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ABSTRAK 

 

Penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Medan ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan kemampuan penalaran matematik siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement 

Division (STAD) berbantuan GeoGebra dan model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) berbantuan GeoGebra di kelas VII  T.A 

2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 3 Medan T.A 2016/2017 yang terdiri dari 7 kelas. Sedangkan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada dua kelas, yaitu kelas VII-B yang 

berjumlah 27 orang yang memperoleh pembelajaran koooperatif tipe STAD 

sebagai kelas eksperimen I dan kelas VII-A yang berjumlah 24 orang yang 

memperoleh pembelajaran koooperatif tipe TGT sebagai kelas eksperimen II. 

Penentuan sampel dilakukan secara acak. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes berbentuk uraian sebanyak 5 soal yang telah dinyatakan 

valid. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan penalaran matematik siswa yang memperoleh pembelajaran 

koooperatif tipe STAD berbantuan GeoGebra lebih tinggi daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran koooperatif tipe TGT berbantuan GeoGebra pada 

materi jajargenjang dan belah ketupat di kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Medan 

T.A 2016/2017, dengan                  dan                pada taraf nyata 

α = 0,05 dan dk = 49. Karena                yaitu                maka 

dapat disimpulkan bahwa    diterima yang berarti bahwa Kemampuan penalaran 

matematik siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan GeoGebra  lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan GeoGebra pada materi jajrgenjang 

dan belah ketupat di kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Medan. Rata-rata nilai 

postes kelas eksperimen I lebih tinggi daripada rata-rata nilai postes kelas 

eksperiemen II dengan rata-rata nilai postes kelas eksperimen I yaitu 75,66518519 

dengan standar deviasi             dan rata-rata nilai postes kelas eksperimen 

II yaitu             dengan standar deviasi            .  

 

Kata Kunci : Kemampuan Penalaran Matematik Siswa, Student Team 

Achievement Division (STAD), Teams Games Tournament 

(TGT), GeoGebra 

 


