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Abstrak— Pada pembelajaran matematika saat ini, masih banyak pembelajaran yang 

tidak menggunakan model pembelajaran yang melibatkan peran siswa. Model 

pembelajaran yang menarik dapat berpengaruh terhadap pemahaman dan prestasi 

belajar siswa. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) prestasi siswa 

yang lebih baik antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model 

pembelajaran TAI dengan Jigsaw, (2) prestasi yang lebih baik antara siswa yang 

memiliki gaya belajar tipe visual, auditorial, atau siswa kinestetik, (3) ada atau 

tidaknya interaksi antara pembelajaran (TAI dan Jigsaw) dengan gaya belajar 

terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini berbentuk penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMAN 1 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil 

menggunakan teknik random sampling sederhana yaitu kelas X6 yang berjumlah 18 

siswa sebagai kelas eksperimen I yang diajar dengan model pembelajaran TAI dan 

kelas X5 yang berjumlah 17 siswa sebagai kelas eksperimen II yang diajar dengan 

model pembelajaran Jigsaw. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode tes untuk memperoleh data prestasi belajar matematika dan metode angket 

untuk memperoleh data gaya belajar siswa. Analisis data yang digunakan adalah 

anava dua jalan sel tak sama. Hasil uji hipotesis dengan uji anava        

menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat 

                          , (2) tidak terdapat perbedaan efek antar kolom terhadap 

variabel terikat                          , (3) ada interaksi antara baris dan kolom 

terhadap variabel terikat                          . Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah (1) pembelajaran dengan TAI lebih baik daripada pembelajaran 

Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika namun tidak ada perbedaan yang 

signifikan, (2) tidak ada perbedaan antara prestasi siswa yang mempunyai gaya 

belajar visual, auditorial, dan kinestetik, (3) ada interaksi antara pembelajaran (TAI 

dan Jigsaw) dengan gaya belajar terhadap prestasi belajar matematika walau tidak 

secara signifikan. 

Kata kunci: Jigsaw, TAI, Gaya Belajar, Logika Matematika 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan mengembangkan daya pikir manusia. Menurut 

Johnson dan Rising dalam [2], matematika adalah pola pikir, ide, suatu seni, bahasa, dan pengetahuan. 

Matematika juga sebagai salah satu mata pelajaran yang dipelajari secara bertahap dan berkelanjutan. 

Konsep-konsep matematika tersusun secara terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang 

paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, belajar matematika harus 

dilakukan secara bertahap, berurutan sesuai tingkat perkembangan berfikir siswa dan berkelanjutan 

berdasarkan pada pengalaman yang lalu. 

Matematika juga merupakan bekal siswa untuk dapat berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif. Sedangkan landasan utama matematika adalah logika matematis dan teori himpunan yang tidak 

hanya sebagai penyokong atau penompang bangunan matematika, tetapi sebagai sarana yang diperlukan 
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untuk membangun dan mengembangkan matematika itu sendiri [5]. Sehingga dapat terlihat pentingnya 

pemahaman yang baik pada materi logika sebagai dasar memahami matematika dengan baik pula. 

Dengan mempelajari logika matematika, siswa akan memperoleh beberapa manfaat antara lain : 1) 

membantu untuk berpikir kritis secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren; 2) 

meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif; 3) menambah kecerdasan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri; 4) mampu melakukan analisis terhadap 

suatu kejadian [1]. 

Sedangkan, pada prosesnya kegiatan belajar mengajar matematika tidak lepas dari model 

pembelajaran yang mendukung karena pemilihan model pembelajaran menentukan hasil dari 

pembelajaran tersebut. Seperti yang dikemukakan [9] bahwa dengan menguasai beberapa model 

pembelajaran, maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai dan tuntas sesuai yang diharapkan. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan/suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

computer, kurikulum, dan lain-lainnya (Joyce dalam [9]).   

Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak proses pembelajaran matematika yang tidak 

menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, apalagi yang melibatkan peran siswa dalam memahami 

konsep, akibatnya kecerdasan yang dimiliki siswa kurang tergali karena keaktifan siswa dalam 

pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, [7] 

menyatakan bahwa matematika seolah menjelma menjadi ketakutan yang diwariskan. Meski waktu terus 

berputar, siang berganti malam, musim silih berganti, matematika tetap menjadi program studi yang 

paling ditakuti dari generasi ke generasi. Hal ini dapat diketahui juga dari seringkalinya siswa 

mengeluhkan pelajaran matematika sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan dan sulit. Masih banyak 

kekurangan siswa akan pemahaman materi yang telah atau baru saja diterangkan, dimana hal ini dapat 

diketahui dari banyaknya kesulitan-kesulitan siswa yang dihadapi saat mendapatkan persoalan-persoalan 

matematika.  

