peneliti (P) : ”Kamu masih ingat tentang persamaan linear satu 
variabel?” 

Subjek 4 (S4) : ”Satu variabel?” 
P : ”He’ eh.. satu variabel. Ingat? Gini wes. Coba dilihat ini! Ini yang a 

apa yang b yang merupakan persamaan linear satu variabel?” 
(sambil menunjukkan contoh-contoh persamaan) 

 
 
 
S4 : ”Yang b” 
P : ”Yang?” 
S4 : ”b” 
P : ”Iya dilingkari!” 
S4 : “Nggak yakin” 
P : “Nggak papa! Terus ini yang merupakan persamaan garis lurus yang 

mana? a, b, atau c?” (sambil menunjukkan contoh-contoh persamaan 
garis) 

 
 
 
 
S4 : (memikirkan tetapi S4 mendapat gangguan dari teman-temannya) 
P : “Yang mana?” 
S4 : “Yang b” 
P : “Ayo langsung dilingkari! Ini kalau ada f(x) = 3x, f(3) =..?” 
S4 : “Hah?” 
P : “f(3) = …?gimana?” 
S4 : (menuliskan jawabannya) 
P : “He’ eh pinter. f(5) = …?” 
S4 : (langsung menuliskan jawabannya sebagai berikut) 
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P : “Kamu bisa menggambar titik?” 
S4 : ”Bisa” 
P : ”Gambarkan titik (-3, 1)!” (sambil memberikan bidang koordinat 

Cartesius) 
S4 : ”(-3,1)” (sambil menggambarkannya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : ”Tuliskan koordinat titik ini!” (sambil memberikan satu titik pada 

bidang koordinat Cartesius) 
S4 : (langsung menuliskannya) 
 
 
P : ”He’ eh. Bagaimana menggambar garis lurus pada bidang Cartesius? 

Caranya gimana?” 
(S4 terlihat bingung) 
P : “Kalau saya punya y = 2x caranya gimana menggambarnya?” 
S4 : “Aduh lupa bu..” 
P : “Lupa? Nggak papa” 
S4 : “Kalau gradien itu apa?” 
P : ”Gradien? Suatu garis kemiringan” 
 

II. Wawancara Setelah Pembelajaran I 
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 7 November 2009 
Waktu : Istirahat  
 

P : ”Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S1 : ”Gradien adalah ukuran kemiringan garis” 
P : ”He’ eh.. Terus apa yang mempengaruhi gradien? Faktornya apa?” 
S1 : ”Gradien dipengaruhi oleh jarak tegak dan jarak datar suatu garis” 
P : ”He’ eh.. Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
S1 : ”Datar. Oh sumbu Y tegak..” 
P : ”He’ eh.. Terus bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu 

Y?” 
S1 : “Sama dengan nol.” 
P : “Yang sejajar dengan sumbu Y lho!” 
S1 : “Tidak punya” 
P : “He’ eh.. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu?” 
S1 : “Datar” 
P : “Datar.. Bagaimana gradiennya?” 
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S1 : “Nol” 
 

b. Wawancara Subjek 2 
Tanggal : 7 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 

 
P : “Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S2 : ”Gradien adalah ukuran kemiringan garis” 
P : ”He’ eh.. Apa faktor yang mempengaruhi gradien?” 
S2 : ”Jarak tegak dan jarak datar.” 
P : ”He’ eh.. Terus garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti 

apa?” 
S2 : ”Garis yang tegak” 
P : “Bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y?” 
S2 : “Tidak punya.. Tidak punya kemiringan” 
P : ”He’ eh.. Bagaimana garis yang sejajar dengan sumbu X itu? Garis 

yang seperti apa?” 
S2 : ”Datar” 
P : ”Iya. Bagaimana gradiennya?” 
S2 : ”Nol” 
 

c. Wawancara Subjek 3 
Tanggal : 7 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 
 

P : ”Apa yang dimaksud dengan gradien?” 
S3 : ”Tingkat kemiringan dari suatu garis lurus.” 
P : ”He’eh.. faktor yang mempengaruhi gradien?” 
S3 : ”Jarak datar dan jarak tegak” 
P : ”Garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
S3 : ”Tegak” 
P : ”Terus gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y itu bagaimana?” 
S3 : ”Tidak mempunyai gradien” 
P : ”Terus garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang seperti apa?” 
S3 : ”Garis tegak.. Oh datar” 
P : ”Bagaimana gradiennya?” 
S3 : ”Nol” 
P : ”Makasih ya..” 
 

d. Wawancara Subjek 4 
Tanggal : 7 November 2009 
Waktu : Istirahat 

 
P : ”Kalau gradien itu apa?” 
S4 : ”Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis” 
P : ”Faktor yang mempengaruhi gradien itu apa?” 
S4 : ”Jarak tegak dan jarak datar” 
P : ”Terus garis yang sejajar dengan sumbu Y itu yang seperti apa?” 
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S4 : ”Sejajar?” 
P : ”Iya sejajar dengan sumbu Y, itu seperti apa? Sejajar dengan sumbu Y 

berarti dia?” 
S4 : “Tegak” 
P : “Tegak.. Bagaimana gradiennya?” 
S4 : “Gradiennya? Tidak ada” 
P : “He’ eh terus garis yang sejajar dengan sumbu X?” 
S4 : “Datar” 
P : “He’ eh. Gradiennya?” 
S4 : “Nol” 
 

III. Wawancara Setelah Pembelajaran II 
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 9 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : “Jika diketahui persamaan berbentuk ini (sambil menunjukkan 

persamaan berbentuk y = mx + c) gradiennya?” 
S1 : “m” 
P : “Kemudian yang ini, persamaan ini (menunjukkan persamaan             

y = 3x + 5) gradiennya berapa?” 
S1 : ”3” 
P : ”tiga.. Kemudian yang ini 3x + 2y = 4, caranya gimana?” (sambil 

memberikan kertas kepada S1 untuk menuliskan jawabannya) 
S1 : (menuliskan cara mencari gradien dari persamaan garis yang 

diberikan) 
 
 
 
 
 
 
P : “Jadi gradiennya?” 

S1 : “Gradiennya 
2
3

− ” 

P : “He’ eh.. Terus jika diketahui melalui dua titik (4,1) dan (5,3) caranya 
gimana?” 

S1 : (menuliskannya sambil mengucapkan)” tiga min satu per lima min 
empat sama dengan dua per tiga” 

 
 
 
P : ”Ini dilihat lagi!” (meminta S1 untuk melihat lagi jawaban yang 

ditulis) 
S1 : ”Oh dua per satu” (sambil meralat jawabannya) 
P : ”Jadi sama dengan?” 
S1 : ”Dua” 
P : “He’ eh..” 
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b. Wawancara Subjek 2 

Tanggal : 9 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 

 
P : “Jika diketahui persamaan berbentuk y = mx + c, berapa 

gradiennya?” 
S2 : “m”  
P : “Karena dia adalah koefisien dari?” 
S2 : “x” 
P : “Pinter.. Ini berapa gradien garis dengan persamaan y = 3x + 5?” 
S2 : “3” 
P : “Kalau yang ini? Berapa gradien garis dengan persamaan                 

3x + 2y = 4? Caranya gimana?” 
S2 : ” 3x + 2y = 4” 
P : “Iya.. ditulis disini! Yo opo carane?” (memberikan S2 selembar kertas 

untuk menuliskannya) 
S2 : (menuliskan jawabannya) 
 
 
 
 
 
 
 
P : “Jadi gradiennya?” 

S2 : ” 
2
3

− ” 

P : “Iya.. kalau yang ini? Berapa gradien yang melalui titik (4,1) dan 
(5,3)? Caranya gimana?” 

S2 : (terlihat bingung) 
P : ”Yang melalui dua titik berarti caranya?” 

S2 : ”
12

12

xx
yy

−
− ” 

P : ”He’ eh coba dimasukkan!” 
S2 : (menuliskan jawabannya) 
 
 
 
P : ”Jadi gradiennya?” 
S2 : ”Dua” 
P : ”Dua...” 
 

c. Wawancara Subjek 3 
Tanggal : 9 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 
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P : ”Diketahui persamaan berbentuk y = mx + c, berapa gradiennya?” 
S3 : ”m” 
P : ”m.. Karena dia koefisien dari?” 
S3 : ”x” 
P : ”Terus ini berapa gradien dari y = 3x + 5?” 
S3 : “Tiga” (menjawab walaupun Peneliti belum selesai membacakan 

soal) 
P : “He’ eh.. Terus ini. Bagaimana ini gradiennya? Gimana cara 

menentukannya?” (menunjukkan persamaan 3x + 2y =4) 
S3 : (langsung menuliskannya pada selembar kertas) 
 
 
 
 
 
 
 

 
P : “Terus..” 
S3 : “Sudah bu..” 
P : “Berarti gradiennya?” 

S3 :  “
2
3

− ” 

P : ”Pinter.. Terus ini gradien yang melalui titik (4,1) dan (5,3)?Caranya 
gimana itu?” 

S3 : ” 
12

12

xx
yy

−
− ” 

P : ”Betul.. Jadi m sama dengan?” 
S3 : (menuliskannya) 
 
 
 
P : ”Berapa?” 
S3 : ”Dua” 
P : “Iya.. Makasih ya..” 
S3 : “Iya bu..” 

d. Wawancara Subjek 4 
Tanggal : 9 November 2009 
Waktu : Istirahat 

 
P : ”Kalau ada persamaan seperti ini y = mx + c, gradiennya?” 
S4 : ”Hah?” 
P : ”Gradiennya berapa ini?” 
S4 : ”m” 
P : ”m.. Karena koefisien dari?” 
S4 : ”mx” 
P : ”Koefisien dari x” 
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S4 : ”dari x” 
P : ”Terus ini gradiennya berapa?” (sambil menunjukkan persamaan       

y = 3x + 5) 
S4 : ”Tiga” 
P : ”Tiga... Kalau yang ini 3x + 2y = 4 gradiennya berapa? Caranya 

gimana? Diapakan?” 
S4 : ”Di....”  
P : “Diubah menjadi bentuk... y = m x + c. (Peneliti membantu S4 yang 

terlihat bingung) 
S4 : “y = mx + c” 
P : “Coba se ndek sini!” 
S4 : “Gimana soalnya bu?”(mengubah persamaan pada selembar kertas) 
 
 
 
 
 

 
P : “Jadi gradiennya?” 

