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Appendix1:List of names of X MIPA E  

No. Nama Pseudonym 

1 AdeliaAdirahSyafitri 𝑆1 

2 Ahmad David Ukaza S2 

3 AlfinaRamadhaniAnas 𝑆3 

4 Ananda Astrid Wulandari 𝑆4 

5 AnandaJuliPrasetyaDerusman 𝑆5 

6 AndiMuh. RafliFauzanTekaka 𝑆6 

7 AndiniChalistaPutri 𝑆7 

8 Anisa Haji MuhTahir 𝑆8 

9 Chairul Anwar  .As 𝑆9 

10 ChiciRamadhanPurnama 𝑆10 

11 DeniZakariah 𝑆11 

12 DwiPutri Maharani Suuni 𝑆12 

13 FaysarFatjeriKausar 𝑆13 

14 Fera Gloria Triwahyuni 𝑆14 

15 HerawatiApriliani 𝑆15 

16 IrgiPratama 𝑆16 

17 Irmawati 𝑆17 

18 JaputraBintangIlham 𝑆18 

19 Joy River MasyiakhTondok 𝑆19 

20 Ld. NuzulFiqihRamadhan M 𝑆20 

21 MaulidyaRahmadika Rahim 𝑆21 

22 MhesyiahNurulMaulia 𝑆22 

23 Muhammad FitrahPasya 𝑆23 

24 Muhammad HayunSaputra 𝑆24 

25 Muhammad Syu'AbulAzmi 𝑆25 

26 NaylahRifadahPutriSalsabila 𝑆26 

27 RefikaAllyaArianti 𝑆27 

28 Regina Tiku Padang 𝑆28 

29 SafieraAnindyaSyaafiyana 𝑆29 

30 SehlianggiReskyCahyanindah S. 𝑆30 

31 SindyApri Lestari 𝑆31 

32 SittiAyuNingrumSetiyawan 𝑆32 

33 Suryanti 𝑆33 

34 Syafaridha Tri Wahyudiah 𝑆34 

35 UlfaRizqiqaRamadhani 𝑆35 

36 Wa Ode SalsabillaAriviaPalaido  𝑆36 
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Appendix2 : Reflective Journal 

No. Pertanyaan Ya Tidak Alasan 

1. Apakahkamumerasasenangm

engikuti proses 

belajardenganmenggunakanm

etodecooperative learning 

(bekerjasecaraberkelompok? 

   

2. Apakahkamumerasalebihcepa

tmengertidenganbelajarmeng

gunakanmetodecooperative 

learning 

(bekerjasecaraberkelompokse

pertihariini? 

   

3. Apakahkamumerasalebihbeba

smengeluarkan ide-ide 

pendapatmudenganbelajarme

nggunakanmetodecooperative 

learning 

(bekerjasecaraberkelompokse

pertihariini? 

   

4. Apakahdenganbelajarmenggu

nakanmetodecooperative 

learning 

(bekerjasecaraberkelompokse

pertihariinimampumenambah

semangatbelajarmu? 

   

5. Apakahtemanmuada yang 

membantubilakamumengala

mikesulitan? 
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Appendix 3 : Students’ Response (Data Mentah) 

No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

1 S1 

Ya, mudah kalau 

bekerja secara 

berkelompok 

Ya, saya cepat mengerti 

Tidak, karena saya selalu 

tidak percaya diri untuk 

mengeluarkan ide-ide saya 

Ya, saya sangat semangat 

bekerja dengan teman-

teman saya 

Ya, mereka selalu 

membantu saya 

2 S2 
Ya, senang karena 

ada yang bantu 

Ya, karena saya selalu 

bertanya kepada teman-

teman saya 

Ya, karena teman-teman 

sekelas saya sendiri 
Ya, semangat sekali 

Ya, semuanya membantu 

karena saya selalu tidak 

mengerti  

3 S3 
Ya, senang karena 

tidak terlalu tegang  

Ya, karena banyak teman 

untuk saya bertanya 

Tidak, karena saya sulit 

untuk mengeluarkan ide-

ide saya 

Ya, kalau semangat selalu 

bertambah karena tidak 

boring 

Ya, keetika saya sulit 

untuk mengeluarkan 

pendapat saya, teman-

teman selalu membantu 

saya 

4 S4 
Ya, karena saya 

senang bersosialisasi 

Ya, karena saya senang, 

saja jadi cepat mengerti 

Ya, saya merasa sangat 

percaya diri mengeluarkan 

ide-ide saya 

Ya, semangat itu selalu ada 
Ya, pastinya banyak 

yang membantu saya 

5 S5 

Ya, karena saya bisa 

saling bertukar 

pikiran 

Tidak, maksudnya saya 

menjawab tidak karena 

maksudnya kadang 

mengerti kadang juga 

tidak  

Ya, saya bisa merasa lebih 

bebas mengeluarkan ide-

ide pendapat saya kepada 

teman-teman yang lain 

Ya, semangat saya terus 

bertamah karena saya tidak 

berpikir sendiri 

Ya, teman-teman saya 

sangat baik karena 

mereka selalu membantu 

saya 

6 S6 Ya, sangat senang 
Ya, teman saya membuat 

saya mengerti 

Ya, bebas karena sesama 

teman sekelas 

Ya, karena sekelompok 

dengan teman-teman jalan 

saya 

Ya, ketika saya meminta 

mereka untuk 

menjelaskan kepada 

saya, mereka dengan 

senang hati untuk 

membantu 

7 S7 

Ya, karena lebih 

mudah jika bersama-

sama 

Ya kadang-kadang, kalau 

misalnya banyak orang 

susah dimengerti 

Tidak, karena biasanya 

saya  tidak percaya diri 

dengan pendapat sendiri 

Ya tergantung kalau saya 

mendapat teman kelompok 

yang baik  

Ya, karena biasanya ada 

yang membantu saya 

mengerjakan soal 

tersebut 
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No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

8 S8 

Ya, karena kalau 

bekerja secara 

kelompok dapat 

membantu satu sama 

lain. 

