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Abstrak. Proses pembelajaran matematika menuntut siswa untuk terlibat aktif. Model 

pembelajaran yang dapat melibatakan siswa secara aktif dan menyenangkan serta 

memungkinkan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran matematika, 

yaitu model pembelajaran kooperatif yang dikombinasikan dengan teknik kartu 

arisan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika yang meliputi 

keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, respon siswa, dan ketuntasan hasil 

belajar siswa. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas XI-APK SMK Negeri 3 Bangkalan. Instrumen penelitian 

yang digunakan meliputi lembar validasi, lembar pengamatan keterlaksanaan 

pembelajaran, lembar pengamatan aktivitas siswa, soal tes dan angket respon siswa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, metode tes dan metode 

angket. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan 

analisis diperoleh hasil rerata persentase keterlaksanaan pembelajaran diatas 85%, 

aktivitas siswa selama pembelajaran berada pada kategori aktif, respon siswa terhadap 

pembelajaran berada pada kategori positif, dan hasil belajar siswa tuntas secara 

klasikal diperoleh 83,33%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika di kelas XI-

APK SMK Negeri 3 Bangkalan mencapai indikator keberhasilan pembelajaran. 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif, teknik kartu arisan, keberhasilan 

pembelajaran. 

I. PENDAHULUAN 

Kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Isjoni menyatakan bahwa kualitas 

pembelajaran juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan, dengan cara 

penerapan metode pembelajaran yang efektif di kelas dan lebih memberdayakan potensi siswa [4]. Siswa 

membutuhkan pembelajaran yang efektif, terutama pada mata pelajaran matematika yang sering dianggap 

sulit bagi siswa. Pembelajaran matematika yang efektif adalah ketika guru memahami apa yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk belajar serta menantang dan mendukung siswa untuk belajar dengan baik 

[9]. Artinya keefektifan pembelajaran matematika juga dipengaruhi oleh peran guru. Pada proses 

pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan dan membangun pengetahuan 

siswa. Didukung oleh Hamzah bahwa belajar matematika penekanannya adalah pada proses anak belajar, 

sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator [1].  

 

Faktanya pembelajaran matematika masih bersifat monoton. Hasil prasurvei menunjukkan bahwa 

guru masih menggunakan metode konvensional sehingga mendominasi kegiatan pembelajaran secara 

aktif dan siswa terlihat pasif. Selain itu, wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa SMKN 3 

Bangkalan berpendapat bahwa matematika merupakan pelajaran yang paling sulit dibandingkan 

pembelajaran umum lainnya. Dari temuan tersebut akan mengakibatkan pada lemahnya kemampuan 

siswa terhadap konsep-konsep matematika. Data hasil penelitian [15] analisis kesulitan matematika siswa 

setara SMK (SMA) menunjukkan persentase tertinggi letak kesulitan siswa berada pada pemahaman 

konsep 13,27%, menerapkan prosedur 15,49%, dan menganalisis prosedur 16,37%. Solusi dari 

permasalahan tersebut adalah dengan menciptakan inovasi pada proses pembelajaran matematika. Salah 

satu solusinya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat 

aktif serta memungkinkan siswa untuk meningkatkan minat terhadap pembelajaran matematika. Model 

pembelajaran yang digunakan juga dapat dikombinasikan dengan suatu teknik pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa dan pentingnya melibatkan konteks kehidupan sehari-hari agar siswa 

termotivasi. 
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Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan membantu dalam keefektifan 

pembelajaran matematika adalah model pembelajaran kooperatif. Hal senada dikemukakan oleh Suryadi 

yang menyimpulkan bahwa pada pembelajaran matematika, salah satu model pembelajaran yang efektif 

untuk meningkatkan kemampuan berfikir siswa adalah pembelajaran kooperatif [4]. Cooperatif learning 

adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja 

sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok 

tersebut [5]. Selanjutnya Slavin menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran [12]. Hal tersebut mengartikan 

bahwa model pembelajaraan kooperatif melibatkan siswa secara aktif dan memungkinkan siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri dengan cara bekerja sama dalam kelompok. Kerja kelompok yang 

dibangun dalam pembelajaran kooperatif akan berdampak positif pada siswa terhadap kualitas interaksi 

dan komunikasi  siswa satu sama lain. Sejalan dengan pendapat Isjoni bahwa pada model cooperatif 

learning siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa 

[3].  
 