Sehingga, model pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan peran aktif siswa dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman dan prestasi belajar siswa. Penggunaan model pembelajaran yang melibatkan peran 

siswa diharapkan dapat merangsang berfikir siswa aktif dan kreatif. Sebagai contoh model pembelajaran 

yang dapat diterapkan adalah Jigsaw dan Team Assisted Individualization (TAI). Dimana model 

pembelajaran Jigsaw ini termasuk model pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi maksimal. Menurut [6], 

pembelajaran kooperatif Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong 

siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang 

maksimal. Sedangkan, model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) adalah model 

pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. 

Slavin (dalam [4]), menyatakan bahwa model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

mengkombinasikan keampuhan kooperatif dan program pengajaran individual, model ini juga 

memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif, dan disusun untuk memecahkan masalah 

dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar secara individual.  

Selain penggunaan model pembelajaran yang mempengaruhi pemahaman dan prestasi belajar siswa, 

perlu dilihat juga bagaimana gaya belajar siswa  dalam proses pembelajaran. Gaya belajar adalah 

kombinasi bagaimana anda menyerap, dan kemudian mengatur serta mengelola informasi yang 

diperolehnya [3]. Siswa di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, berasal dari latar belakang 

yang beraneka ragam, bergaul dan dibesarkan di lingkungan yang tidak sama. Aneka macam sifat dan 

kepribadian siswa tersebut mempengaruhi cara atau gaya belajar mereka. Model gaya belajar siswa 

mencakup gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik [3]. Oleh karena itu, 

menurut [8], guru perlu mengetahui gaya belajar siswa karena dengan mengetahuinya, guru akan lebih 

mudah mengorganisasikan  proses pembelajaran dengan berbagai metode dan cara mengajar sehingga 

bisa diterima dan dipahami seluruh siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang lebih efektif antara model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap 

prestasi belajar matematika siswa dimana kedua model pembelajaran tersebut merupakan sama-sama 

model pembelajaran kooperatif yang melibatkan peran aktif siswa pada proses pembelajarannya; untuk 

mengetahui prestasi belajar matematika siswa yang lebih baik antara siswa yang memiliki gaya belajar 

tipe visual, auditorial, atau siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik; dan penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
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Assisted Individualization (TAI) dan tipe Jigsaw pada siswa yang mempunyai gaya belajar visual, 

auditorial, maupun kinestetik terhadap prestasi matematika siswa. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru sebagai alternatif model pembelajaran pada 

pokok bahasan logika matematika. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu siswa memahami 

konsep logika matematika dan meningkatkan prestasi belajar dengan mampu menyelesaikan berbagai 

masalah matematika yang diberikan. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Slahung Ponorogo pada bulan Februari 

sampai Juli 2014.  Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X semester genap tahun ajaran 2013/2014. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental semu. Populasinya adalah seluruh siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Slahung Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. Sampel yang diambil menggunakan teknik 

cluster random sampling yaitu kelas X6 yang berjumlah 18 siswa sebagai kelas eksperimen I yang diajar 

dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dan kelas X5 yang berjumlah 17 

siswa sebagai kelas eksperimen II yang diajar dengan model pembelajaran Jigsaw. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah prestasi belajar matematika pada pokok bahasan pernyataan majemuk logika 

matematika dan variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan gaya belajar siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode tes, metode dokumentasi, dan 

metode angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji keseimbangan dengan menggunakan uji-t. 

Prasyarat ujinya adalah uji normalitas dengan metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode uji-F 

dan metode Bartlet. Uji hipotesis dilakukakan dengan analisis variansi dua jalan sel tak sama dan 

dilanjutkan dengan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Instrumen Tes Prestasi Belajar  Matematika  

Untuk menilai apakah instrumen tes matematika yang digunakan memiliki validitas isi, maka 

penulis mengkonsultasikan pada validator atau yang ahli dibidangnya. Sedangkan untuk mengetahui 

tingkat atau kriteria dari masing-masing  butir soal, maka dilakukan dengan menghitung koefisien 

kolerasi setiap butir soal. Koefisien kolerasi dihitung dengan menggunakan kolerasi product 

moment. Soal dikatakan valid jika memiliki koefisien kolerasi         . Hasil uji coba terhadap 

17 siswa dari 25 butir soal didapat bahwa 20 butir soal tidak memenuhi kriteria valid. Untuk 

mengetahui apakah instrumen tes matematika yang digunakan reliabel, digunakan rumus KR-20. 

Koefisien kolerasi yang digunakan adalah jika         . Hasil uji coba instrumen terhadap 17 dari 

25 butir soal diperoleh           . Ini berarti instrumen tes matematika reliabel dan dapat 

digunakan untuk mengambil data prestasi belajar siswa. 