Ya, kami bisa saling 

mengutarakan pendapat 

Tidak, karena ide-ide yang 

kita keluarkan biasa 

diterima biasa tidak 

Tidak, karena ada anggota 

kelompok yang 

berpartisipasi ada juga 

tidak 

Tidak, Kadang-kadang 

ada anggota kelompok 

yang tidak berpartisipasi 

9 S9 

Ya, karena dapat 

memudahkan dalam  

belajar dan  bisa 

saling mambantu 

Tidak, karena ada teman 

kelompok yang  biasanya  

bikin rebut 

Ya, karena dalam 

kelompok  bukan hanya 

satu pemikiran saja, tetapi 

harus menggunakan  

berbagai macam pikiran 

didalamnya 

 Ya, karena kita memegang 

tanggung jawab  bersama 

dan akan melampaui 

kelompok lain 

Ya, kadang-kadang 

10 S10 

Ya, karena leih 

mudah jika  bersama-

sama 

Ya Kadang-kadang, 

karena jika  berkelompok 

saya  biasanya tidak  bisa 

memahami dengan  baik 

kadang juga mengerti 

Tidak, saya tidak merasa 

lebih  bebas mengeluarkan 

ide-ide sebab kadang juga 

saya tidak percaya diri 

Ya karena saya mengerti 

saya akan  semangat, jika 

saya tidak mengerti saya 

tidak akan semangat dan 

juga jika kelompok saya  

bagus saya akan semangat 

dan jika sebaliknya saya 

tidak akan semangat 

Ya, karena biasanya jika 

saya meminta bantuan 

kepada teman saya 

mereka akan langsung 

membantu 

11 S11 

Tidak, karena teman 

kelompok tidak 

menguntungkan 

Tidak, karena yang kerja 

hanya yang  bisa saja 

Ya, saya  bisa 

mengutarakan pendapat 

karena ada yang 

mendengarkan 

Tidak, karena disetiap 

kelompokku pasti ada 

teman yang kurang kerja 

Ya, Fitrah namanya 

12 S12 

Ya, karena jika kita 

berkelompok kita 

dapat saling 

melengkapi dan 

saling bertukar 

pendapat 

Tidak, karena kalau 

berkelompok agak ribut 

banyak yang ajak cerita 

Ya, lumayan bebas karena 

kelompok saya 

mendengarkan ide-ide dari 

masing-masing anggota 

Ya, semangat karena seru Ya, karena mereka peka 

13 S13 Ya, sangat  baik 
Ya, karena lebih  bisa 

dimengerti 

Ya, karena sudah 

dimengerti 

Ya, karena lebih  bisa 

dimengerti jawaban sama-

sama 

Ya, karena teman  baik 
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No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

14 S14 Ya, lamuayan senag 
Ya, jika teman-teman 

saya kompak 

Ya, saya sangat percaya 

diri untuk mengeluarkan 

ide-ide saya didepan 

teman-teman saya 

Ya, karena kita salinng 

membagi tugas agar tugas 

kelompoknya cepat selesai 

Ya, kami saling 

membantu satu sama lain 

15 S15 

Ya, karena tugas 

yang diberikan 

mudah dikerjakan 

dan cepat selesai 

Ya, karena hal yang tidak 

dimengerti  bisa 

ditanyakan kepada teman 

dan dapat cepat mengerti 

Tidak, karena dalam  

berdiskusi akan  banyak 

penadapat dan ide sulit 

untuk menyampaikan ide  

dan juga sulit untuk 

mengembangkan ide 

Ya, karena  bisa 

meringankan pikiran 

karena adanya teman yang  

bisa  buat semangat 

Ya, tidak mau melihat 

anggota kelompoknya 

kesulitan 

16 16 

Ya, karena dengan 

adanya metode 

cooperative learning 

kita dapat  belajar  

bekerja sama dan  

bersama-sama 

menyelesaikan 

masalah 

Ya, walaupun kadang-

kadang saya  bisa cepat 

mengerti 

Ya, karena sebelum 

mengeluarkan ide 

pendapat  kita dapat  

bersama-sama 

mendiskusikan hal terseut 

terlebih dahulu. 

Ya, saya sangat semangat 

Ya,  beberapa teman 

selalu membantu saya 

jika saya kurang 

mengerti 

17 S17 

Ya, karena lebih 

mudah dan dapat 

lebih banyak 

masukan atau 

pendapat 

Ya Kadang-kadang, 

karena kalau banyak 

orang lebih susah kita 

cerna dan ada juga 

kelompok yang bagus. 

Tidak, karena kalau saya 

mengeluarkan pendapat 

saya biasanya saya merasa 

tidak percaya dengan 

pendapat saya sendiri dan 

kadang pendapat saya 

tidak percaya 

Ya, karena kalau 

kelompok saya agus saya 

semangat sedangkan kalau 

kelompok saya tidak bagus 

saya tidak semangat 

Ya, karena didalam 

kelompok itu harus 

memantu teman yang 

kesulitan.  

18 S18 

Ya, karena apabila 

teman kelompokku 

seru, maka saya juga 

merasa senang  

Ya, karena dapat  

bantuan  bertukar 

pendapat 

Ya, karena pendapatku  

bisa saya  berikan kepada 

teman sekelompokku dan 

mereka uga menerimapun 

dengan  baik 

 

Tidak, tergantung dari 

kelompok 

Ya, ia merasa ingin 

membantuku 
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No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

19 S19 
Ya, karena didalam 

kelompok 

Ya, karena dikelompok 

kita  bisa saling  bertukar 

pendapat jadi  bisa cepat 

mengerti 

Ya, karena kita 

mempunyai kekurangan 

dan kelebihan 

Ya, karena ada teman yang 

kocak 

Ya, karena teman  baik 

dan saling peduli 

20 S20 Tidak, begitu senang 

Tidak, karena saya lebih 

cepat mengerti kalau 

sendiri 

Ya, sebenarnya kalau tidak 

ribut 

Tidak, karena saya tidak 

suka sama teman-teman 

saya 

tidak, hanya seagian 

karena mereka juga tidak 

mengerti 

21 S21 

Ya, karena dengan  

bekerja secara  

berkelompok dapat 

memudahkan kita 

dalam menjawab 

pertanyaan  

Ya, karena dapat saling  

bertukar pikiran dengan 

teman sekelompok  

Ya Ya Ya 

22 S22 

Ya, sangat senang 

karena saya tidak 

berpikir sendiri 

Ya, karena kita saling 

memberi pengertian 

dengan teman kelompok 

Ya, sangat bebas dalam 

berkelompok karena kalau 

sendiri dan diminta 

menjelaskan saya suka 

tidak percaya diri 

Ya, semangat untuk belajar 

semakin tinggi karena 

teman-teman yang sangat 

aktif 

Ya, ketika ada teman 

yang tidak bisa 

mengeluarkan 

pendapatnya kita akan 

siap untuk selalu 

membantu satu sama lain 

23 S23 

Ya, karena dapat 

sama-sama 

menyelesaikan 

masalah dan 

gampang 

menyelesaikannya 

Ya, karena dapat  bekerja 

sama 

Ya, karena secara  

berkelompok kita dapat 

saling menyatukan ide satu 

sama lain 

Tidak, tergantung pada 

anggota kelompok 

Ya, jika ada yang 

kesulitan kami saling 

membantu 

24 S24 

Ya sangat senang 

apalagi ada kakak 

yang selalu 

membantu kita 

Ya, saya cepat mengerti 

karena pelajaran hari ini 

menjadi mudah 

Ya, biasanya saya sangat 

malu tapi ketika di 

kelompokkan dan kakak 
selalu memberi semangat 

kepada kami, kami sangat 

merasa bebas untuk 

mengeluarkan ide-ide kami 
yang terpendam 

Ya, saya sangat semangat 

bisa belajar seperti ini 

Ya, teman-teman 

kelompok saya suka 

membantu saya 
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No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

25 S25 

Ya, karena dapat 

saling  bertukar 

pendapat dan dapat 

memudahkan  belajar 

Ya, karena kita  bisa 

membantu teman kita 

jika merasa sulit dan 

temanpun  bisa 

membantu (Hayun). 