S4 : “Tiga per dua” (padahal gradiennya 
2
3

− ) 

P : “Terus ini, berapa gradien garis yang melalui titik (4,1) dan (5,3)? 
Caranya gimana?” 

S4 : (langsung menuliskan jawabannya) 
 

 
 

P : “Jadi gradiennya berapa?” 
S4 : “Dua” 
 

IV. Wawancara Setelah Pembelajaran III 
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 12 November 2009 
Waktu : Istirahat  

P : “Bagaimana sifat gradien garis-garis yang sejajar?” 
S1 : ”Sejajar .... sama” 
P : ”Benarkah ini sejajar dengan ini?” (sambil menunjuk ke persamaan 

23 += xy dan 23 +−= xy ) 
S1 : ”Tidak” 
P : ”Kenapa?” 
S1 : ”Karena gradien garis yang pertama tidak sama dengan gradien garis 

yang kedua yaitu 33 −≠ ” 
P : ”Terus.. Gradien dari dua garis yang saling tegak lurus itu sifatnya 

gimana?” 
S1 : ”Hasil perkalian dari kedua gradien tersebut hasilnya -1” 
P : ”Benarkah garis ini tegak lurus dengan garis ini?” (sambil menunjuk 

ke persamaan 14 += xy  dan 54 +−= xy ) 
S1 : ”tidak, karena 144 −≠−× ” 
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P : ”Karena?” 
S1 : ” 144 −≠−× ” 
P : ”He’ eh pinter” 
 

b. Wawancara Subjek 2 
Tanggal : 12 November 2009 
Waktu : Pulang sekolah 

P : ”Bagaimana garis-garis yang saling sejajar.. Bagaimana sifat 
gradiennya?” 

S2 : “sama” 
P : “Kalau ada soal seperti ini, benarkah garis dengan persamaan 

23 += xy  sejajar dengan 23 +−= xy ?” 
S2 : “Tidak Bu..” 
P : “Kenapa ko tidak?” 
S2 : “Karena 3x dengan -3x tidak sama” 
P : ”Apanya?” 
S2 : ”Gradiennya” 
P : ”Oh iya... Sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus itu 

seperti apa?” 
S2 : ”(berfikir) hasil kalinya -1” 
P : ”He’ eh... Benarkah garis dengan persamaan 14 += xy tegak lurus 

dengan 54 +−= xy ?” 
(S2 terlihat bingung) 
P : ”Benar apa salah?” 
S2 : ”Salah karena gradiennya tidak sama dan hasilnya juga tidak sama” 
P : ”Tidak sama dengan?” 
S2 : ”dengan -1” 
P : ” 44 −×  itu sama dengan berapa sih?” 
S2 : “-16” 
P : “Jadi dia tidak sama dengan?” 
S2 : “-1” 
 

c. Wawancara Subjek 3 
Tanggal : 12 November 2009 
Waktu : Istirahat  

P : “Bagaimana gradien garis-garis yang sejajar?” 
S3 : (terlihat bingung) 
P : ”Garis-garis yang sejajar itu gradiennya gimana?” 
S3 : ”Tegak lurus..” 
P : ”Loh... Garis-garis yang sejajar itu gradiennya gimana?” 
S3 : ”Oh.. sama” 
P : ”Benarkah garis dengan persamaan 23 += xy  sejajar dengan 

23 +−= xy ?” 
S3 : ”Tidak sama” 
P : ”Berarti salah?” 
S3 : “Apa? Iya Bu salah” 
P : “Kenapa?” 
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S3 : “Karena persamaan satu tidak sama dengan persamaan dua” 
P : ”Karena?” 
S3 : ”Karena jawabannya beda” 
P : ”Gradiennya?” 
S3 : ”Beda” 
P : ”Bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus?” 
S3 : ”Tidak punya...” 
P : ”Kalau ada dua garis yang saling tegak lurus...” 
S3 : ”-1” 
P : ”Apanya?Apanya yang -1?” 
(S3 terlihat bingung kemudian peneliti memberikan bantuan) 
P : ”m1...” 
S3 : ” 121 −=×mm ” 
P : ”Good... Terus ini benarkah 14 += xy  tegak lurus dengan 

54 +−= xy ?” 
S3 :  ”Hmmm” 
P : ”Ayo coba dikalikan gradiennya!” 
S3 : ”-16” 
P : ”Berarti?” 
S3 : ”Salah” 
 

d. Wawancara Subjek 4 
Tanggal : 12 November 2009 
Waktu : Istirahat  

P : ”Bagaimana gradien garis-garis yang sejajar?” 
S4 : ”(berfikir) sama” 
P : ”Ini... benarkah garis dengan persamaan 23 += xy  sejajar dengan 

23 +−= xy ?” 
S4 : ”Tidak Bu...” 
P : ”Kenapa ?” 
S4 : ”Karena 23 += xy  gradiennya 3 yang 23 +−= xy gradiennya -3” 
P : ”Jadi tidak apa?” 
S4 : ”Tidak sama” 
P : ”Bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus?” 
S4 : ”Sifat gradiennya?” 
(S4 mendapat gangguan dari teman-temannya) 
P : ”Gimana?” 
S4 : ”Saling tegak lurus...” 
P : “He’ eh dua garis yang saling tegak lurus.. sifatnya?” 
S4 : “ 121 −=×mm ” (sambil tertawa karena kurang yakin) 
P : ”He’ eh pinter... Terus ini, benarkah ini tegak lurus dengan ini?” 

(sambil menunjuk ke persamaan 14 += xy  dan 54 +−= xy ?) 
S4 : ”Tidak” 
P : ”Kenapa?” 
S4 : ”Karena 121 −≠×mm ” 
P : ”Ini berapa ini? 1m nya?” (sambil menunjuk persamaan 14 += xy ) 
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S4 : ”4” 
P : ” 2m nya?” 
S4 : ”-4” 
P : ” 44 −× ?” 
S4 : ”-16” 
 

V. Wawancara Setelah Pembelajaran IV 
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 14 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : ”Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 

m dan melalui titik itu (sambil menunjuk ke (x1 ,y1)? Bagaimana 
rumusnya?” 

S1 : ” )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
 
P : ”He’eh.. Terus ini, bagaimana menentukan persamaan garis yang 

melalui titik tertentu (sambil menunjuk ke (x1 ,y1)) dan sejajar dengan 
ini?” (sambil menunjuk ke persamaan 23 += xy ) 

S1 : ”Mmmm...” 
P : ”Menentukan apa dulu?” 
S1 : ”Gradien dari garis yang sejajar” 
P : ”He’ eh.. Berapa?” 
S1 : “Tiga” 
P : “Jadi nanti dimasukkan ke mana?” 
S1 : “Persamaan y… Oh rumus )(3 11 xxyy −=− ” 
P : ”Pinter... Terus ini? Bagaimana menentukan persamaan garis jika 

diketahu satu titik (sambil menunjuk ke (x1 ,y1))  dan tegak lurus 
dengan garis tertentu? Menentukan apa dulu?” 

S1 : ”Gradien” 
P : ”Gradien.. Bagaimana sifat gradien garis yang tegak lurus?” 
S1 : ”Hasil kalinya -1” 
P : ”Kalau sudah ketemu gradiennya terus dimasukkan ke mana?” 
S1 : ”Ini” (sambil menunjuk ke rumus yang sudah dituliskannya yaitu 

sebagai berikut) 
 
 
P : O iya ke rumus itu..” 
 

b. Wawancara Subjek 2 
Tanggal : 14 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 

adalah m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx ?” 
S2 : ”Hmmm...?”  
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P : ”Bagaimana itu rumusnya?” (sambil meminta S2 untuk 
menuliskannya) 

S2 : ”y2 eh...” 
P : ”Ayo ditulis...” 
S2 : “ )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
P : “Iya... Terus, jika garis itu diketahui sejajar dengan garis lain maka 

bagaimana caranya?” 
S2 : (berfikir) 
P : ”Diketahui melalui ),( 11 yx , dan sejajar dengan garis 23 += xy ? 

Caranya gimana itu?” (memperjelas pertanyaan) 
S2 : ”Mencari gradiennya” 
P : ”He’ eh gradiennya ini berapa?” (menanyakan gradien garis 

23 += xy ).  
S2 : ”Tiga” 
P : ”Berarti gradien garis itu berapa?” (menanyakan gradien garis yang 

akan dicari persamaannya)  
S2 : ”Tiga” 
P : ”Terus dimasukkan ke rumus mana?” 
S2 : “ )(3 11 xxyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
 
 
P : “Terus yang ini bagaimana menentukan persamaan garis yang 

melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 
S2 : (berfikir) 
P : “Mencari apa dulu?” 
S2 : “Mencari gradien” 
P : “Kalau tegak lurus maka bagaimana sifatnya?” 
S2 : “Hasil kalinya -1” 
P : “Kalau sudah ketemu gradien berarti dimasukkan ke rumus mana?” 
S2 : “ )( 11 xxmyy −=− ” 
P : ”He’ eh pinter...” 
 

c. Wawancara Subjek 3 
Tanggal : 14 November 2009 
Waktu : Istirahat  

P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradien dan 
satu titik? Tuliskan rumusnya!” 

S3 : ”Hmm...” 
P : ”Diketahui gradiennya m dan satu titik yaitu ),( 11 yx , Bagaimana?” 

(memperjelas pertanyaan) 
S3 : ” )( 11 xxmyy −=− ” (sambil menuliskannya) 
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P : ”He’ eh.. Terus, bagaimana menentukan persamaan garis yang 
melalui satu titik misalkan ),( 11 yx , dan garis itu sejajar dengan garis 
ini? (sambil menunjuk ke persamaan 23 += xy ) Caranya gimana?” 