Pembelajaran kooperatif juga relevan dengan teori belajar konstruktivis. Hal tersebut dikarenakan 

pada proses pembelajaran kooperatif siswa diharapkan dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi, untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan 

dalam pemahaman masing-masing [12]. Kegiatan siswa yang diharapkan tersebut, dalam pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas dalam mengkonstruk pengetahuan baru dengan menggunakan 

pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya. Sedangkan kontruktivisme adalah satu pandangan bahwa 

siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

yang ada [12]. Hal senada dikemukakan oleh Slavin bahwa belajar menurut konstruktivisme adalah siswa 

sendiri yang harus aktif menentukan, mentransfer dan membangun pengetahuan yang dimilikinya [11]. 

Tentu tidak mudah bagi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, namun dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan akan mendorong siswa untuk terlibat aktif 

saat proses pembelajaran sehingga memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri.  

Salah satu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa adalah dengan menciptakan suasana belajar 

sambil bermain.  
 

Menciptakan suasana belajar yang menarik adalah dengan teknik pembelajaran yang sengaja 

dirancang oleh guru yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta penggunaan media 

pembelajaran yang mendukung. Majid menyatakan Teknik pembelajaran merupakan cara guru 

menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang dianut [7]. Sebuah teknik 

pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru untuk mendorong siswa terlibat  aktif  dalam pembelajaran 

matematika dan menyenangkan serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yaitu pembelajaran dengan 

teknik kartu arisan. Teknik pembelajaran kartu arisan adalah pembelajaran yang menggunakan prinsip 

arisan yaitu mendapatkan giliran menjawab atas suatu pertanyaan sesuai undian [14]. Selanjutnya 

Nurhayani menyatakan  pembelajaran dengan  teknik kartu arisan merupakan salah satu pembelajaran 

kooperatif atau berkelompok, dimana siswa bekerjasama dalam kelompok untuk mendiskusikan 

kesesuaian jawaban dari setiap pertanyaan yang keluar dari dalam gelas yang  telah diundi oleh guru [10]. 

Kartu arisan dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan guru dalam pembelajaran kooperatif 

dengan media serta prinsip arisan dan media yang  digunakan antara lain gelas, kartu soal dan kartu 

jawaban [8]. Langkah-langkah pada model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan yaitu: (1) 

membentuk kelompok 4 orang secara heterogen; (2) membagikan kertas jawaban pada siswa, masing-

masing satu lembar, kartu soal digulung dan dimasukkan dalam gelas; (3) gelas yang sudah berisi soal 

dikocok, kemudian salah satu soal yang jatuh, dibacakan agar dijawab oleh siswa yang memegang kartu 

jawaban; (4) apabila jawaban benar, maka siswa dipersilahkan tepuk tangan; (5) setiap jawaban yang 

benar, siswa diberikan 1 point sebagai nilai kelompok sehingga nilai total kelompok merupakan 

penjumlahan poin dari para anggotanya; (6) dan seterusnya [2]. 

Pemilihan materi yang disajikan harus mempertimbangkan dengan baik berdasarkan tingkat kesulitan 

siswa serta kesesuaian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan. Barisan 

dan deret aritmetika adalah salah satu pokok bahasan dalam matematika. Materi ini mempelajari sebuah 

pola bilangan yang memiliki urutan tertentu. Kesulitan siswa pada pokok bahasan ini, seperti dalam 

menentukan suku ke-n,  dan hal yang paling dasar, yaitu siswa merasa kesulitan untuk menentukan pola 

bilangan atau menentukan selisih diantara dua bilangan. Fakta tersebut adalah yang ditemukan oleh 
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peneliti dari hasil pretest yang diberikan pada subyek penelitian sebelum diterapkan model pembelajaraan 

kooperatif teknik kartu arisan. Sebagai solusinya adalah menerapkan model pembelajaran kooperatif 

teknik kartu arisan yang akan membantu siswa untuk terlibat aktif, bekerja kolaboratif dalam kelompok, 

membimbing siswa dalam penemuan konsep-konsep barisan dan deret aritmetika, sehingga siswa dapat 

membangun pengetahuan sendiri. Perpadaun model dan teknik pembelajaran tersebut  juga akan 

menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan dengan 

belajar sambil bermain melalui prinsip arisan.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan selain untuk membuat pembelajaran 

matematika menjadi menarik, menyenangkan dan melibatkan siswa secara aktif, yaitu untuk mengetahui 

kefektivitasan model pembelajaran tersebut dengan menggunakan indikator keberhasilan pembelajaran.  