Ya, terkadang 

Ya, karena kita  balajar 

kelompok kita dapat cepat 

mengerti 

Ya 

26 S26 

Ya, karena jika 

teman kelompok 

saya  bagus saya 

senang dan jika tidak  

bagus saya tidak 

senang 

Ya, karena jika tidak 

dimengerti kita dapat 

menanyakan keteman 

kelompok yang tau dan  

bertukar pendapat  

Tidak, karena jika 

pendapat yang saya 

keluarkan tidak diterima 

dengan  baik 

Tidak, karena tergantung 

teman kelompok saya 

Ya, karena dia merasa 

ingin membantu 

27 S27 

Ya, sangat senang 

karena bisa 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

secara bersama-sama 

Ya, lebih cepat mengerti 

karena kalau sendiri saya 

sulit untuk berpikir 

Ya, karena walaupun kita 

salah, teman-teman tidak 

akan menyalahkan kita 

justru akan terus memberi 

semangat kepada saya 

Ya, saya sangat semangat 

kita seperti tidak berada 

didalam kelas karena tidak 

terlau tegang 

Ya, semua teman-teman 

senang membantu 

teman-teman lain yang 

mengalami kesulitan 

28 S28 

Ya, senang karena 

jarang kami 

dikelompokkan 

seperti ini 

Ya, karena sebelun 

bertanya kepada kakak, 

kami berdiskusi dulu 

agar cepat  

Mengerti 

Ya, sangat bebas karena 

bisa saling bertukar pikiran 

Tidak begitu karena saya 

tidak enak badan 

Ya, kami saling 

membantu satu sama lain 

agar tugas yang 

diberikan cepat 

terselesaikan 

29 S29 

Ya, sangat senang 

dari pada kerja 

sendiri 

Ya kadang-kadang kalau 

teman kelompok bagus 

diajak untuk bekerja 

sama 

Ya, karena tidak dipaksa 

harus benar 

Ya, semangat karena ini 

seperti kita berlomba untuk 

menjadi pemenang dengan 

kelompok lain, 

Ya, saling membantu 

30 S30 

Ya, karena lebih seru 

kalau kerja sama-

sama 

Ya, karena lebih seru 

kalau kerja sama-sama 

 

 

 

Tidak, I don’t know 

 

 

Ya, tidak tau 
Ya, karena saya minta  

bantu 
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No. Nama Data  #1 Data #2 Data #3 Data #4 Data #5 

31 S31 

Ya, karena metode 

itu memuat kami 

mengeluarkan 

pendapat terhadap 

suatu masalah 

sehingga apa yang  

belum kita ketahui 

dari teman 

kelompok. Selain itu, 

metode itu melatih 

sikap kerjasama 

Tidak, karena terkadang 

dalam sebuah kerjasama 

ada  beberapa siswa yang 

kurang  berpartisipasi, 

sehingga memuat kita 

sulit untuk memahami 

suatu masalah yang akan 

diselesaikan. 

Ya, karena saya lebih aktif 

dalam  berkelompok 

dimana saya sering sekali 

mengeluarkan pendapat 

Ya, karena terkadang saya 

merasa teman dalam 

kelompok saya  banyak 

mengeluarkan pendapat , 

karena tau akan jawaban 

dari suatu masalah, 

sehingga itu membuat saya 

ingin terus  belajar agar 

dapat lebih memahami 

seperti dirinya.  

Ya, pasti terlihat dari 

partisipasi mereka dalam  

berpendapat 

32 S32 

Ya, karena lebih bisa 

didengar 

pendapatnya 

walaupun hanya 

dengan teman kelas 

Tidak selalu karena 

kadang ada membagi 

tugas sehingga hanya  

beberapa yang mengerti 

iya mungkin 

Tidak, oh tentu hanya saat 

pembagian siapa 

anggotanya  

Ya, kadang-kadang 

33 S33 

Ya, karena  belajar 

bekerja kelompok itu 

lebih menyenangkan 

dapat mengeluarkan 

pendapat 

Ya, karena saling 

mengutarakan pendapat 

dan saling mengajarkan 

satu sama lain 

Ya, karena setiap orang 

memiliki ide dan pendapat 

yang  beda akan dapat 

diutarakan agar saling 

mengerti 

Ya, karena  berpikir lebih 

mudah serta membangun 

semangat agar 

mengutarakan pendapat 

Tidak, kadang-kadang 

karena kadang ada yang 

tidak pengertian dengan 

kelompoknya 

34 S34 

Ya, karena saya bisa 

saling bertukar 

pikiran dengan teman 

yang lain dan 

menghargai pendapat 

Ya, karena apaila saya 

tidak mengerti teman 

saya akan mengajari saya 

hal tersebut 

Ya, karena jika saya  

bekerja sendiri saya akan 

merasa  bimbang dengan 

pendapat saya sendiri 

karena tidak menemukan 

solusi yang tepat 

Ya, karena isa  belajar 

sambil  bergurau dengan 

teman 

Ya, karena mereka tidak 

ingin melihat temannya 

yang lain mengalami 

kesulitan 

35 S35 Tidak, repot 
Ya, lebih nyaman 

bertanya sama teman 

Tidak, karena banyak yang 

lebih pintar dan juga ide-

idenya lebih bagus 

ketimbag saya, jadinya 

sudah saya diam saja  

tidak, karena saya tidak 

suka, ribet dan juga tidak 

menambah semangat 

malah semangat ke lesu 

tidak, kadang-kadang ada 

anggota kelompok yang 

tidak berpartisipasi 
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36 S36 

Ya, karena kita bisa 

lebih  terbuka jadi 

makin seru 

Ya, kadang mengerti, 

kadang tidak, tapi saya 

jawab ya 

Ya, karena tidak ada yang 

menentang  dari jawaban 

yang kita berikan 

Ya, semangat skali Ya, kadang-kadang 
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Appendix 4 : Data Coding 

 
Data Satu 

1. Apa kamu merasa senang mengikuti proses belajar dengan menggunakan metode cooperative learning (bekerja secara kelompok)? 