S3 : ”Menentukan...” 
P : ”Apa?” 
S3 : “Gradien..” 
P : “He’ eh... kalau sejajar gradiennya gimana?” 
S3 : “Tiga” (menyatakan bahwa gradien garis yang akan dicari adalah 3) 
P : “Jadi nanti dimasukkan ke rumus mana?” 
S3 : ” )( 11 xxmyy −=− ” 
P : ”He’ eh.. Terus ini, bagaimana menentukan persamaan garis yang 

melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 
S3 : ”Pakai yang ini bu...” (menunjuk ke rumus )( 11 xxmyy −=− ) 
P : ”Pakai yang mana?” 
S3 : ”Ini” 
P : ”Iya.. dimasukkan ke rumus ini, tapi harus mencari apa dulu?” 
S3 : ”m” 
P : ”m-nya, karena tegak lurus bagaimana sifatnya?” 
S3 : ”-1” 
P : ”Apa yang -1?” 
S3 : “Gradiennya -1” 
P : “Gradiennya?” 
S3 : “-1” 
P : “Bukan perkalian?” 
S3 : “Oh iya…” 
P : “Perkalian gradien…” 

d. Wawancara Subjek 4 
Tanggal : 14 November 2009 
Waktu : Istirahat  

P : “Bagaimana menentukan persamaan garis jika diketahui gradiennya 
m dan melalui satu titik yaitu ),( 11 yx ?” 

S4 : “Sebentar bu… )( 11 xxmyy −=− ” 
P : “He’ eh tulis di sini!” 
S4 : (menuliskannya) 
 
 
P : “Pinter, terus.. Kalau diketahui melalui titik ),( 11 yx dan sejajar 

dengan garis tertentu misalkan 23 += xy ? Tadi kalau sejajar 
sifatnya gimana gradiennya?” 

S4 : ”Sama..” 
P : ”Sama.. Jadi kita harus menentukan apa dulu?” 
S4 : ”Gradiennya” 
P : ”Iya... Ini gradiennya berapa Ta?” 
S4 : ”Tiga..” 
P : ”Iya... Nanti dimasukkan ke mana?” 
S4 : ” Ke rumusnya.” 
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P : ”Mana rumusnya?” 
S4 : ”Rumusnya )( 11 xxmyy −=− ” 
P : ”Pinter... Terus, bagaimana menentukan persamaan garis yang 

melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis tertentu?” 
S4 : ”Mmm...” 
P : ”Berarti sama kaya tadi mencari apa?” 
S4 : ”Mencari gradiennya” 
P : ”He’ eh.. Kalau tegak lurus sifatnya?”  
S4 : ” 121 −=×mm ” 
P : ”He’ eh.. Jadi mencari gradiennya dulu. Kalau sudah ketemu 

dimasukkan kemana?” 
S4 : ”Ke dalam rumus )( 11 xxmyy −=− ” 
 

VI. Wawancara Setelah Pembelajaran V 
a. Wawancara Subjek 1 

Tanggal : 16 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : ”Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik 

misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?” 

S1 : ”
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− ” (sambil menuliskannya) 

 
 
 
 
 
P : ”Makasih ya..” 
S1 : ”Iya” 
 

b. Wawancara Subjek 2 
Tanggal : 16 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : ”Begini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua 

titik, kita misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx itu rumuasnya seperti apa?” 

S2 : “(berfikir sambil menginngat) 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− ” 

P : ”Kamu tulis..” 
S2 : (menuliskannya sebagai berikut) 
 
 
 
 

 
P : “Makasih ya..” 
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c. Wawancara Subjek 3 
Tanggal : 16 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : “Ayo ini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua 

titik misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?  Gimana rumusnya? 
S3 : “(langsung menuliskannya sebagai berikut)Ini Bu..” 
 
 
 
 
P : “Iya.. Makasih ya..” 
S3 : “Iya Bu..” 
 

d. Wawancara Subjek 4 
Tanggal : 16 November 2009 
Waktu : Istirahat  

 
P : ”Ini.. Bagaimana menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, 

misalkan ),( 11 yx dan ),( 22 yx ?” 
S4 : ”Hah..” 
P : ”Kamu tulis di sini!” 
S4 : (menuliskannya) 
 
 
 

 
P : ”Sudah.. Makasih ya..” 
S4 : ”Iya Bu..” 
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Lampiran 10: Data Dialog Proses Interaksi 
 
I. Proses Interaksi Pembelajaran I 
Hari/Tanggal : Sabtu/7 November 2009 
 
S3 : “Ayo kerjakan!” 
S1 : “Dari kedua gambar di atas mana yang lebih miring? Ya gambar B tah..” 
S3 : ”Iya...” 
(Keempat siswa membaca LKS) 
S3 : “Gimana ini?” 
S1 : “Tidak sama kenapa  rek?” (sambil bertanya kepada siswa yang lain) 
S3 : “Karena tingginya tidak sama” 
S1 : ” Itu aja lho!” 
S2 : ”Ini lho jarak tegak.” (menyela S1) 
S1 : “Jarak tegak sama jarak datar” 
S2 : “Ya jarak tegak.” 
S4 : “Ini sama tah?” (sambil menunjuk gambar di LKS) 
S3 : ”Iya tidak sama Lat” 
S1 : ”Ya sama” 
S3 : “Ini lho tidak sama lho he!” (sambil menunjuk tinggi segitiga) 
S1 : “Karena jarak tegaknya tidak sama.” 
S3 : “Segitiga ABC dan DEF memiliki panjang alas atau jarak datar yang 

sama, tetapi jarak tegaknya tidak sama. Sehingga kemiringan dipengaruhi 
oleh...” 

S1 : “Jarak tegak dan datar” 
S3 : “ Kan dipengaruhi tingginya” 
S1 : “Jarak tegak berarti” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak” 
S1 : “Iya benar, tinggi rendahnya jarak tegak suatu apa..” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak segitiga.” 
S1 : “Segitiga tersebut, iya... iya...” 
(mereka menuliskan pada LKS) 
S4 : “ Apa rek?” 
S2 : “Tinggi rendahnya jarak tegak pada segitiga tersebut.” 
S1 : “Tapi ini... oh iya iya.” (sambil memikirkan sesuatu tapi tidak jadi 

mengutarakan) 
S2 : ”Iya tinggi rendahnya jarak tegak.” 
S3 : ”Ini dikerjakan semua ta?” 
S1 : ”Ya iya..” 
S1 : ”Gambar a sama gambar c.” (sambil melihat gambar di LKS) 
S3 : ”Karena jarak datarnya tidak sama.” 
S1 : ”He eh” 
(mereka berempat menulis) 
S1 : (membacakan LKS) 
S1, S2, S3  serentek mengatakan “tidak sama” 
S4 : “Apa?” (sambil melihat jawaban S2) 
S1 : “Ini apa ini AB gini lho..” (sambil menulis ≠ ) 
S2 : “tidak sama..” 
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S4 : “ Apa sih?” 
S1 : “AB tidak sama dengan GH” 
S3 : “Sehingga kemiringan dipengaruhi oleh ...” 
S2 : “Panjang pendeknya jarak datar.” 
S1 : ”Ya sama dengan ini.” (sambil menunjuk soal sebelumnya) 
S3 : “Jarak datarnya?” 
S1 : “Jarak datar, iyo...” 
S4 : “ Nur pinjam penghapus, O.. gak jadi wes.” (sambil ikut menulis) 
S1 : “Jadi, ya ini tambah ini.” (menunjuk pertanyaan pertama dan kedua) 
S3 : “Gimana?” 
S4 : “Apa?” 
S1 : “Jarak.. Apa itu? Jarak tegak dan panjang pendeknya jarak datar pada 

tangga tersebut. Tadi katanya segitiga diganti tangga?” (sambil 
mengajak menulis) 

S2 : “ Lho nggak begini ta? Tinggi rendahnya jarak tegak antara tembok 
dengan ujung tangga dan panjang pendeknya jarak datar antara kaki 
tangga dengan tembok.” (mendiskusikan dengan S1) 

S1 : “Gimana tadi?” 
S3 : “Gimana Mia?” 
S4 : “Iya ulangi lagi Mia!” 
S1 : “Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya…” (meminta S2 mengulangi 

jawaban) 
S2 : “Jarak tegak antara tembok dengan ujung tangga dan panjang pendeknya 

jarak datar antara kaki tangga dengan tembok.” 
(Mereka berempat menulis dengan didikte oleh S2) 
S3 : ” 4 : 2 iki” 
S1 : ”Perbandingan apa ini?BE 4, DE 2, yo podo 2 : 1. Lha kan perbandingan 

disederhanakan” 
S3 : ”BG : FG = 8 : 4,  2 : 1” 
S1 : ” Apa sih? BG ya? Iya..” 
S3 : “12 : 6” 
S1 : “ BC itu 12 : 6” 
S1 : “Bagaimana perbandingan itu? Sama.” 
S1 : “Ya sama ya? Dihitung sama  busur.” (mengukur sudut BAC, sudut BFG, 

dan sudut BDE untuk memastikan kemiringannya sama) 
S3 : “Ngapain sih sama busur.” 
S1 : ” Iya sama kok.” 
S3 : “16 sama 4” 
S1 : “Kok 16?” 
S4 : “Terus ini jadi apa?” 
S1 : “Sama ini kayaknya.” 
(kemudian kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru) 
S1 : “ Ya berarti sama.” 
S1 : “Ukuran kemiringan sama dengan besarnya jarak tegak dibagi besarnya 

jarak datar.” 
S3 : “Lho” 
S1 : “ Iya, kan ini jarak tegak sama jarak datar.” 
S4 : “ Sudah? Gimana?” (bertanya kepada S2) 
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S1 : “ Jarak tegak dibagi jarak datar.” 
S1 : “Sebentar-sebentar  akumau baca ini.” (sambil membaca permasalahan 

di kasus 1) 
S1 : “O… jarak datarnya  nol, berarti kan lurus gini ya?” (mengajak S3 untuk 

berdiskusi) 
S3 : “Jarak datarnya nol tah?”  
S2 : “Lho, soalnya ini kan x, terus ukuran kemiringannya…” 
S1 : ”Gradiena?” 
S2 : ”Tangga yang diletakkan miring.” 
S1 : ”Nggak miring!” 
S2 : ”Lha iya, saumpama ini m, ini x.” 
S3 : “O… iya.” 
S2 : “Ya berarti kan ini x?” 
S4 : “Apa sih? Jadi ukuran kemiringan tangga adalah ...” 
S2 : “Nol” 
S1 : “Ini x, ini m-nya. Ya berarti nol. Jadi ya nol. Jadi gradiennya ya nol.” 
S3 : “Lho gimana sih?” 
S1 : “Jadi kemiringan garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah ...” 
S2 : “Tidak ada kemiringan atau nol.” 
S3 : “ Bagaimana jika tangga roboh...” 
S1 : “Ya nol juga.” 
S1 : “Ukuran kemiringan ini sama dengan...” 
S2 : ”Jarak tegak dibagi jarak datar.” 
S1 : ” Ya tidak ada kemiringan, berarti nol.” 
S4 : ”Ukuran apa?” 
S1 : ”Ini lho yang kedua ini, tidak ada kemiringan ya berarti nol.” 
S4 : ”Lho gimana sih rek?” 
S1 : “Langsung aja wes.” 
(kemudian kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru.” 
S1 : “Ini T ini G.” 
S3 : “Ini penggarismu a? G yang mana?” 
S1 : “Ya yang ini, lha G kan yang kecil ta?” 
S3 : ”Miring lho! Ini lho tangganya jatuh!” 
(Kemudian meminta bantuan kepada guru dan kembali menganalisis kasus 1) 