Supardi menyatakan efektivitas adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan, rencana, dengan menggunakan data, sarana,  maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh 

hasil yang maksimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif [13]. Ada empat sasaran yang telah 

ditetapkan peneliti untuk mengetahui keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kartu 

arisan pada materi barisan dan deret arimetika, yaitu keterlaksanaan pembelajaran, keaktifan siswa,  hasil 

belajar, dan respon siswa. Maka model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan dikatakan berhasil 

jika memenuhi tiga dari empat indikator dengan syarat indikator ketuntasan hasil belajar siswa tercapai 

secara klasikal > 80%. Indikator penelitian ini sebagai berikut: 

1.Keterlaksanaan pembelajaran minimal mencapai 85%; 

2.Aktivitas siswa berada pada kategori aktif; 

3.Ketuntasan hasil belajar siswa tercapai secara klasikal  > 80%; 

4.Respon siswa berada pada kategori positif. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: (1) keterlaksanaan penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika; (2) aktivitas 

siswa dikelas selama mengikuti proses pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan 

dan deret aritmetika; (3) ketuntasan hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran kooperatif teknik 

kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika; (4) respon siswa setelah mengikuti pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Peneliti mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan, aktivitas siswa selama mengikuti proses  pembelajaran kooperatif teknik 

kartu arisan, ketuntasan hasil belajar siswa dan respon siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

dengan teknik kartu arisan. Ketercapaian keberhasilan pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan apabila 

memenuhi  3 aspek dari 4 aspek kategori yang diamati dengan syarat ketuntasan secara klasikal tercapai.  

 

A. Subjek 
 

Subjek penelitian ini adalah Siswa kelas XI-APK SMKN 3 Bangkalan sebanyak 24 siswa.  
 

B. Instrumen dan teknik pengumpulan data 
 

Instrumen Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) Lembar validasi perangkat 

pembelajaran, (2) Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, (3) Lembar observasi aktivitas 

siswa, (4) Lembar tes hasil belajar siswa, dan (5) Lembar angket respon siswa. Adapun teknik 

pengumpumpulan data yaitu metode observasi, metode tes dan metode angket. 
 

C. Prosedur 
 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, antara lain: (1) Tahap 

persiapan dengan merancang bahan penelitian dan melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) melakukan 

observasi sekolah atau prasurvei, (b) membuat kesepakatan dengan guru mitra terkait subjek 

penelitian, (c) membuat proposal penelitian, (d) menyusun perangkat pembelajaran, (e) merancang 

instrumen penelitian. (2) Tahap pelaksanaan, yaitu (a) melaksanakan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa, (b) melaksanakan proses pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan, (c) 

melakukan observasi keterlaksanaan pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan, melaksanakan 

observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran, (d)  melaksanakan tes hasil belajar 

siswa  pada materi barisan dan deret aritmetika, dan  (e) memberikan angket respon siswa. (3) Tahap 

analisis data, pada tahap ini  hasil penelitian (data observasi keterlaksanaan pembelajaran, data 
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observasi aktivitas siswa, data tes hasil belajar siswa, dan data respon siswa) selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan kriteria yang digunakan pada teknik analisis data. Kemudian hasil analisis data 

tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. 
 

D. Perangkat penelitian 
 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah RPP, LKS dan media 

pembelajaran kartu arisan yang terdiri dari kartu soal, kartu jawaban, dan gelas undian. 

 

E. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, dengan menghitung jumlah rata-rata 

dan persentase. Penggunaan statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau  menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Analisis data validasi perangkat pembelajaran  

Data hasil penilaian dari validator dianalisis sebagai pedoman revisi perangkat pembelajaran. validator 

menuliskan penilaian yang terdiri atas empat kategori, yaitu tidak baik (nilai 1), kurang baik (nilai 2), baik 

(nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). Minimal rata-rata dari pendapat dua validator berada pada kategori 

baik. 
 