Finding dari refleksi siswa tentang perasaan bahagia mereka terhadap penggunaan metode cooperative learning  

menunjukkan bahwa hampir semua siswa merasa sangat senang dengan bekerja secara berkelompok  yaitu dengan 

beberapa alasan: 
 

a. 

senang karena belajar bahasa inggris  menjadi lebih mudah (Adelia, Andini) dan semakin seru jika dikerjakan secara 

berkelompok (Japutra) karena para siswa  bisa saling bertukar pikiran (Juli, Chairul, Dwi). Ditambah juga ada kakak yang 

selalu membantu (Hayun). 

b. 

dengan bekerja secara kelompok siswa dapat saling membantu  (Anisa) untuk menyelesaikan masalah (Irgi,Fitrah),sehingga 

pekerjaan yang sulit jika dikerjakan secara bersama-sama akan cepat terselesaikan karena banyak masukkan dari teman 

kelompok (Irmawati). 

c. 

suasana didalam kelas menjadi tidak terlalu tegang (Alfina), sehingga para siswa sangat aktif untuk bersosialisasi dengan 

teman yang lain didalam. kelompoknya (Astrid), ketika ada teman yang ingin mengeluarkan pendapatnya, para siswa dengan 

senang hati siap untuk mendengarkannya (Ayuningrum).  

d. 

kerja dalam kelompok adalah suatu aktivitas yang jarang para siswa lakukan (Regina), sehingga ketika para siswa 

dikelompokkan dalam kelompok mereka bisa melatih sikap kerjasama (Sindy) dan bisa saling menghargai satu sama lain 

(Syafaridha). Tetapi kadang, kerja kelompok itu tidak menguntungkan (Deni) karena merepotkan (Ulfa)                                                                                                                                          
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No 

Absen 
Nama Data  #1 Ya Tidak 

Mudah 

dalam 

belajar 

bisa 

saling 

bertukar 

pikiran 

Seru 

Dapat 

membantu 

satu sama 

lain 

Melatih 

sikap 

kerja 

sama 

Tidak 

terlalu 

tegang 

1 S1 
Ya, mudah kalau bekerja 

secara berkelompok 
1 

 
1           

2 S2 
Ya, senang karena ada yang 

bantu 
1 

 
      1     

3 S3 
Ya, senang karena tidak 

terlalu tegang 
1 

 
          1 

4 S4 
Ya, karena saya senang 

bersosialisasi 
1 

 
        1   

5 S5 
Ya, karena saya bisa saling 

bertukar pikiran 
1 

 
  1         

6 S6 Ya, sangat senang 1 
 

1           

7 S7 
Ya, karena lebih mudah jika 

bersama-sama 
1 

 
1           

8 S8 
Ya, karena kalau bekerja 

secara kelompok dapat 

membantu satu sama lain. 

1 
 

      1     

9 S9 
Ya, karena dapat 
memudahkan dalam  belajar 

dan  bisa saling mambantu 

1 
 

1           

10 S10 
Ya, karena leih mudah jika  

bersama-sama 
1 

 
1           
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No 

Absen 
Nama Data  #1 Ya Tidak 

Mudah 

dalam 

belajar 

bisa 

saling 

bertukar 

pikiran 

Seru 

Dapat 

membantu 

satu sama 

lain 

Melatih 

sikap 

kerja 

sama 

Tidak 

terlalu 

tegang 

11 S11 
Tidak, karena teman 

kelompok tidak 

menguntungkan 
 

1             

12 S12 

Ya, karena jika kita 

berkelompok kita dapat 

saling melengkapi dan saling 

bertukar pendapat 

1 
 

  1         

13 S13 Ya, sangat  baik 1 
 

1           

14 S14 Ya, lamuayan senag 1 
 

1           

15 S15 
Ya, karena tugas yang 

diberikan mudah dikerjakan 

dan cepat selesai 

1 
 

1           

16 16 

Ya, karena dengan adanya 

metode cooperative learning 

kita dapat  belajar  bekerja 

sama dan  bersama-sama 

menyelesaikan masalah 

1 
 

        1   

17 S17 
Ya, karena lebih mudah dan 

dapat lebih banyak masukan 

atau pendapat 

1 
 

  1         
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No 

Absen 
Nama Data  #1 Ya Tidak 

Mudah 

dalam 

belajar 

bisa 

saling 

bertukar 

pikiran 

Seru 

Dapat 

membantu 

satu sama 

lain 

Melatih 

sikap 

kerja 

sama 

Tidak 

terlalu 

tegang 

18 S18 
Ya, karena apabila teman 

kelompokku seru, maka saya 

juga merasa senang  

1 
 

    1       

19 S19 
Ya, karena didalam 

kelompok 
1 

 
1           

20 S20 Tidak, begitu senang 
 

1             

21 S21 

Ya, karena dengan  bekerja 

secara  berkelompok dapat 

memudahkan kita dalam 

menjawab pertanyaan 

1 
 

1           

22 S22 
Ya, sangat senang karena 

saya tidak berpikir sendiri 
1 

 
        1   

23 S23 
Ya, karena dapat sama-sama 

menyelesaikan masalah dan 

gampang menyelesaikannya 

1 
 

      1     

24 S24 
Ya sangat senang apalagi ada 

kakak yang selalu membantu 

kita 

1 
 

1           

25 S25 
Ya, karena dapat saling  

bertukar pendapat dan dapat 

memudahkan  belajar 

1 
 

  1         
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No 

Absen 
Nama Data  #1 Ya Tidak 

Mudah 

dalam 

belajar 

bisa 

saling 

bertukar 

pikiran 

Seru 

Dapat 

membantu 

satu sama 

lain 

Melatih 

sikap 

kerja 

sama 

Tidak 

terlalu 

tegang 

26 S26 

Ya, karena jika teman 

kelompok saya  bagus saya 

senang dan jika tidak  bagus 

saya tidak senang 

1 
 

1           

27 S27 

Ya, sangat senang karena 

bisa mengerjakan tugas yang 

diberikan secara bersama-

sama 

1 
 

        1   

28 S28 
Ya, senang karena jarang 

kami dikelompokkan seperti 

ini 

1 
 

1           

29 S29 
Ya, sangat senang dari pada 

kerja sendiri 
1 

 
        1   

30 S30 
Ya, karena lebih seru kalau 

kerja sama-sama 
1 

 
    1       

31 S31 

Ya, karena metode itu memuat 

kami mengeluarkan pendapat 

terhadap suatu masalah 

sehingga apa yang  belum kita 

ketahui dari teman kelompok. 

Selain itu, metode itu melatih 

sikap kerjasama 

1 
 

        1   



81 

 

 
 

No 

Absen 
Nama Data  #1 Ya Tidak 

Mudah 

dalam 

belajar 

bisa 

saling 

bertukar 

pikiran 

Seru 

Dapat 

membantu 

satu sama 

lain 

Melatih 

sikap 

kerja 

sama 

Tidak 

terlalu 

tegang 

32 S32 

Ya, karena lebih bisa 

didengar pendapatnya 

walaupun hanya dengan 

teman kelas 

1 
 

  1         

33 S33 

Ya, karena  belajar bekerja 

kelompok itu lebih 

menyenangkan dapat 

mengeluarkan pendapat 

1 
 

  1         

34 S34 

Ya, karena saya bisa saling 

bertukar pikiran dengan 

teman yang lain dan 

menghargai pendapat 

1 
 

  1         

35 S35 Tidak, repot 
 

1             

36 S36 
Ya, karena kita bisa lebih  

terbuka jadi makin seru 
1 

 
    1       

Jumlah 33 3 13 7 3 3 6 1 
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Data Dua 

                    

2. Apakah kamu merasa lebih cepat mengerti dengan belajar menggunakan metode cooperative learning (bekerja secara kelompok) seperti hari ini? 