S1 : ”Oh... berarti ini tidak terdefinisi.” (sambil menunjuk 
0
x ) 

S3 : “Berarti tidak ada kemiringan.” 
S2 : “Ini tidak punya kemiringan.” (sambil menjelaskan kepada S4) 
(kemudian melanjutkan menganalisis kasus 2) 
S3 : ”Ini garis tah?” 
S2 : ”Jarak tegaknya  x..” 
S1 : ” x : 0 opo 0 : x yo?” 
S2 : “Lha yang tegak x : 0, berarti ya  0 : x! Ya nol bagi x, eh y. Wong nol bagi 

satu sama dengan nol, berarti ya nol.” 
S1 : “He eh. Ya tidak punya kemiringan juga.” 
S3 : “Garisnya sejajar apa tegak?” 
S1 : “Kalau  tegak kan seperti ini, ya datar. Jika tangga diibaratkan garis 

maka garisnya adalah garis lurus datar.” 
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S3 : ”Gambarnya?” 
S1 : ”Gambarnya ya kaya gini!” (sambil menggambar garis datar). 
S3 : ”Gimana sih?” 
S1 : ”Gini lho! Wes gini gambarnya.” 
S4 : ”Gimana?” 
S2 : ”Ya lurus, wong sejajar tanah kok!” 
S4 : “Lihat Mia..” (sambil melihat jawaban S2). 
 
II. Proses Interaksi Pembelajaran II 
Hari/Tanggal : Senin/9 November 2009 
 
S1 : “Perhatikan grafik garis ...” (sambil membaca LKS) 
S4 : “Untuk menentukan gradien garis ...” (melanjutkan membaca LKS) 
S1 : “Jarak tegak A dan B.” 
S3 : “Gimana?” 
S1 : “He? Ini kan jarak tegaknya? berarti 4.” (sambil menunjuk jarak tegak A 

dan B) 
S2 : ”4 satuan.” (menguatkan pendapat S1) 
S1 : “Jarak datarnya…” 
S1+S2: “2 satuan” 
S1 : “Selisih ordinat titik A dan B...” 
S3 : “7 min 3” 
S1 : “Lho kok 7?” 
S3 : “Iya ini kan 7 a?” (sambil menunjuk ordinat dari B) 
S1 : ”O... 7 kurangi 3 gitua? Ordinat ...” 
S4 : ”7 kurangi 3.” (sambil melihat ordinat A dan B) 
S1 : ”Wong A dan B kok, berarti A dulu baru B.” 
S2 : “O… iyo.” 
(mendapat bantuan dari guru tentang cara menentukan selisih) 
S1 : “O... betul 7 min 3” 
S3 : “Betul Lat” 
S4 : “Sudah… Absis?” 
S3 : “4” 
S1 : “3 kurangi 1 kok 4 se? Yo 2” 
S3 : “Bagaimana nilai selisih ordinat titik A dan B dengan jarak tegak A dan 

B? (sambil membaca LKS). Sama.” 
S4 : “Bagaimana nilai selisih ordinat ... (sambil membaca LKS bersama S2). 

Ya sama.” 
S1 : “Kok sama se?” 
S2 : “Ya sama selisih ordinat kok!” 
S4 : ”Iya sama.” 
S1 : ”Iya. Bagaimana nilai selisih absis A dan B dengan jarak datar A dan B?” 

(melanjutkan pertanyaan berikutnya) 
S3 : “Sama” 
S1 : “Iya sama.” 
S1 : “Jarak tegaknya tadi 4, jarak datarnya 2. Berarti 2.” (sambil menuliskan 

nya) 
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S2 : ”x = 2, berarti y = 4 sama dengan 2 + 2.” (S2 memberikan konsep yang 
salah) 

S1 : “Jadi dapat dirumuskan bahwa ... 4 banding 2 kok bingung.” 
S4 : “He? He’eh.” (menyetujui pendapat S1 tentang kesimpulan yang baru 

diperoleh) 
S1 : “Dengan rumus yang baru diperoleh … m CD sama dengan jarak tegak 

dibagi jarak datar.” (mengerjakan soal berikutnya, sambil menuliskan 
gradien CD ) 

S4 : “Gimana  carane?” 
S1 : “Yoa langsung gini aja kan?” (sambil menunjukkan pada S3 dan S4) 
S3 : “Nggak tahu..” 
S4 : “Ini lho pakai rumus yang baru diperoleh...” 
S1 : “Ha? Jarak tegaknya ini dari bawah apa ini sih?” 
S4 : “Titik C” 
S3 : “Berarti C dan D” 
S1 : “Jarak tegaknya 5, jarak datarnya 0, eh jarak datarnya 1.” 

S3 : “lima” (memberikan jawaban 5
1
5
= ) 

S1 : “Iya 5” 
S2 : “Lho rumusnya y sama dengan 2x+ 2.” 
S1 : “Ha? Kan y = x + 2.  y ne 4, x = 2, y = 2 + 2” (kembali ke soal 

sebelumnya tetapi dengan konsep yang salah) 
S2 : “Ya sama saja  tah.” (memberi isyarat kepada S3 bahwa caranya sama 

dengan soal sebelumnya) 
S1 : “ x = 1 berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Lho...” 
S2 : ”Mencari ini dulu kan? Nentuin y-nya dulu?” 
S1 : ”Lha ini nggak sama x = 1, tapi 2 kali 1 tambah 2 = 4.” (kelompok 

mengalami kesulitan karena ada kesalahan di LKS) 
S1 : ”Gimana ya?” 
 (setelah mendapat bantuan dari guru, kelompok kembali melihat kesimpulan 
tentang rumus gradien yang baru diperoleh) 
S1 : “ m AB sama dengan selisih ordinat A dan B dibagi selisih absis A dan 

B.” (sambil menuliskan 
BdanAabsisselisih
BdanAordinatselisihm

AB
= ) 

   (kemudian kembali mengerjakan gradien garis yang pertama, karena 
sebelumnya mengalami kesalahan konsep) 

S1 : “Ya 2.” (sambil menuliskan gradien garis pada soal pertama) 
S2 : “Hasilnya ya cuma 2 saja?” 
S1 : “He’ eh.” 
S1 : “O… jadi begini… gradien dari y sama dengan 2x + 2 sama dengan 5.” 
(Guru memberikan ralat persamaan garis yang kedua yaitu y = 5x + 2) 
 (kelompok mengalami kesulitan saat diminta membandingkan gradien dengan 
koefisien x, dan meminta bantuan kepada guru)  
S3 : “bilangan yang ada di depannya x” (mengatakan kepada guru bahwa 

koefisien x adalah bilangan yang ada di depannya x) 
S1 : “Jadi nilainya sama.” (mengatakan bahwa nilai gradien dengan koefisien 

x adalah sama) 
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(Kemudian kembali melanjutkan untuk menarik suatu kesimpulan) 
S1 : ”Gradiennya adalah  m” (Mengatakan bahwa gradien garis dengan 

persamaan cmxy += adalah m) 
(Kemudian melanjutkan kegiatan 2) 
S1 : ”Ini kan persamaan garis lurus. Ya.. Bagaimana kamu menentukan 

gradiennya? Ya dengan melihat koefisien x tah.” (menjelaskan kepada 
teman-temannya) 

S1 : (mengajari mengubah bentuk persamaan pada kegiatan 2 ke bentuk 
cmxy += ) 

S3 : (sudah mampu mengubah sendiri) 

S3 : “
5
2 tah?” (menunjukkan ke S1 bahwa gradiennya adalah 

5
2 ) 

S1 : “Kan ini min, ya berarti plus.” (menjelaskan ke S3 dan tidak mengetahui 
kalau S3 sedang menunjukkan kesalahannya) 

S3 : ”Lho ininya lho!” (menunjukkan ke S1 tentang kesalahannya) 

S1 : ”Ya berarti xy
5
2

5
2
+−= ” (sambil menuliskan di tempat gradien garis) 

S2 : ”Lho ini gradiennya kok yang ditanyakan?” (terus menunjuk kalau S1 
salah menuliskannya) 

S1 : ”gradien? Gimana terus?Oh... iya se 
5
2 .” (menyadari kesalahan dan 

langsung menuliskan gradien dengan benar) 
S4 : ”Sudah selesai rek?” 

S1 : “Ini jawabannya  gradiennya 
5
2 . Ini sama dengan x

5
2

5
2
+− .” 

(menjelaskan kepada S3) 

S1 : ”Jadi gradien’e kan koefisien x, berarti 
5
2 .” 