B. Instrumen Angket Gaya Belajar 

Agar instrumen angket yang digunakan mempunyai validitas isi, maka penulis 

mengkonsultasikan pada validator. Sedangkan untuk mengetahui  untuk mengetahui tingkat 

koefisien kolerasi product moment.  Butir soal yang dipakai jika kolerasi         . Hasil uji coba 

instrumen angket kepada 17 siswa dari 40 butir pernyataan  diperoleh hasil bahwa ada 31 butir 

pernyataan memenuhi kriteria untuk digunakan.  Dalam penelitian ini, uji reliabilitas adalah rumus 

alpha (alpha cronbach). Instrumen  dikatakan reliabel jika         . Hasil uji reliabilitas dari 

instrumen angket ini adalah          . Ini berarti instrumen angket gaya belajar siswa dapat 

digunakan untuk mengambil data siswa. 

C. Data Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Rata-rata hasil tes prestasi belajar matematika pada pokok bahasan logika matematika dari 18 

soal terhadap 18 siswa untuk kelompok eksperimen I adalah     . Sedangkan pada kelompok 

eksperimen II dari 18 soal dari 17 siswa memiliki rata-rata      . 

D. Data Gaya Belajar Siswa 

Data gaya belajar siswa diperoleh dari angket gaya belajar siswa. Gaya belajar dikategorikan 

menjadi tiga kelompok yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Data prestasi belajar 

pada setiap kategori gaya belajar siswa disajikan pada tabel sebagai berikut. 
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TABEL 1. DATA PRESTASI BELAJAR PADA KATEGORI GAYA BELAJAR SISWA 

Gaya Belajar 

Jumlah Responden Rata-Rata Prestasi 

Eksperimen I 
Eksperimen 

II 
Eksperimen I 

Eksperimen 

II 

Visual              

Auditorial           

Kinestetik                  

Data gaya belajar siswa pada kelas eksperimen I yang mempunyai gaya belajar visual berjumlah   

5 siswa, gaya belajar auditorial 1 siswa, gaya belajar kinestetik 12 siswa. Rata-rata prestasi belajar 

siswa pada kategori gaya belajar visual 60, gaya belajar auditorial 17, dan kategori gaya belajar 

kinestetik 69,92. Pada kelas eksperimen II yang mempunyai gaya belajar visual berjumlah 6 siswa, 

gaya belajar auditorial 1 siswa, gaya belajar kinestetik 10 siswa. Rata-rata prestasi belajar siswa 

pada kategori gaya belajar visual 62,17, gaya belajar auditorial 89, dan kategori gaya belajar 

kinestetik 60,6. 

E. Uji Hipotesis 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data suatu sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah dengan metode Lilliefors 

karena data yang diperoleh merupakan data tunggal. Rangkuman uji normalitas untuk masing-

masing sampel ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 2. RANGKUMAN UJI NORMALITAS 

Kelompok      DK Keputusan Kesimpulan 

Eksperimen I (TAI)                 diterima Berdistribusi normal 

Eksperimen II (Jigsaw)                 diterima Berdistribusi normal 

Gaya Belajar Visual                 diterima Berdistribusi normal 

Gaya Belajar Kinestetik                  diterima Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan uji normalitas yang terangkum pada tabel di atas terlihat bahwa  
     untuk setiap kategori lebih kecil dari           dengan                     maka        . 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada masing-masing berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas variansi populasi dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang mempunyai variansi sama. Dalam penelitian ini, dilakukan dua kali uji homogenitas 

variansi populasi, yaitu uji homogenitas data prestasi ditinjau dari model pembelajaran dan uji 

homogenitas data prestasi ditinjau dari gaya belajar siswa. Rangkuman hasil uji homogenitas 

disajikan pada tabel dibawah ini. 

 
TABEL 3. RANGKUMAN UJI HOMOGENITAS 

Kelompok           DK Keputusan Kesimpulan 

Model Pembelajaran                    diterima 
Variansi populasi 

homogen 

Gaya Belajar Visual, Auditorial, dan 

Kinestetik 
                diterima 

Variansi populasi 

homogen 

Berdasarkan uji homogenitas yang terangkum pada tabel di atas, pada model pembelajaran yang 

menggunakan Uji-F terlihat jika                          maka         dan pada gaya belajar 

siswa menggunakan metode Bartlet terlihat jika             

               maka   

       

sehingga keputusan ujinya adalah    diterima. Berdasarkan keputusan uji tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa variansi populasi homogen.  

Analisis uji prasyarat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data amatan pada sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki variansi yang homogen. Hal 

ini berarti prasyarat untuk melakukan uji hipotesis telah dipenuhi. Analisis uji hipotesis yang 
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digunakan yaitu teknik analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Rangkuman hasil uji 

hipotesis dengan tingkat signifikan          diperoleh hasil sebagai berikut. 