Finding dari refleksi siswa  tentang pemahaman siswa ketika mereka dikelompokkan menunjukkan  bahwa  sebagian besar siswa menyukai kerja secara 

kelompok: 

a. 

kerja dengan teman  dapat memudahkan kita untuk bertanya tentang sesuatu yang kita kurang paham kepada teman kita (David, Alfina, Rafli, Herawati), 

bisa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah dengan cara bertukar pikiran (Anisa, Joy, Japutra, Maulidya), sehingga semua soal yang diberikan 

menjadi sangat mudah dan dapat dipahami dengan sangat baik (Hayun).  

b. 

Kerja dalam kelompok membuat suasana didalam kelas menjadi sangat aman dan nyaman (Adelia, Astrid, Faysar, Fera, Irmawati). Selain itu, kelompok 

kecil lebih efektif dalam mengerjakan tugas karena jika terlalu banyak orang, nanti ada yang mengerti dan tidak (Juli,). Namun, kerja kelompok juga 

tidaksemua kerja yang bisa saja (Deni)  karena tugas akan terhambat selesai disebabkan beberapa orang dalam kelompok saling bercerita dan membuat 

keributan (Dwi, chairul, Sindy, Ayu Ningrum). 

 

No 

Absen 
Nama Data #2 Ya Tidak 

 
Saling  

berdiskusi 

Merasa 

nyaman 

bertanya 

kepada teman 

Sulit untuk 

mengrti 

1 S1 Ya, saya cepat mengerti 1 
   

1 
  

2 S2 
Ya, karena saya selalu bertanya kepada 

teman-teman saya 
1 

    
1 

 

3 S3 
Ya, karena banyak teman untuk saya 

bertanya 
1 

    
1 

 

4 S4 
Ya, karena saya senang, saja jadi cepat 

mengerti 
1 

   
1 

  

5 S5 

Tidak, maksudnya saya menjawab tidak 

karena maksudnya kadang mengerti 

kadang juga tidak  
 

1 
    

1 
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No 

Absen 
Nama Data #2 Ya Tidak 

 
Saling  

berdiskusi 

Merasa 

nyaman 

bertanya 

kepada teman 

Sulit untuk 

mengrti 

6 S6 Ya, teman saya membuat saya mengerti 1 
    

1 
 

7 S7 
Ya kadang-kadang, kalau misalnya banyak 

orang susah dimengerti 
1 

     
1 

8 S8 
Ya, kami bisa saling mengutarakan 

pendapat 
1 

  
1 

   

9 S9 
Tidak, karena ada teman kelompok yang  

biasanya  bikin ribut  
1 

    
1 

10 S10 

Ya Kadang-kadang, karena jika  

berkelompok saya  biasanya tidak  bisa 

memahami dengan  baik kadang juga 

mengerti 

1 
     

1 

11 S11 
Tidak, karena yang kerja hanya yang  bisa 

saja  
1 

    
1 

12 S12 
Tidak, karena kalau berkelompok agak 

ribut banyak yang ajak cerita  
1 

    
1 

13 S13 Ya, karena lebih  bisa dimengerti 1 
   

1 
  

14 S14 Ya, jika teman-teman saya kompak 1 
   

1 
  

15 S15 

Ya, karena hal yang tidak dimengerti  bisa 

ditanyakan kepada teman dan dapat cepat 

mengerti 

1 
    

1 
 

16 16 
Ya, walaupun kadang-kadang saya  bisa 

cepat mengerti 
1 

    
1 
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No 

Absen 
Nama Data #2 Ya Tidak 

 
Saling  

berdiskusi 

Merasa 

nyaman 

bertanya 

kepada teman 

Sulit untuk 

mengrti 

17 S17 

Ya Kadang-kadang, karena kalau banyak 

orang lebih susah kita cerna dan ada juga 

kelompok yang bagus. 

1 
   

1 
  

18 S18 
Ya, karena dapat  bantuan  bertukar 

pendapat 
1 

  
1 

   

19 S19 
Ya, karena dikelompok kita  bisa saling  

bertukar pendapat jadi  bisa cepat mengerti 
1 

  
1 

   

20 S20 
Tidak, karena saya lebih cepat mengerti 

kalau sendiri  
1 

    
1 

21 S21 
Ya, karena dapat saling  bertukar pikiran 

dengan teman sekelompok  
1 

  
1 

   

22 S22 
Ya, karena kita saling memberi pengertian 

dengan teman kelompok 
1 

  
1 

   

23 S23 Ya, karena dapat  bekerja sama 1 
   

1 
  

24 S24 
Ya, saya cepat mengerti karena pelajaran 

hari ini menjadi mudah 
1 

   
1 

  

25 S25 

Ya, karena kita  bisa membantu teman kita 

jika merasa sulit dan temanpun  bisa 

membantu (Hayun). 

1 
    

1 
 

26 S26 

Ya, karena jika tidak dimengerti kita dapat 

menanyakan keteman kelompok yang tau 

dan  bertukar pendapat  

1 
    

1 
 

27 S27 
Ya, lebih cepat mengerti karena kalau 

sendiri saya sulit untuk berpikir 
1 

    
1 
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No 

Absen 
Nama Data #2 Ya Tidak 

 
Saling  

berdiskusi 

Merasa 

nyaman 

bertanya 

kepada teman 

Sulit untuk 

mengrti 

28 S28 

Ya, karena sebelun bertanya kepada 

kakak, kami berdiskusi dulu agar cepat 

mengerti 

1 
  

1 
   

29 S29 
Ya kadang-kadang kalau teman kelompok 

bagus diajak untuk bekerja sama 
1 

   
1 

  

30 S30 
Ya, karena lebih seru kalau kerja sama-

sama 
1 

   
1 

  

31 S31 

Tidak, karena terkadang dalam sebuah 

kerjasama ada  beberapa siswa yang 

kurang  berpartisipasi, sehingga memuat 

kita sulit untuk memahami suatu masalah 

yang akan diselesaikan. 

 

 

 

1 
    

1 

32 S32 

Tidak selalu karena kadang ada membagi 

tugas sehingga hanya  beberapa yang 

mengerti 
 

1 
    

1 

33 S33 
Ya, karena saling mengutarakan pendapat 

dan saling mengajarkan satu sama lain 
1 

  
1 

   

34 S34 

Ya, karena apaila saya tidak mengerti 

teman saya akan mengajari saya hal 

tersebut 

1 
    

1 
 

35 S35 Ya, lebih nyaman bertanya sama teman 1 
   

1 
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No 

Absen 
Nama Data #2 Ya Tidak 

 
Saling  

berdiskusi 

Merasa 

nyaman 

bertanya 

kepada teman 

Sulit untuk 

mengrti 

36 S36 
Ya, kadang mengerti, kadang tidak, tapi 

saya jawab ya 
1 

      

Jumlah 29 7 
 

7 10 9 9 
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Data Tiga 

                    

3. Apakah kamu merasa lebih bebas mengeluarkan ide-ide pendapatmu dengan belajar menggunakan metode cooperative learning (bekerja secara berkelompok) 

seperti hari ini ? 