(S3 dan S4 mengangguk pertanda mereka telah mengerti) 
S3 : “Ini -3 Lat?” (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya dan menanyakan 

kebenarannya kepada S1) 
S1 : “He’ eh..” 
S4 : (Ikut menuliskannya) 
(melanjutkan ke soal 1b) 
S1 : ” 2 saja, Oh 3x ya? Berarti ya 3.” (menuliskan gradien garis, tetapi tidak 

menyadari kalau persamaannya belum berbentuk cmxy += ) 
(setelah mendapat bantuan dari guru, kelompok menyadari kesalahannya) 
S1 : “ Diubah dulu... O... diubah menjadi bentuk cmxy += ” 
S4 : “Gimana?” 
S1 : (Menjelaskan kepada teman-temannya cara mengubah persamaan nomor 

1b ke bentuk cmxy += ) 
S3 : “2 dari mana?” (menanyakan kepada S1, karena S1 mengalami 

kesalahan) 
S1 : ”Ini kan 2.” 
S3 : ”Ini lho 4.” 
S1 : “Oh... 4 ya?” (membenarkan) 
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S1 : “Berarti 2
2
3

−= xy , gradiennya 
2
3 .” (sambil menuliskannya) 

S2 : ”Yo..” (menyetujui pendapat S1) 
S3 : ”He?” 

S1 : “
2
3 ” 

(Kemudian kelompok mengerjakan soal 2) 
S1 : ”Kan ini titiknya, kan ini sama ini (menunjuk koordinat titik yang 

diketahui). Lha ini ordinatnya” (menjelaskan kepada teman-temannya) 
S1 : ”kalau ini (melihat hal paling depan) 7-3 per 3 – 1. Berarti kalau ini 

(kembali ke soal 2) 
13
97

−
− .” 

S3 : “Benar berarti.” 
S1 : “Yo salah.” 
S3 : “Lho kok bisa?” 

S1 : “ Loh 
13
79

−
− . Salah..” 

S4 : “Kenapa?” 

S1 : “Karena seharusnya 
13
79

−
− .” 

S3 : “Yo udah.” 
(kemudian S2 ternyata belum mengerti tentang kegiatan 2 dan bertanya kepada 
S3, tetapi S3 meminta S1 untuk menjelaskan kepada S2) 
S1 : “Kamu bingunya dari mana?” 
S2 : “Ini” (menunjukkan) 

S1 : “ 2 per -5 kan 
5
2

− . Terus ini -2x per -5, berarti 
5

2x .” 

S2 : “Kok bisa?” 

S1 : ”Ini min nya di tengah” (menunjukkan 
5
2

− bukan 
5
2− ) 

S1 : ”Terus ini plus” 
S2 : (mengangguk pertanda bahwa dia sudah mengerti) 
 
III. Proses Interaksi Pembelajaran III 
Hari/Tanggal : Kamis/12November 2009 
 
S4 : “Gimana rek?” 
S2 : “Gimana rek, pekerjaannya Tata ini!” 
S1 : “Gimana sih ini ngerjakannya?” 
S3 : “Ini lho gradiennya berapa?(memikirkan). Satu (sambil tertawa)” 
S1 : “Ko bisa?” 
S3 : “Lho ini  lho x-nya kan 1 tah..” (sambil menunjuk koefisien dari x) 
S1 : “Lha persamaannya.. O iya.. 1 semua berarti..” 
S2 : “Masa sih?” 
S3 : ”Ya iya tah..” (menguatkan jawaban S1) 
S1 : “Lho iya kan persamaanya.. Pokoknya kan itu lho... konstantannya x..” 
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S4 : “Kok bisa 1 rek? Ajari aku rek!” 
S3 : “Hah?Lha iya ini x-nya kan 1 se?” 
S1 : “Ajari Mia!” (meminta S2 mengajari S4) 
(kemudian S2 mengajari S4) 
S1 : “Bagaimana gradien dari ketiga garis di atas?” 
S2 : “Sama” 
S3 : “Jadi gradien garis-garis yang sejajar adalah..” 
S1 : “Sama” 
S4 : “Sama semua” 
S1 : “Ya sama semua pokoknya” 
S3 : “Walaupun persamaannya berbeda..” 
S1 : “Gak pakai  wes..” 
S3 : “Lha ini persamaannya  kan beda-beda tah..” 
S1 : “Iya wes.. walaupun persamaannya berbeda.” 
S1 : “Dapat ditulis.. (membaca) sama ya Allah... Ini lho sama.. Males aku.” 
S3 : ”Iya-iya sama” 
S1 : “He.. ini isinya sama ini sama dengan..” (menjelaskan kepada teman-

temannya) 
S1 : ”Perhatikan gambar berikut! He.. Ayo isien!”(meminta S3 untuk segera 

mengisi LKSnya) 
S2 : ”m1 = m2” 
S1 : ” cxmy += 11  sejajar dengan garis cxmy += 22 maka gradien kedua 

garis tersebut adalah... sama dengan” 
S2 : ”sama atau m1 = m2” 
S1 : “He’ eh...” 
S3 : “Iya...” 
S1 : “Lha iya. Garis yang melalui titik C” (melanjutkan pada permasalahan 

berikutnya) 
S3 : “Mana se?” 
S1 : “Ini lho gambar 1” 
S4 : “(3,0)” 
S1 : “Tiga titik nol” 
S1 : “Garis yang melalui titik D” 
S4 : “(0,3)” 
S3 : “Sehingga gradien garis k adalah” 

S1 : “Ini lho 
absisselisih

ordinatselisihm = ” 

S4 : “Lho gimana se?” 
S3 : “0 sama 3” 

S1 :” berarti 0 – 3 ya? Oh..
30
03

−
− ” (menjelaskannya kepada teman-temannya) 

S2 : ”3 – 0 tidak bisa. Yang bisa itu 3 – 0 tah?” 
S1 : ”0 – 3 ini” 
S1 : ”3 – 0 = 3, 0 – 3 = 0” 
S2 : “Lha yang tidak terdefinisi itu 0 – 3 apa 3 – 0?” 
S1 : “0 – 3” 
S4 : ”0 – 3” 
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S1 : ”Jawabannya tidak terdefinisi” 
S2 : ”Tidak terdefinisi” 
S3 : ”0 – 3 ya -1” (sambil tertawa karena tidak yakin) 
S1 : ”Yo tidak terdefinisi” 
(kemudian kelompok mengalami kesulitan tentang hasil pengurangan 0 dengan 3 
dan meminta bantuan kepada guru) 
S3 : ”Ya -3 tah ” (menjelaskan kepada S1 bahwa 0 – 3 = -3) 
S1 : O.. iya se” 
S2 : ”Lupa aku” 

S1 : “ 1
3

3
−=

−
” 

S3 : “Betul” 
S1 : “Titik l itu mana se?” (melanjutkan ke gambar 2) 
S2 : “ Lak betul se?” 
S4 : “Yo ini l” 
S1 : “Berarti titiknya kan disini se?” 
S3 : “Ini panahnya Lat!” 
S1 : “O... melalui titik A” 
S1 : “A (-1,0), B...” 
S3 : “ B(0,1), Berarti...” 

S1 : “Ya sama kaya ini 
absisselisih

ordinatselisihm
AB

= ” 

S3 : “
)1(0

01
−−

− ” 

S2 : “0 + 1” (mengatakan bahwa 0 – (-1) = 0 + 1) 

S1 : “Lho ini dulu!” (meminta S3 untuk menuliskan 
absisselisih

ordinatselisihm
AB

= ) 

S3 : “Nggak papa wes” 
S1 : “Iya wes..” 

S1 : “
10
01

−
− kan?” 

S3 : “Iya” 
S1 : “Ya ini berarti plus, 0 – (-1) = 1” 
S2 : “ 111 −=×− ” 
S3 : “ 111 −=×− ” 
S1 : “Yo dari dulu..” 
S2 : “Lho hasilnya ini lho” 
S1 : “Lho ini plus ya?” 
S2 : “0 + 1” 

S1 : “Berarti 1
1
1
= ” 

S2 : “He’ eh..” 
S1 : “Loh..” 
S2 : “Ini 2 ini” (melanjutkan permasalahan berikutnya) 
S1 : “Lho ini Rum?” (menanyakan kepada S3 tentang 

ABCD
mm × ) 

S4 : “ 111 −=×− ” 
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S1 : “O iya se” (sambil tertawa) 
S3 : “min setengah” 

S2 : “
2
1,2 21 −== mm ” 

S3 : “ 1
2
12 −=−× ” 

S1 : “
2
1

− berarti. 1
2
12 −=−× ” 

S3 : “Bagaimana sifat gradien dari dua garis yang tegak lurus? Yo sama” 
(kemudian kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru) 
S1 : “Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1” 
S4 : “Jadi bagaimana sifat gradien dari dua garis yang saling tegak lurus? 

Perkalian antara gradien garis yang saling tegak lurus adalah -1. 
Sehingga dapat dituliskan hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus 
adalah…” 

S3 : “-1” 
S4 : “Oke” 
S1 : “ Untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y dan garis yang sejajar dengan 

sumbu X walaupun kedua garis itu saling tegak lurus, tetapi kesimpulan di 
atas tidak berlaku karena garis yang sejajar dengan sumbu y tidak 
mempunyai gradien” (membacakan teman-temannya) 

S1 : “Buatlah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis dengan 
persamaan 23 += yx ” 

S3 : “Gimana se? Bu…” 
S1 : “Aku ngerti, mencari gradiennya dulu” (kemudian menjelaskan kepada 

teman-temannya tentang cara menentukan gradien garis dengan 
mengubah persamaan ke bentuk cmxy += ) 

S3 : (telah mampu mengubah persamaan sendiri) 
S2 : “Ulangi-ulangi..” 

S1 :” x
3
1  berarti” 

S3 : ” 
3
2

3
1

−x ” 

S1 : “Caranya mencari itu..” 
S3 : “Persamaan garis lurus ya? Berarti mencari.. Bu..” 
(kelompok mengalami kesulitan dan meminta bantuan kepada guru) 

S1 : “Ini kan gradiennya yang ini 
3
1  , xy

3
1

= ” (sambil menuliskan 

persamaan-persamaan yang lain) 
S2 : “Tolong jelaskan Bu Latifah...” 
S1 : “Cara ini sudah ngerti?” 
S2 : “Belum” 
S1 : “Ini dicari dulu” 
S3 : “x-nya dicari dulu.. terus dicari persamaannya” 
S2 : “He’ eh..” 
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S1 : “Mencari gradien yang pertama. Pokoknya gradiennya harus
3
1 .  