2. Analisis hasil keterlaksanaan pembelajaran 

Analisis dari data observasi keterlaksanaan pembelajaran yaitu dengan menghitung persentase 

keterlaksanaan aktivitas pada setiap pertemuan. Adapun cara menentukan persentase dengan cara sebagai 

berikut. 

Persentase Keterlaksanaan (x) = 
              

             
 x 100% 

 

Selanjutnya pencapaian keterlaksanaan pembelajaran memenuhi aspek keberhasilan pembelajaran 

apabila persentase keterlaksanaan pembelajaran (x) >  85%  
 

3. Analisis hasil observasi aktivitas siswa 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran dianalisi dengan menggunakan 

persentase. Persentase aktivitas siswa kategori tertentu dalam satu pertemuan adalah frekuensi kategori 

pengamatan tersebut dibagi frekuensi seluruh kategori pengamatan dikali 100%. Penentuan kesesuaian 

aktivitas siswa berdasarkan pada alokasi waktu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

selanjutnya disebut dengan waktu ideal. Berikut ini tabel kriteria waktu ideal aktivitas siswa dalam 

pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan. 

Tabel 2.  Kriteria waktu ideal aktivitas siswa dalam pembelajaran 

No Kategori pengamatan aktivitas siswa 
Persentase kesesuaian (%) 

Waktu ideal Interval toleransi 

1 Mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru 22 20,9 – 23,1 

2 Melakukan transisi kelompok 5,556 5,278 – 5,834 

3 Berdiskusi (bertanya / menjawab pertanyaan / kesimpulan) 47,778 45,389 – 50,167 

4 
Melakukan kegiatan kartu arisan (menerima kartu arisan/ 

angkat kartu / reward pemenang / presentasi) 
19,11 18,155 – 20,065 

5 Mengerjakan evaluasi 5,556 5,278 – 5,834 

6 

Perilaku yang tidak relevan dengan kegiatan pembelajaran, 

misalnya tidak memperhatikan penjelasan guru, tidur, 

bergurau, melamun, dan sebagainya. 

0 0  

 

Siswa dikatakan aktif jika rata-rata waktu yang digunakan untuk melakukan setiap kategori aktivitas 

untuk setiap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan alokasi waktu yang termuat dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan toleransi waktu lima persen. 
 

4. Analisis data tes hasil belajar 

Analisis data tes hasil belajar siswa menggunakan persentase ketuntasan individu dan tuntas secara 

klasikal. KKM tuntas secara individu > 75 dan dikatakan tuntas secara klasikal apabila terdapat > 80% 

siswa yang tuntas secara individu. 
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5. Analisis respon siswa 

Hasil data respon siswa total setiap aspek dinyatakan tanggapan siswa positif apabila terdapat total > 

70% yang akan dikonvesikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.  Kategori respon siswa dalam kegiatan pembelajaran 

No Persentase respon siswa ( %) katagori 

1         Rs ≥ 85      Sangat positif 

2 70 ≤ Rs < 85 Positif 

3 50 ≤ Rs < 70  Kurang positif 

4         Rs < 50 Tidak positif 

(Khabibah, 2006) [6] 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan peneliti berhasil 

memperoleh data keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, tes hasil belajar dan respon siswa serta di 

analisis sehingga memperoleh pembahasan hasil yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Data hasil keterlaksanaan pembelajaran diperoleh dari lembar observasi yang diisi oleh satu orang 

observer selama kegiatan pembelajaran berlangsung  pada dua kali pertemuan. Hasil yang diperoleh 

dari 18 aspek yang diamati pada pertemuan pertama rerata persentase keterlaksaan pembelajaran 

adalah 89%.  Sedangkan untuk pertemuan kedua rerata persentase keterlaksanaan pembelajaran 

mencapai 92%. Berdasarkan hasil tersebut, maka keterlaksanaa model pembelajaran kooperatif teknik 

kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika di kelas XI-APK SMKN 3 Bangkalan mencapai 

persentase keterlaksanaan pembelajaran di atas 85%, sehingga indikator keterlaksanaan pembelajaran 

terpenuhi. 
 