Finding dari refleksi siswa tentang  kebebasan mengeluarkan pendapat dalam berkelompok menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa merasa lebih bebas dalam 

pembelajaran secara berkelompok dengan alasan sebagai berikut: 

a. merasa sangat percaya diri untuk mengeluarkan ide-ide (Astrid, Faysar, Fera, Nuzul, Maulidya) dibanding kerja sendiri kadang tidak bisa berpikir untuk 

mengeluarkan ide-ide (Syafaridha). Didalam kelompok bisa mengutarakan pendapat karena ada yang mendengarkan (Deni) baik kelebihan maupun 

kekurangan kita (Joy) dan teman-teman didalam kelompok tidak akan saling menyalahkan (Refika).  

b. merasa lebih bebas karena teman-teman sekelas (Juli, Rafli,) dan dari kelompok siswa dapat saling mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota 

(Dwi). Sehingga, siswa dapat saling menyatukan ide satu sama lain (Fitrah) dan tidak ada yang menantang (Salsailah). Disamping itu, didalam 

berkelompok membuat siswa tidak percaya diri (Adelia, Alfina, Andini, Chici, Irmawati) dan terkadang pendapat siswa tidak diterima dengan baik 

(Anisa, Naylah) 

      

No 

Absen 
Nama Data #3 Ya Tidak 

 
Percaya diri Lebih  bebas 

Dapat 

dimengerti 

Tidak 

percaya 

diri 

1 S1 
Tidak, karena saya selalu tidak percaya diri 

untuk mengeluarkan ide-ide saya  
1 

    
1 

2 S2 Ya, karena teman-teman sekelas saya sendiri 1 
   

1 
  

3 S3 

 

 

Tidak, karena saya sulit untuk mengeluarkan 

ide-ide saya 

 

 

 
1 

    
1 
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No 

Absen 
Nama Data #3 Ya Tidak 

 
Percaya diri Lebih  bebas 

Dapat 

dimengerti 

Tidak 

percaya 

diri 

4 S4 
Ya, saya merasa sangat percaya diri 

mengeluarkan ide-ide saya 
1 

  
1 

   

5 S5 

Ya, saya bisa merasa lebih bebas 

mengeluarkan ide-ide pendapat saya kepada 

teman-teman yang lain 

1 
   

1 
  

6 S6 Ya, bebas karena sesama teman sekelas 1 
   

1 
  

7 S7 
Tidak, karena biasanya saya  tidak percaya diri 

dengan pendapat sendiri  
1 

    
1 

8 S8 
Tidak, karena ide-ide yang kita keluarkan 

biasa diterima biasa tidak  
1 

    
1 

9 S9 

Ya, karena dalam kelompok  bukan hanya satu 

pemikiran saja, tetapi harus menggunakan  

berbagai macam pikiran didalamnya 

1 
    

1 
 

10 S10 

Tidak, saya tidak merasa lebih  bebas 

mengeluarkan ide-ide sebab kadang juga saya 

tidak percaya diri 
 

1 
    

1 

11 S11 
Ya, saya  bisa mengutarakan pendapat karena 

ada yang mendengarkan 
1 

    
1 

 

12 S12 

Ya, lumayan bebas karena kelompok saya 

mendengarkan ide-ide dari masing-masing 

anggota 

1 
   

1 1 
 

13 S13 Ya, karena sudah dimengerti 1 
  

1 
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No 

Absen 
Nama Data #3 Ya Tidak 

 
Percaya diri Lebih  bebas 

Dapat 

dimengerti 

Tidak 

percaya 

diri 

14 S14 

Ya, saya sangat percaya diri untuk 

mengeluarkan ide-ide saya didepan teman-

teman saya 

1 
  

1 
   

15 S15 

Tidak, karena dalam  berdiskusi akan  banyak 

penadapat dan ide sulit untuk menyampaikan 

ide  dan juga sulit untuk mengembangkan ide 
 

1 
    

1 

16 16 

Ya, karena sebelum mengeluarkan ide 

pendapat  kitadapat  bersama-sama 

mendiskusikan hal terseut terlebih dahulu. 

1 
   

1 
  

17 S17 

Tidak, karena kalau saya mengeluarkan 

pendapat saya biasanya saya merasa tidak 

percaya dengan pendapat saya sendiri dan 

kadang pendapat saya tidak percaya 

 
1 

    
1 

18 S18 

Ya, karena pendapatku  bisa saya  berikan 

kepada teman sekelompokku dan mereka uga 

menerimapun dengan  baik 

1 
   

1 
  

19 S19 
Ya, karena kita mempunyai kekurangan dan 

kelebihan 
1 

    
1 

 

20 S20 Ya, sebenarnya kalau tidak ribut 1 
  

1 
   

21 S21 

 

 

 

Ya 

1 
  

1 
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No 

Absen 
Nama Data #3 Ya Tidak 

 
Percaya diri Lebih  bebas 

Dapat 

dimengerti 

Tidak 

percaya 

diri 

22 S22 

Ya, sangat bebas dalam berkelompok karena 

kalau sendiri dan diminta menjelaskan saya 

suka tidak percaya diri 

1 
   

1 
  

23 S23 
Ya, karena secara  berkelompok kita dapat 

saling menyatukan ide satu sama lain 
1 

   
1 

  

24 S24 

Ya, biasanya saya sangat malu tapi ketika di 

kelompokkan dan kakak selalu memberi 

semangat kepada kami, kami sangat merasa 

bebas untuk mengeluarkan ide-ide kami yang 

terpendam 

1 
    

1 
 

25 S25 Ya, terkadang 1 
  

1 
   

26 S26 
Tidak, karena jika pendapat yang saya 

keluarkan tidak diterima dengan  baik  
1 

    
1 

27 S27 

Ya, karena walaupun kita salah, teman-teman 

tidak akan menyalahkan kita justru akan terus 

memberi semangat kepada saya 

1 
    

1 
 

28 S28 
Ya, sangat bebas karena bisa saling bertukar 

pikiran 
1 

   
1 

  

29 S29 Ya, karena tidak dipaksa harus benar 1 
    

1 
 

30 S30 Tidak, I don’t know 
 

1 
    

1 

31 S31 

Ya, karena saya lebih aktif dalam  

berkelompok dimana saya sering sekali 

mengeluarkan pendapat 

1 
   

1 
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No 

Absen 
Nama Data #3 Ya Tidak 

 
Percaya diri Lebih  bebas 

Dapat 

dimengerti 

Tidak 

percaya 

diri 

32 S32 iya mungkin 1 
  

1 
   

33 S33 

Ya, karena setiap orang memiliki ide dan 

pendapat yang  beda akan dapat diutarakan 

agar saling mengerti 

1 
    

1 
 

34 S34 

Ya, karena jika saya  bekerja sendiri saya akan 

merasa  bimbang dengan pendapat saya sendiri 

karena tidak menemukan solusi yang tepat 

1 
  

1 
   

35 S35 

Tidak, karena banyak yang lebih pintar dan 

juga ide-idenya lebih bagus ketimbag saya, 

jadinya sudah saya diam saja  
 

1 
    

1 

36 S36 
Ya, karena tidak ada yang menentang  dari 

jawaban yang kita berikan 
1 

   
1 

  

Jumlah 26 10 
 

8 11 8 10 
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Data Empat 

4. Apakah dengan belajar menggunakan metode cooperative learning (bekerja secara kelompok) seperti hari ini mampu menambah semangat belajarmu ? 