S2 : “Ko harus 
3
1  ?” 

S1 : “Soalnya gradien garis yang sejajar harus sama. Kan gradien yang 

pertama 
3
1 . Kan gradien garis yang sejajar kan harus sama. Terus 

mencari persamaan garis yang sejajar. Berarti gradiennya 
3
1  ” 

S2 : “O…” 
(melanjutkan ke soal berikutnya dengan meminta petunjuk guru) 
S1 : “Aku ngerti, ini dicari gradiennya dulu, ini dicari gradiennya” (menunjuk 

ke persamaan-persamaan yang ada di soal nomor 2) 
S3 : “Terus dibandingkan” 
S1 : “Sama apa nggak” 
(mengubah persamaan-persamaan ke bentuk cmxy += ) 
S3 : ”Terus dikalikan ta Lat?” (bertanya kepada S1) 
S1 : (mengangguk) 
S3 : ”-1, berarti tegak lurus” 

S1 : ”Ini kan gradiennya 
2
3

− ” 

S2 : ”Iki 2y, nggak dibagi 2y tah?” 
S1 : ”Ya dibagi 2, nanti hasilnya kan y” 
S3 : “Iya Mon” (panggilan S2) 
S1 : “Jadi kedua garis itu saling tegak lurus.” 
 
IV. Proses Interaksi Pembelajaran IV 
Hari/Tanggal : Sabtu/14 November 2009 
 
S1 : ”Garis dengan persamaan cmxy += memiliki gradien m. Jadi garis yang 

dimaksud adalah cmxy += . Kamu harus mensubstitusi 

11 yydanxx == ... Gimana ini Rek? Aku bingung!” (kemudian membaca 
lagi) 

(tidak ada yang menjawab karena mereka semua juga bingung) 
S1 : “ cmxy += ” 
S2 : ”Tapi ini kurangi kedua ruas dengan 1mx  ya?” 
S1 : “Hah?” 
S2 : ”Kurangi kedua ruas dengan 1mx  itu maksudnya apa 1mx  dikurangi 

1mx ? 
S1 : ”Mungkin itu  paling... Apa? Mmm.. Nggak tahu sih, nggak ngerti aku” 
S4 : ”Gimana ini?” 
S2 : ”Iya paling Fah? cmxmxmxy +−=− 111 ” (sambil menuliskannya) 
S1 : ”Gimana sih ini caranya?Males aku.. cmxmxmxy +−=− 111 ” (ikut 

menuliskannya) 
S2 : ” cmxy =− 1 ” 
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S1 : ”Masa gitu? Ini c ini!” 
S2 : ”Iya ini hasilnya c, kan 0 + c ya hasilnya c” 
(kelompok mengalami kesulitan dan tidak yakin dengan jawaban yang diberikan 
S2, kemudian meminta petunjuk guru) 
S1 : ” cmxy += 11 ” (merespon pertanyaan guru) 
(kemudian mereka berempat mengerjakan bersama-sama) 
S3 : ”Kemudian substitusikan 11 mxyc −=  ke persamaan cmxy += !” 
S1 : ” )( 11 mxymxy −+= ” (melanjutkan mencari rumus dalam menentukan 

rumus) 
S2 : ”y dikurangi y1” 
S3 : ”Terus ini gimana Bu?” 
P : “Dioperasikan” 
S1 : ”Nol” 
(mereka melanjutkan kembali) 
S3 : (menemukan rumus lebih dulu) 
S2 : (Ikut menuliskan rumus tetapi sambil melihat jawaban dari S3) 
S1 : ”Jadi, persamaan garisnya adalah )( 11 xxmyy −=− . Persamaan garis 

yang melalui titik ),( 11 yx dan bergradien m adalah )( 11 xxmyy −=− ” 
S3 : (melanjutkan mengerjakan soal ketika S1 dan S4 masih memahami rumus 

yang baru diperoleh) 
S3 : “ 1555 +−=− xy ” 
S1 : “15” (melihat jawaban S3 sambil ikut mendiskusikannya) 
S3 : “ 515555 −+−=−− xy ” 
S1 : ”Lho kok -5? Iya +15 +5 tah ini kan ini plus berarti ini ya plus!” 

(menjelaskan bahwa seharusnya 515555 ++−=+− xy ) 
S1 : “y = -5x + 20 Oh iya..” 
S3 : ”Ini x1, ini y1 terus ini m-nya” (menjelaskan kepada S1) 
S1 : ” )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya... Oh 1yy − ..” 
S3 : ”Tentukan persamaan garis yang melalui ...” (mengerjakan soal 

selanjutnya) 
S1 : ”Lho ini y - nya ko tiba-tiba -5? 1y -nya?” 
S3 : ”Lho ini” (sambil menunjuk ke ordinat titik yang diketahui) 
S1 : “ O iya sih..” 
(melanjutkan mengerjakan kembali) 
S1 : ”Lho ini plus ko Rum” (mengalami kesalahan karena nilai gradien yang 

disubstitusikan 5 bukan -5) 
S3 : “Lho ini gradiennya -5” 
S1 : ”Oh iya.. Berarti ini plus ini min” (sambil menuliskan 1555 +−=− xy ) 
S2 : ”Sejajar itu...” (melanjutkan ke soal berikutnya) 
S3 : ”Bu.. Kalau begini gimana Bu?” 
(Guru memberi bimbingan dalam menyelesaikan soal nomor 2) 
S1 : “O.. Berarti gradiennya 3, Oh.. belum diubah..” 
(kemudian mereka berempat mengubah persamaan 23 =+ yx  ke bentuk 

cmxy += ) 
S1 : ”m = -3 ya? Gradiennya berarti -3” 
S3 : “He’ eh..” 
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S1 : ”Terus mencari ininya” (yang dia maksud adalah menentukan 
persamaannya) 

S1 : “ )( 11 xxmyy −=− , 1y -nya -2 ya? Berarti + 2” (sambil menuliskan 
)4(32 −−=+ xy ) 

(mereka berempat melanjutkan mengubah persamaan yang diperoleh ke bentuk 
cmxy += ) 

S3 : (telah menyelesaikannya lebih dahulu dan segera melaporkannya kepada 
guru) 

S1 : (melanjutkan mengerjakan soal berikutnya) ” xyxx −=−− 93 ” (mencari 
gradien garis yang diketahui dengan mengubah bentuknya) 

S3 : (Ikut menyelesaikan soal nomor 3 dengan berusaha mengerjakannya 
sendiri) 

S1 : ” xy −=− 93 , berarti gradiennya -3” (sambil menjelaskannya kepada S4) 
S4 : (hanya melihat dan ikut menuliskannya) 

S1 : ”Lho kok -3y? O iya per -3. xy
3
13+−= , m-nya sama dengan 

3
1 ” 

(kemudian mereka berempat langsung mensubstitusikan nilai gradien yang di 
peroleh ke dalam rumus dan tidak mengetahui kalau kedua garis yang diketahui 
tegak lurus dan bukan sejajar) 

S1 : ”

12
3
1

102
3
11010

2
3
110

)6(
3
110

)( 11

+=

++=+−

+=−

+=−

−=−

xy

xy

xy

xy

xxmyy

” (menuliskan sambil menjelaskan kepada S4) 

S4 : ”Lihat” (meminta LKS S1) 
 (Setelah selesai mereka melaporkannya kepada guru) 
S1 : ”Oh tegak lurus... 121 −=×mm ” 
S3 : ”Mencari m1” 
S1 : ”Oh ini m2-nya” 
S3 : ”Bu berarti pakai 121 −=×mm ?” 
(setelah memahami penjelasan guru, mereka berempat melanjutkan mengerjakan) 
S3 : ”Bu sudah...” (tetapi tidak mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah 

persamaan garis, mereka hanya mencari gradiennya saja) 
S1 : ”m-nya -3” 
(mereka kembali melanjutkan kembali, S1 dan S3 saling melihat jawaban satu 
sama lain, S2 dan S4 hanya menunggu jawaban dari temannya) 
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V. Proses Interaksi Pembelajaran V 
Hari/Tanggal : Senin/16 November 2009 
 
S4 : ”Gimana sih ini maksudnya?” 
S1 : ”Yang mana sih ini?” 
S3 : ”Lho ini lho 1y ” (melengkapi rumus )( 11 xxmyy −=− ) 
S1 : “ )( 11 xxmyy −=− , gini kan?” 
S3 : “He’ eh” 
(melanjutkan ke persoalan selanjutnya) 

S1 : “Oh.. Gini.. Kan m-nya ini?” (menunjuk ke 
12

12

xx
yym

−
−

= , kemudian 

langsung mensubstitusikan nilai m) 
S4 : ” 12 yy −  per 12 xx −  ya?” (sambil ikut mensubstitusikan nilai m) 
S1 : ”Gimana terus ini? 12 xx − ” (menanyakan langkah selanjutnya yaitu 

membagi kedua ruas dengan 12 yy − ) 
(kelompok mengalami kesulitan untuk membagi kedua ruas dengan 12 yy − , 
kemudian meminta petunjuk dari guru) 

S3 : ”per 12 xx − ” (yang dia maksud adalah 
12

1

xx
xx

−
− ) 

S4 : “ 12 xx − ?”  
S1 : ”Oalah... Gitu tah?” 
(kemudian mereka berempat menuliskan rumus dalam menentukan persamaan 

garis yang melalui dua titik adalah 
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
− . Setelah itu S1 dan S3 

melanjutkan menyelesaikan permasalahan berikutnya, mereka mencoba 
mengerjakan sendiri-sendiri tetapi saling melihat jawaban satu sama lain. 
Sementara itu, S2 dan S4 ikut mengerjakan tetapi melihat jawaban dari S1 dan 
S3) 
S1 : ”Ko 4y?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 64164 −=− xy  
S3 : ”Tinggal nol” (menjelaskan kepada S1 bahwa 40 − ) 
S1 : ”O iya..” 
S4 : “Aduh kebalik” (salah meletakkan nilai 21 xdanx ) 
S1 : “64 – 28 berapa?” 
S3 : “Nggak tahu” 
(kemudian S1 menghitungnya sendiri) 
S1 : “Ko min, plus tah?” (menanyakan S3 kenapa dia menuliskan 

164 −−= xy , serta mengapa 16 bertanda negatif padahal bilangan 
negatif jika dibagi dengan negatif hasilnya adalah bilangan positif) 

S3 : “Ya min tah…” (tidak menyadari kesalahannya) 
S1 : “Lho kan dibagi min, ini -36 ya? Min dibagi min ya plus..” 
S3 : ”Kamu ini dapat dari mana Lat? Ini kan tidak dipingah Lat?” 