2. Pengamatan aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan selama dua kali pertemuan yang dilakukan 

pada enam orang yang mempunyai kemampuan akademik berbeda. Pengamatan dimulai sejak guru 

memulai sampai menutup pembelajaran. Sehingga diperlukan waktu aktivitas tersebut 90 menit. 

Adapun data hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Hasil pengamatan aktivitas siswa 

NO 
ASPEK/ KATEGORI 

PENGAMATAN 
RPP I RPP II 

Rata-

rata 

Toleransi 

Keefektifan (%) 

1 

Mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan guru/ teman kelompok dengan 

aktif 

22,222 22,222 22,222 20,9 - 23,1 

2 Melakukan transisi kelompok 5,556 5,556 5,556 5,278 - 5, 834 

3 

Berdiskusi 

(bertanya/menjawab/mengerjakan dan 

membahas LKS/menyimpulkan) bersama 

teman/guru 

48,148 47,222 47,685 45,389 - 50,167 

4 Melakukan kegiatan arisan 18,519 19,444 18,981 18,155 - 20,065 

5 Mengerjakan Evaluasi 5,556 5,556 5,556 5,278 - 5,834 

6 

Perilaku yang tidak relevan dengan 

kegiatan pembelajaran, misalnya tidak 

memperhatikan penjelasan guru, tidur, 

bergurau, melamun, dan sebagainya. 

0 0  0 0 

Dari hasil rata-rata pengamatan aktivitas siswa bahwa setiap aspek/kategori pengamatan aktivitas 

siswa berada dalam interval toleransi keefektifan pada kriteria waktu ideal, maka aktivitas siswa pada 

penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika 

di kelas XI-APK SMKN 3 Bangkalan dikatakan aktif. 

3. Hasil tes belajar siswa dinyatakan tuntas secara individu sebanyak 20 siswa dan yang tidak tuntas atau 

mendapatkan nilai < 75 adalah 4 siswa. Maka persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa 

mencapai 83,33 %. Suatu kelas dikatakan tuntas belajar atau ketuntasan klasikal, apabila dikelas 

tersebut terdapat > 80% siswa tuntas belajar secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan 
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hasil belajar siswa XI-APK setelah mengikuti pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi 

barisan dan deret aritmetika tuntas secara klasikal tercapai. 
 

4. Selama dan setelah mengikuti pembalajaran kooperatif teknik kartu arisan total siswa merespon positif 

setiap aspek sebanyak 83,3% dan memberikan respon negatif 16,7%. Berdasarkan persentase siswa 

yang memberikan respon positif mencapai 83,3% dan sesuai dengan tabel kategori respon siswa maka 

respon siswa dinyatakan positif. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika di kelas XI-APK SMKN 3 

Bangkalan memenuhi aspek: (1) Keterlaksaan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada 

materi barisan dan deret aritmetika mencapai rerata persentase keterlaksanaan pembelajaran diatas 85%; 

(2) Aktivitas siswa dalam penerapan model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi 

barisan dan deret aritmetika berada pada ketegori aktif; (3) Respon siswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika berada pada kategori positif; dan 

(4) Ketuntasan hasil belajar siswa di kelas XI-APK SMKN 3 Bangkalan secara klasikal tercapai melalui 

model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika. Sehingga 

model pembelajaran kooperatif teknik kartu arisan pada materi barisan dan deret aritmetika di kelas XI-

APK SMKN 3 Bangkalan efektif atau mencapai indikator keberhasilan pembelajaran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran dalam manfaat penelitian ini, yaitu perangkat 

pembelajaran matematika yang dihasilkan di dalam penenlitian ini dapat digunakan sebagai perangkat 

pembelajaran alternatif oleh guru pada materi barisan dan deret aritmetika untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa serta membuat siswa termotivasi dalam belajar matematika. Selain itu, model pembelajaran 

kooperatif teknik kartu arisan ini dapat memberikan ide atau gagasan untuk penelitian selanjutnya, tentu 

dengan perbaikan-perbaikan dalam penerapan di kelas.  
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