 
TABEL 4. RANGKUMAN ANALISIS VARIANSI  

Sumber                  Keputusan 

Model Pembelajaran                                       ditolak 

Gaya Belajar                                     diterima 

Interaksi                                        ditolak 

Galat                       

Total               

Berdasarkan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama yang terangkum pada di atas, terlihat 

bahwa semua nilai        , sehingga diperoleh keputusan uji        ditolak,         diterima dan 

         ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan: (1) prestasi belajar pernyataan majemuk 

logika matematika antara siswa yang dikenai model pembelajaran Team Assisted Individualization 

(TAI) dan model pembelajaran Jigsaw memiliki perbedaan, (2) prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan pernyataan majemuk logika matematika yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan 

kinestetik tidak memiliki perbedaan, (3) terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya 

belajar siswa terhadap prestasi belajar. 

F. Uji Lanjut 

Karena pada uji hipotesis (A) dan (AB) diperoleh keputusan    ditolak  maka dilanjutkan 

dengan penghitungan uji lanjut yang menggunakan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe. 

Rangkuman hasil analisis dengan uji komparasi ganda dengan metode Scheffe pada tingkat 

signifikan          sebagai berikut. 

 
TABEL 5. RANGKUMAN HASIL UJI KOMPARASI GANDA DENGAN METODE SCHEFFE 

Kategori               Keputusan uji 

Model Pembelajaran 

    
µ1 = µ2 µ1 ≠ µ2               H0 Diterima 

Interaksi      

µ11 = µ12 µ11 ≠ µ12               H0 Diterima 

µ11 = µ13 µ11 ≠ µ13               H0 Diterima 

µ12 = µ13 µ12 ≠ µ13               H0 Diterima 

µ21 = µ22 µ21 ≠ µ22               H0 Diterima 

µ21 = µ23 µ21 ≠ µ23               H0 Diterima 

µ22 = µ23 µ22 ≠ µ23              H0 Diterima 

µ11 = µ21 µ11 ≠ µ21              H0 Diterima 

µ12 = µ22 µ12 ≠ µ22              H0 Diterima 

µ13 = µ23 µ13 ≠ µ23              H0 Diterima 

 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil deskripsi data diketahui bahwa rata-rata hasil tes prestasi belajar matematika pokok 

bahasan pernyataan majemuk logika matematika dengan model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) adalah 64,22  dari 18 butir soal yang diujikan, sedangkan untuk siswa yang diajar 
dengan model pembelajaran Jigsaw mempunyai rata-rata 62,76 dari 18 butir soal yang diujikan. Dilihat 
dari rata-ratanya, siswa yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran TAI mempunyai prestasi 
lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran model pembelajaran Jigsaw. Hasil analisis uji hipotesis 
menunjukkan bahwa    (A) ditolak. Ini berarti model pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar 
matematika siswa dan ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dan Jigsaw. Perbedaan prestasi belajar 
matematika pada kedua model pembelajaran tersebut didukung pula dari keadaan yang terjadi di saat 
penelitian. Pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
siswa lebih bersemangat dalam belajar berkelompok karena ingin mengetahui jawaban pada saat pre tes 
yang sebelumnya mereka kerjakan secara individu. Seperti yang dikemukakan Slavin (dalam [4]), bahwa 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) mengkombinasikan keampuhan kooperatif dan 
program pengajaran individual. Model ini juga memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar 
kooperatif, dan disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal 
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kesulitan belajar secara individual. Sehingga, model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI) lebih efektif daripada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada pokok 
bahasan logika matematika.   

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa    (B) diterima. Ini berarti tidak terdapat perbedaan 
prestasi belajar matematika pada pokok bahasan pernyataan majemuk logika matematika antara siswa yang 
mempunyai gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik.  

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa    (AB) ditolak. Ini berarti terdapat interaksi antara 
model pembelajaran dan gaya belajar siswa. Dengan kata lain, gaya belajar siswa dan model pembelajaran 
secara bersama-sama memberikan perbedaan prestasi belajar matematika siswa. Setelah analisis uji 
hipotesis, maka dilakukan uji komparasi ganda dengan metode scheffe, dari uji ini dapat dilihat bahwa 
tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang signifikan jika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan model pembelajaran kooperatif 
tipe Jigsaw pada siswa yang mempunyai gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik terhadap 
prestasi matematika siswa pada pokok bahasan logika matematika. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkakan sebagai 

berikut. 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw pada pokok bahasan logika matematika mempunyai keefektifan yang sama 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Prestasi belajar matematika siswa yang memiliki gaya belajar visual tidak berbeda dengan siswa 

yang memiliki gaya belajar auditorial dan kinestetik.  

3. Model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) sama baiknya dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap prestasi belajar matematika pada siswa yang 

memiliki gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik pada pokok bahasan logika matematika. 

Saran: 

Dari hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekolah dalam 

pengembangan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa, dan guru 

hendaknya mencoba mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran yang 

bervariasi dalam proses belajar mengajar. 
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