(menanyakan +28 di dapat dari mana) 
S1 : ”Lho ini kali ini, 2847 −=−× . Ini lho kali ini” 
(kemudian S3 menyadari kesalahannya dan segera membenarkan jawabannya) 
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S1 : ”Ini titiknya terserah ta ini?” (melanjutkan ke soal berikutnya) 
S3 : ”Bu ini gimana Bu?” (menanyakan kepada guru) 
S1 : “Cari sendiri ya Bu? Ini titiknya ini sama ini?” (menjawab pertanyaan 

S3) 
S3 : “Terus Bu?” 
S1 : “Ya dikerjakan kaya gini” (menjawab pertanyaan S3) 
S3 : “Ini tidak -4 ta?” (bertanya kepada S1 karena dia salah meletakkan nilai 

12 ydany ) 
S1 : “Dikurangi -4 ya?” (tetap mempertahankan jawabannya) 
S3 : “Lho ini lho -4 Lat”  
S1 : “Iya Rum kalau dikurangi -4 kan +4?” (belum menyadari kesalahannya) 
(S3 membiarkan S1 yang masih ngotot mempertahankan jawabannya) 
S1 : ”Sudah Bu..” 
S3 : ”Nggak salah ta kamu Lat?” (mengingatkan kembali kesalahan S1) 
S4 : “Tidak – 0 ta?” 
S3 : “Salah ini kan nol” 
S2 : ”nol sama -4” 
S1 : ”nol, -4? Gimana sih Rum?” (masih belum mengatahui kesalahannya) 
S3 : “Inimu lho salah.” (memberitahu S1 bahwa dia salah meletakkan 

12 ydany ) 
S1 : (mengetahui kesalahannya dan segera meralat) 
S1 : ”Jadinya -6y?” 
S3 : ”Iya.. Ya udah..” 
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Lampiran 11: Catatan Lapangan 
 

PERTEMUAN I 
 

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 November 2009 Jam : 06.40 – 08.00 
Materi : Pengertian gradien Metode : Pembelajaran TAI 
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (15 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Guru menyampaikan metode pembelajaran pada hari ini 
yaitu pembelajaran kooperatif model TAI serta 
menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran tersebut 

• Guru menyampaikan kepada siswa bahwa dalam 
pembelajaran TAI siswa harus belajar secara kelompok, 
dan setiap siswa harus aktif berdiskusi dalam kelompok 

• Guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang 
sebelumnya sudah disiapkan serta meminta siswa untuk 
berkumpul bersama kelompoknya masing-masing 

• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini 
yaitu gradien garis dengan menanyakan kepada siswa 
apa yang dimaksud dengan gradien 

• Seorang siswa mengatakan bahwa gradien adalah 
kemiringan garis 

• Guru memberi pujian kepada siswa yang telah 
mengungkapkan pendapatnya, selanjutnya 
menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 
menjelaskan pengertian dari gradien 

• Guru memberi motivasi kepada siswa dengan 
mengaitkan pengertian gradien dengan kehidupan sehari-
hari. “Kamu tentu pernah melihat atap rumah bukan? 
Mengapa ya atap rumah dibuat miring? Kemiringan 
atap rumah selalu berbeda. Nah.. Bagaimana cara kita 
menentukan kemiringan atap rumah? Untuk itu, kalian 
harus mempelajari materi gradien ini dengan seksama!” 

Inti Student creative (10 menit) 
• Guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa 

serta setiap siswa diminta untuk mempelajari LKS secara 
mandiri 

• Siswa mempelajari LKS dengan membaca LKS secara 
mandiri 
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Team study (30 menit) 
• Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya masing-masing, serta mengingatkan siswa 
bahwa mereka harus membantu teman dalam satu 
kelompoknya yang mengalami kesulitan 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat 
proses diskusi siswa 

• Guru memberi bimbingan dan arahan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan 

• Siswa melaporkan hasil diakusi dengan tepat waktu 
 
Whole-class Unit (20 menit) 
• Guru memilih secara acak 2 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 
yang terpilih adalah kelompok 4 dan kelompok 5 

• Kelompok pertama yang mempresentasikan hasil 
diskusinya adalah kelompok 4, mereka melaporkan hasil 
diskusinya mengenai gradient garis yang sejajar dengan 
sumbu Y dan garis yang sejajar dengan sumbu X. 
Mereka mengatakan bahwa gradient garis yang sejajar 
dengan sumbu Y adalah nol (0) dan gradient garis yang 
sejajar dengan sumbu X adalah nol (0). 

• Kelompok 2 memberikan sanggahan dengan mengatakan 
garis yang sejajar dengan sumbu Y jelas berbeda dengan 
garis yang sejajar dengan sumbu X, tetapi mengapa 
gradiennya sama? Kemudian mengatakan seharusnya 
garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak mempunyai 
gradient 

• Kelompok 5 menerima sanggahan dari kelompok 2, dan 
mendapatkan kesimpulan bahwa garis yang sejajar 
dengan sumbu Y tidak mempunyai gradient dan garis 
yang sejajar dengan sumbu X gradiennya adalah nol (0) 

• Kelompok kedua yang mendapat giliran presesntasi 
adalah kelompok 4, mereka melaporkan hasil diskusinya 
dan tidak ada sanggahan dari kelompok lain 

Akhir • Guru memuji pelaksanaan diskusi serta memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

• Siswa tidak memberikan pertanyaan 
• Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

mempelajari cara menentukan gradient garis yang ada di 
buku Gelora Aksara Pratama 

• Guru menutup pembelajaran pada hari ini 
• Kegiatan akhir berlangsung selama 5 menit 
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PERTEMUAN II 
 

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2009 Jam : 07.20 – 08.40 
Materi : Menentukan Gradien Metode : Pembelajaran TAI 
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (15 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa 
dapat menentukan gradien garis, kemudian menayakan 
kepada siswa tentang pengertian gradien 

• Seorang siswa mengatakan bahwa gradien adalah ukuran 
kemiringan dari suatu garis 

• Guru memberi pujian kepada siswa yang berani untuk 
mengungkapkan pendapatnya 

• Guru menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat 
tentang absis dan ordinat dari suatu titik dengan 
menayakan kepada siswa: ”jika terdapat titik (4,5) maka 
mana absis dan mana ordinatnya?” 

• Siswa secara serentak menyebutkan bahwa absisnya 
adalah 4, dan ordinatnya adalah 5. 

• Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan 
dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya serta meminta siswa 
untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 

Inti Student creative (10 menit) 
• Guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa 

serta setiap siswa diminta untuk mempelajari LKS secara 
mandiri 

• Siswa mempelajari LKS dengan membaca LKS secara 
mandiri 

 
Team study (30 menit) 
• Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya masing-masing, serta mengingatkan siswa 
bahwa mereka harus membantu teman dalam satu 
kelompoknya yang mengalami kesulitan 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat 
proses diskusi siswa 

• Guru memberi bimbingan dan arahan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan 

• Siswa melaporkan hasil diakusi dengan tepat waktu 
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Whole-class Unit (20 menit) 
• Guru memilih secara acak 1 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 
yang terpilih adalah kelompok 7 

• Kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusinya dari 
soal nomor 2, yaitu: 

”Seorang anak menyatakan bahwa gradien garis yang 

melalui titik (1 , 7) dan    (3 , 9) sama dengan 
97
31

−
− . 

Apakah ini benar? Jelaskan!” 

• Kelompok 7 menyatakan bahwa gradient yang dicari 
seorang anak pada soal tersebut salah, karena seharusnya 

79
13

−
−  

• Kelompok 2 memberikan sanggahan kepada kelompok 7 
dengan mengatakan berarti gradient adalah perbandingan 
antara selisih absis dengan selisish ordinat, bukan selisih 
ordinat dengan selisih absis 

• Kelompok 7 serta kelompok yang lain menerima 
pendapat dari kelompok 2 

Akhir • Guru memuji pelaksanaan diskusi serta memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

• Siswa tidak memberikan pertanyaan 
• Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

mengerjakan soal latihan 4 nomor 3 dan 5, serta latihan 5 
nomor 3 dan 8 dari buku Gelora Aksara Pratama 

• Guru menutup pembelajaran pada hari ini 
• Kegiatan akhir berlangsung selama 5 menit 

 
 

PERTEMUAN III 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2009 Jam : 09.00 – 10.20 
Materi : Sifat gradien Metode : Pembelajaran TAI 
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (20 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Membahas tugas rumah yang dirasa sulit untuk siswa 
dengan meminta beberapa siswa untuk menampilkan 
pekerjaan mereka di papan tulis 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa 
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dapat menentukan sifat gradien dari garis-garis yang 
saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus  

• Guru menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat 
tentang garis-garis yang sejajar dan dua garis yang tegak 
lurus dengan meminta beberapa siswa untuk 
menggambarkan garis-garis yang saling sejajar dan dua 
garis yang saling tegak lurus 

• Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan 
dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya serta meminta siswa 
untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 

Inti Student creative (5 menit) 
• Guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa 

serta setiap siswa diminta untuk mempelajari LKS secara 
mandiri 

• Siswa mempelajari LKS dengan membaca LKS secara 
mandiri 

 
Team study (30 menit) 
• Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya masing-masing, serta mengingatkan siswa 
bahwa mereka harus membantu teman dalam satu 
kelompoknya yang mengalami kesulitan 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat 
proses diskusi siswa 

• Guru memberi bimbingan dan arahan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan 

• Siswa melaporkan hasil diakusi dengan tepat waktu 
 
Whole-class Unit (20 menit) 
• Guru memilih secara acak 2 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 
yang terpilih adalah kelompok 9 dan kelompok 3 

• Kelompok pertama yang mendapat giliran presentasi 
adalah kelompok 9 

• Kelompok 9 mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya tentang sifat gradient dari dua garis yang 
saling tegak lurus 

• Kelompok 9 mengatakan bahwa gradient garis yang 
saling tegak lurus adalah -1 

• Kelompok 1 memberikan sanggahan kepada kelompok 9 
dengan mengatakan bahwa kesimpulan itu kurang tepat 
karena seharusnya perkalian gradient antara garis yang 
saling tegak lurus adalah -1 

• Kelompok 9 dan kelompok yang lain menerima pendapat 
kelompok 1 

• Kelompok kedua yang mendapat giliran presentasi 
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adalah kelompok 3, meraka mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya dari soal nomor 2 yaitu: 

“Benarkah garis dengan persamaan 723 =+ yx tegak 
lurus dengan garis dengan persamaan 

?432 =+− yx Jelaskan!” 
• Kelompok 3 mengatakan bahwa kedua garis tersebut 

tidak tegak lurus, karena gradien dari 723 =+ yx adalah 
3 dan gradien dari 432 =+− yx  adalah -2 sehingga jika 
kedua gradient tersebut dikalikan hasilnya tidak sama 
dengan -1.  