Finding dari refleksi siswa tentang metode cooperative learning dapat menambah semangat siswa dalam belajar menunjukkan bahwa hampir seluruh siswa merasa 

sangat semangat  dengan alasan sebagai berikut:  

a.  

didalam kelompok para siswa selalu saling membantu dengan teman kelompok yang telah dibentuk (Adelia, David, Alfina, Astrid, Rafli, Andini), para 

siswa tidak mengerjakannya sendiri tetapi mereka saling membagi tugas sehingga mereka tidak berpikir sendiri dan dapat meringankan pikiran (Juli, 

Faysar, Fera, Herawati). 

b. 

metode cooperative learning membuat siswa merasa tidak tegang dan lebih antusias dalam belajar (Dwi, Joy, Mhesyia, Refika, Syafiera, Syafaridha). 

Tetapi terkadang para siswa semangat karena teman kelompok mereka yang aktif dan bisa diajak untuk berdiskusi (Anidini, Chici, Irmawati). Di samping 

itu, terkadang siswa menjadi tidak semangat karena teman kelompok sendiri yang tidak berpartisipasi dan hanya membuat ribut (Japutra, Fitrah, Naylah, 

Anisa, Deni, Nuzul, Regina, Ayuningrum) 

No 

Absen 
Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

bekerja 

dengan 

teman 

saling 

membagi 

tugas 

tergantung 

dari teman 

kelompok 

tidak tegang 
teman yang tidak 

berpartisipasi 

1 S1 
Ya, saya sangat semangat bekerja 

dengan teman-teman saya   
1     1         

2 S2 Ya, semangat sekali   1     1         

3 S3 
Ya, kalau semangat selalu bertambah 

karena tidak boring   
1     1         

4 S4 Ya, semangat itu selalu ada   1     1         

5 S5 
Ya, semangat saya terus bertamah 

karena saya tidak berpikir sendiri   
1       1       

6 S6 
Ya, karena sekelompok dengan 

teman-teman jalan saya   
1     1         

7 S7 
Ya tergantung kalau saya mendapat 

teman kelompok yang baik    
1         1     

8 S8 
Tidak, karena ada anggota kelompok 

yang berpartisipasi ada juga tidak   
  1           1 
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No 

Absen 
Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

bekerja 

dengan 

teman 

saling 

membagi 

tugas 

tergantung 

dari teman 

kelompok 

tidak tegang 
teman yang tidak 

berpartisipasi 

9 S9 

 Ya, karena kita memegang tanggung 

jawab  bersama dan akan melampaui 

kelompok lain   

1     1         

10 S10 

Ya karena saya mengerti saya akan  

semangat, jika saya tidak mengerti 

saya tidak akan semangat dan juga 

jika kelompok saya  bagus saya akan 

semangat dan jika sebaliknya saya 

tidak akan semangat   

  1       1     

11 S11 
Tidak, karena disetiap kelompokku 

pasti ada teman yang kurang kerja   
  1           1 

12 S12 Ya, semangat karena seru   1           1   

13 S13 
Ya, karena lebih  bisa dimengerti 

jawaban sama-sama   
1       1       

14 S14 

Ya, karena kita salinng membagi 

tugas agar tugas kelompoknya cepat 

selesai   

1       1       

15 S15 

Ya, karena  bisa meringankan pikiran 

karena adanya teman yang  bisa  buat 

semangat   

1       1       

16 16 Ya, saya sangat semangat   1     1         

17 S17 

Ya, karena kalau kelompok saya agus 

saya semangat sedangkan kalau 

kelompok saya tidak bagus saya tidak 

semangat   

1         1     

18 S18 Tidak, tergantung dari kelompok     1       1     
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No 

Absen 
Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

bekerja 

dengan 

teman 

saling 

membagi 

tugas 

tergantung 

dari teman 

kelompok 

tidak tegang 
teman yang tidak 

berpartisipasi 

19 S19 Ya, karena ada teman yang kocak   1           1   

20 S20 
Tidak, karena saya tidak suka sama 

teman-teman saya   
  1           1 

21 S21 Ya   1     1         

22 S22 

Ya, semangat untuk belajar semakin 

tinggi karena teman-teman yang 

sangat aktif   

1           1   

23 S23 
Tidak, tergantung pada anggota 

kelompok   
  1       1     

24 S24 
Ya, saya sangat semangat bisa belajar 

seperti ini   
1     1         

25 S25 
Ya, karena kita  balajar kelompok 

kita dapat cepat mengerti   
1     1         

26 S26 
Tidak, karena tergantung teman 

kelompok saya   
  1       1     

27 S27 

Ya, saya sangat semangat kita seperti 

tidak berada didalam kelas karena 

tidak terlau tegang   

1           1   

28 S28 
Tidak begitu karena saya tidak enak 

badan   
  1           1 

29 S29 

Ya, semangat karena ini seperti kita 

berlomba untuk menjadi pemenang 

dengan kelompok lain,   

1           1   

30 S30 Ya, tidak tau   1     1         
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No 

Absen 
Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

bekerja 

dengan 

teman 

saling 

membagi 

tugas 

tergantung 

dari teman 

kelompok 

tidak tegang 
teman yang tidak 

berpartisipasi 

31 S31 

Ya, karena terkadang saya merasa 

teman dalam kelompok saya  banyak 

mengeluarkan pendapat , karena tau 

akan jawaban dari suatu masalah, 

sehingga itu membuat saya ingin 

terus  belajar agar dapat lebih 

memahami seperti dirinya.    

1       1       

32 S32 
Tidak, oh tentu hanya saat pembagian 

siapa anggotanya    
  1           1 

33 S33 

Ya, karena  berpikir lebih mudah 

serta membangun semangat agar 

mengutarakan pendapat   

1       1       

34 S34 
Ya, karena isa  belajar sambil  

bergurau dengan teman   
1           1   

35 S35 

tidak, karena saya tidak suka, ribet 

dan juga tidak menambah semangat 

malah semangat ke lesu   

  1           1 

36 S36 Ya, semangat skali   1     1         

        26 10   12 6 6 6 6 
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Data Lima 

4. Apakah temanmu ada yang membantu bila kamu mengalami kesulitan ? 

Finding dari refleksi siswa tentang didalam metode cooperative learning para siswa selalu saling membantu dalam belajar menunjukkan bahwa hampir seluruh 

siswa selalu saling membantu dengan alasan sebagai berikut:  

a.  
didalam belajar, mengeluarkan pendapat sangat sulit (David, Alfina, Irgi, Maulidya, Refika, Sindy, Sahlianggi) sehingga ada beberapa teman yang tidak 

mau melihat anggota kelompoknya merasa sulit (Herawati, Irmawati, Joy) untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan, 

b. 

keuntungan yang bisa diperoleh dalam metode cooperative learning yaitu mendapatkan teman-teman yang baik yang bisa membantu para siswa ketika 

siswa yang lain kurang paham dengan materi yang akan mereka pelajari dalam berkelompok (Adelia, Astrid Juli, Rafli, Andini Chici). Tetapi ada 

kelompok yang tidak berpatisipasi karena tidak mengerti sehingga tidak mau untuk saling membantu (Anisa, Nuzul, Syafaridha).  

c.  didalam kelompok ada yang merasa semangat dan ada juga tidak (Chairul, Sindi Ulfa)  

No 

Abse

n 

Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

sulit untuk 

]mengeluark

an pendapat 

teman-

teman 

sangat 

baik 

kadang-

kadang 

tidak mau melihat 

anggotanya 

kesulitan 

teman tidak 

membantu/berpa

rtisipasi 

1 S1 Ya, mereka selalu membantu saya 

 

1   
 

  1       

2 S2 
Ya, semuanya membantukarena saya 

selalu tidak mengerti  

 

1   
 

1         

3 S3 

Ya, keetika saya sulit untuk 

mengeluarkan pendapat saya, teman-

teman selalu membantu saya 

 

1   
 

1         

4 S4 
Ya, pastinya banyak yang membantu 

saya 

 

1   
 

  1       

5 S5 
Ya, teman-teman saya sangat baik 

karena mereka selalu membantu saya 

 

1   
 

  1       

6 S6 

Ya, ketika saya meminta mereka untuk 

menjelaskan kepada saya, mereka 

dengan senang hati untuk membantu 

 

1   
 

  1       
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No 

Abse

n 

Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

sulit untuk 

]mengeluark

an pendapat 

teman-

teman 

sangat 

baik 

kadang-

kadang 

tidak mau melihat 

anggotanya 

kesulitan 

teman tidak 

membantu/berpa

rtisipasi 

7 S7 
Ya, karena biasanya ada yang membantu 

saya mengerjakan soal tersebut 

 

1   
 

  1       

8 S8 
Tidak, Kadang-kadang ada anggota 

kelompok yang tidak berpartisipasi 

 

  1 
 

        1 

9 S9 Ya, kadang-kadang 

 

1   
 

    1     

10 S10 

Ya, karena biasanya jika saya meminta 

bantuan kepada teman saya mereka akan 

langsung membantu 

 

1   
 

  1       

11 S11 Ya, Fitrah namanya 

 

1   
 

  1       

12 S12 Ya, karena mereka peka 

 

1   
 

  1       

13 S13 Ya, karena teman  baik 

 

1   
 

  1       

14 S14 
Ya, kami saling membantu satu sama 

lain 

 

1   
 

  1       

15 S15 
Ya, tidak mau melihat anggota 

kelompoknya kesulitan 

 

1   
 

      1   

16 16 
Ya,  beberapa teman selalu membantu 

saya jika saya kurang mengerti 

 

1   
 

1         

17 S17 
Ya, karena didalam kelompok itu harus 

memantu teman yang kesulitan.  

 

1   
 

      1   

18 S18 Ya, ia merasa ingin membantuku 

 

1   
 

  1       

19 S19 Ya, karena teman  baik dan saling peduli 

 

1   
 

      1   

20 S20 
tidak, hanya seagian karena mereka juga 

tidak mengerti 

 

  1 
 

        1 
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No 

Abse

n 

Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

sulit untuk 

]mengeluark

an pendapat 

teman-

teman 

sangat 

baik 

kadang-

kadang 

tidak mau melihat 

anggotanya 

kesulitan 

teman tidak 

membantu/berpa

rtisipasi 

21 S21 Ya 

 

1   
 

1         

22 S22 

Ya, ketika ada teman yang tidak bisa 

mengeluarkan pendapatnya kita akan 

siap untuk selalu membantu satu sama 

lain 

 

1   
 

  1       

23 S23 
Ya, jika ada yang kesulitan kami saling 

membantu 

 

1   
 

  1       

24 S24 
Ya, teman-teman kelompok saya suka 

membantu saya 

 

1   
 

  1       

25 S25 Ya 

 

1   
 

  1       

26 S26 Ya, karena dia merasa ingin membantu 

 

1   
 

  1       

27 S27 

Ya, semua teman-teman senang 

membantu teman-teman lain yang 

mengalami kesulitan 

 

1   
 

1         

28 S28 

Ya, kami saling membantu satu sama 

lain agar tugas yang diberikan cepat 

terselesaikan 

 

1   
 

  1       

29 S29 Ya, saling membantu 

 

1   
 

  1       

30 S30 Ya, karena saya minta  bantu 

 

1   
 

1         

31 S31 
Ya, pasti terlihat dari partisipasi mereka 

dalam  berpendapat 

 

1   
 

1         

32 S32 Ya, kadang-kadang 

 

1   
 

    1     
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No 

Abse

n 

Nama Data #4 

 

Ya Tidak 
 

sulit untuk 

]mengeluark

an pendapat 

teman-

teman 

sangat 

baik 

kadang-

kadang 

tidak mau melihat 

anggotanya 

kesulitan 

teman tidak 

membantu/berpa

rtisipasi 

33 S33 

Tidak, kadang-kadang karena kadang 

ada yang tidak pengertian dengan 

kelompoknya 

 

  1 
 

      1   

34 S34 
Ya, karena mereka tidak ingin melihat 

temannya yang lain mengalami kesulitan 

 

1   
 

      1   

35 S35 
tidak, kadang-kadang ada anggota 

kelompok yang tidak berpartisipasi 

 

  1 
 

        1 

36 S36 Ya, kadang-kadang 

 

1   
 

    1     

Jumlah 

 

32 4 
 

7 18 3 5 3 
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DOCUMENTATION 

 
Picture 1. Teaching Activity in the Classroom 

 
Picture 2. The teacher gives students warming up (Games) in the middle of the class 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 3. The teacher asks some students to review the material that the students has learned 
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Picture 4. The students learning in grouping 

 

 
Picture 5. The students does an assignment that teacher give to them 

 

 
Picture 6.The students does the an assignment in pairing work 
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Picture 7. The teacher helps students who did not understand 

 

 
Picture 8. The Students writes reflection after learning Process 

 

 
Picture 9.Take a picture with all students at X MIPA E 
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