• Kelompok 5 memberikan sanggahan kepada kelompok 3 
dengan mengatakan kedua garis tersebut saling tegak 
lurus. Karena dalam menentukan gradien, persamaan-
persamaan tersebut harus diubah dulu ke bentuk 

cmxy += . Sehingga gradien dari 723 =+ yx adalah 

2
3

− dan gradien dari 432 =+− yx adalah 
3
2 . Jadi 

1
3
2

2
3

−=×−  

• Kelompok 3 serta kelompok yang lain menerima 
pendapat dari kelompok 2 

Akhir • Guru memuji pelaksanaan diskusi serta memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

• Siswa tidak memberikan pertanyaan 
• Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

mengerjakan soal latihan 7 nomor 1, 5, dan 7 dari buku 
Gelora Aksara Pratama 

• Guru menutup pembelajaran pada hari ini 
• Kegiatan akhir berlangsung selama 5 menit 

 
PERTEMUAN IV 

 
Hari/Tanggal : Sabtu, 14 November 2009 Jam : 06.40 – 08.00 
Materi : Menentukan Persamaan  Metode : Pembelajaran TAI 
   Garis  
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (20 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Membahas tugas rumah yang dirasa sulit untuk siswa 
dengan meminta beberapa siswa untuk menampilkan 
pekerjaan mereka di papan tulis 
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• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa 
dapat menentukan persamaan garis jika diketahui 
gradient dan satu titik yang dilalui 

• Guru meminta siswa menyebutkan contoh persamaan 
garis 

• Guru menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat 
tentang gradien garis-garis yang sejajar dan dua garis 
yang tegak lurus dengan meminta seorang siswa untuk 
menyebutkan sifat gradien dari garis-garis yang sejajar 
serta dua garis yang saling tegak lurus 

• Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan 
dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya serta meminta siswa 
untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 

Inti Student creative (5 menit) 
• Guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa 

serta setiap siswa diminta untuk mempelajari LKS secara 
mandiri 

• Siswa mempelajari LKS dengan membaca LKS secara 
mandiri 

 
Team study (25 menit) 
• Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya masing-masing, serta mengingatkan siswa 
bahwa mereka harus membantu teman dalam satu 
kelompoknya yang mengalami kesulitan 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat 
proses diskusi siswa 

• Guru memberi bimbingan dan arahan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan 

• Siswa melaporkan hasil diakusi dengan tepat waktu 
 
Whole-class Unit (20 menit) 
• Guru memilih secara acak 2 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 
yang terpilih adalah kelompok 4 dan kelompok 8 

• Kelompok pertama yang mendapat giliran presentasi 
adalah kelompok 8 

• Kelompok 8 mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya dari soal nomor 2 yaitu: 

”Tentukan persamaan garis yang melalui titik (4,-2) 
dan sejajar dengan garis 23 =+ yx !” 

• Kelompok 8 hanya mencari gradien garis yang belum 
diketahui dan tidak menentukan persamaan garisnya 

• Kelompok 1 memberikan sanggahan kepada kelompok 8 
dengan mengatakan bahwa yang diminta adalah 
persamaannya, maka kita harus memasukkan nilai 
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gradien ke dalam rumus )( 11 xxmyy −=− sehingga 
diperoleh 103 +−= xy  

• Kelompok 8 dan kelompok yang lain menerima pendapat 
kelompok 1 

• Kelompok kedua yang mendapat giliran presentasi 
adalah kelompok 4, meraka mempresentasikan hasil 
diskusi kelompoknya dari soal nomor 3 yaitu: 

“ Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan 
garis 93 =− yx  dan melalui (-6,10)!” 

• Kelompok 4 menuliskan jawaban di papan tulis, 
kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Tetapi, 
jawaban dari kelompok 4 kurang tepat karena mereka 
tidak menentukan gradien garis yang akan dicari 
persamaanya 

• Kelompok 6 memberikan sanggahan kepada kelompok 4 
dengan mengatakan bahwa kita harus mencari 
gradiennya dulu dengan menggunakan rumus 

121 −=×mm , serta menuliskan jawaban yang benar di 
papan tulis 

• Kelompok 4 serta kelompok yang lain menerima 
pendapat dari kelompok 6 

Akhir • Guru memuji pelaksanaan diskusi serta memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

• Siswa tidak memberikan pertanyaan 
• Guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

mengerjakan soal latihan 6 nomor 1 dal latihan 8 nomor 
2 dari buku Gelora Aksara Pratama 

• Guru menutup pembelajaran pada hari ini 
• Kegiatan akhir berlangsung selama 10 menit 

 
PERTEMUAN V 

 
Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2009 Jam : 07.20 – 08.40 
Materi : Menentukan Persamaan  Metode : Pembelajaran TAI 
   Garis  
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (20 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Membahas tugas rumah yang dirasa sulit untuk siswa 
dengan meminta beberapa siswa untuk menampilkan 
pekerjaan mereka di papan tulis 
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• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu siswa 
dapat menentukan persamaan garis jika diketahui 
koordinat dua titik yang dilalui 

• Guru menyampaikan apersepsi kemampuan prasyarat 
tentang gradien garis jika diketahui koordinat dua titik 
yang dilalui 

• Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan 
dilakukan yaitu pembelajaran kooperatif model TAI 
seperti pada pertemuan sebelumnya serta meminta siswa 
untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 

Inti Student creative (5 menit) 
• Guru membagikan LKS kepada masing-masing siswa 

serta setiap siswa diminta untuk mempelajari LKS secara 
mandiri 

• Siswa mempelajari LKS dengan membaca LKS secara 
mandiri 

 
Team study (25 menit) 
• Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan 

kelompoknya masing-masing, serta mengingatkan siswa 
bahwa mereka harus membantu teman dalam satu 
kelompoknya yang mengalami kesulitan 

• Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk melihat 
proses diskusi siswa 

• Guru memberi bimbingan dan arahan kepada kelompok 
yang mengalami kesulitan 

• Siswa melaporkan hasil diakusi dengan tepat waktu 
 
Whole-class Unit (20 menit) 
• Guru memilih secara acak 1 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok 
yang terpilih adalah kelompok 7 

• Kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya dari soal nomor 2 yaitu: 

”Tentukan persamaan garis pada bidang koordinat 
Cartesius berikut” 

 

 
 
 
 
 
• Kelompok 7 menyatakan bahwa mereka mencari 

persamaan garis dengan terlebih dahulu mencari gradient 
garisnya, kemudian mereka menggunakan rumus 

)( 11 xxmyy −=−  
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• Kelompok 2 mengatakan pendapat kelompok 7 salah, 
karena tidak perlu mencari gradiennya tetapi bisa 
langsung menggunakan rumus yang baru diperoleh yaitu 

12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  

• Kelompok 6 mengatakan bahwa pendapat kelompok 2 
dan kelompok 7 sama benarnya, jadi kita boleh 
menggunakan rumus )( 11 xxmyy −=−  ataupun 

12

1
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1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  

• Kelompok 7 serta kelompok yang lain menerima 
pendapat dari kelompok 6 

Akhir • Guru memuji pelaksanaan diskusi serta memberi 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

• Siswa tidak memberikan pertanyaan 
• Guru menginformasikan bahwa pada pertemuan 

selanjutnya akan diadakan kuis secara individu, untuk itu 
siswa diminta untuk mempersiapkannya. 

• Guru menutup pembelajaran pada hari ini 
• Kegiatan akhir berlangsung selama 10 menit 

 
PERTEMUAN VI 

 
Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2009 Jam : 09.00 – 10.20 
Materi : Persamaan Garis Lurus Metode : Pembelajaran TAI   
Kelas : VIII-J 
   

Tahap 
Pembelajaran 

Catatan atau rekaman selama pembelajaran 
berlangsung 

Awal Teaching group (10 menit) 
• Guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan 

presensi siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir kepada sekretaris kelas 

• Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yaitu 
pelaksanaan kuis secara individu 

• Guru meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis 
mereka 

• Guru mengingatkan siswa untuk tidak saling membantu 
• Guru membagi soal kepada masing-masing siswa 

Inti Facts Test (55 menit) 
• Siswa mengerjakan kuis secara individu 
• Guru berkeliling untuk memantau jalannya kuis supaya 

tidak ada siswa yang berbuat curang 
• Siswa melaporkan hasil pekerjaan mereka dengan tepat 

waktu 
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Akhir Team scores and team recognition (15 menit) 
• Guru memuji pelaksanaan kuis pada hari ini karena tidak 

ada siswa yang berbuat curang 
• Guru mengumumkan kelompok terbaik selama 

pelaksanaan pembelajaran kooperatif model TAI, yaitu 
kelompok dengan jawaban LKS paling sempurna serta 
kelompok paling aktif dalam whole-class unit yaitu 
kelompok 1, 2, 5, dan 6 

• Guru memberikan penghargaan kepada kelompok-
kelompok terbaik tersebut 

• Guru menutup pembelajaran 
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Lampiran 13: Foto-foto selama Proses Penelitian 
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