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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
MOTTO : 
 

 Yakinlah bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dibandingkan 
dengan orang lain. 

 Hiduplah selalu penuh semangat dan optimis dengan selalu 
berpandangan ke depan dan hari kemarin sebagai pelajaran yang 
berarti. 

 Kesuksesan bukan sekedar kebetulan, tapi memerlukan persiapan yang 
matang, kerja keras dan niat baik “kalau ada kesulitan hadapilah 
lawan, karena itu merupakan salah satu pintu keberhasilan” (Andrie 
Wongso) 

 Alam tidak dapat dibohongi atau dikelabuhi. Ia akan memberikan apa 
pun yang kita perjuangkan hanya setelah kita membayar harganya. 
(Napoleon Haill) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT yang memberi aku hidup untuk berfikir mencari hal-hal yang 
belum aku ketahui. 

2. Ibu dan keluargaku yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk 
kelangsungan pendidikanku,”Terima kasih teruntuk Ibuku tercinta, ini 
merupakan persembahan yang masih teramat kecil jika dibandingkan 
dengan pengorbananmu.” 

3. Saudara-saudaraku seperjuangan. 
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ABSTRAK 
 

 
Budi Tjahjono, 2007. Keefektifan Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan 
Penggunaan Alat Peraga Dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terhadap 
Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII Semester II Dalam Materi Pokok 
Bangun Ruang Sisi Datar Di SMP Negeri 38 Semarang Tahun Pelajaran 
2006/2007. 
 
 

Pembelajaran berbasis masalah adalah  pembelajaran yang tidak hanya 
dipenuhi dengan latihan-latihan tetapi dalam proses belajar-mengajarnya siswa 
dihadapkan dengan permasalahan yang membangkitkan rasa keingintahuan untuk 
melakukan penyelidikan sehingga dapat menemukan sendiri jawabannya, dan 
mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Guru dalam pembelajaran 
berbasis masalah berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, 
membantu menemukan masalah dan memberikan fasilitas penelitian. 
Perkembangan teknologi pendidikan memberikan kerangka penting untuk 
merencanakan dan mengorganisasikan sumber-sumber belajar demi mewujudkan 
tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut mulai dipakailah alat peraga. 
Keabstrakan bahan ajar dapat dikonkritkan dengan menggunakan alat peraga. 
Lembar Kerja Siswa atau yang lebih dikenal dengan LKS merupakan salah satu 
media pembelajaran matematika dengan penemuan terbimbing sebagai usaha 
untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dari kenyataan di lapangan, 
khususnya kelas VIII pemahaman konsep materi pokok bangun ruang sisi datar 
masih dikatakan rendah. Hal ini mungkin dikarenakan oleh penggunaan media 
pembelajaran masih jarang digunakan dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 38 
Semarang merupakan salah satu dari beberapa sekolah negeri yang masih jarang 
menggunaan alat peraga dan LKS dalam pembelajaran matematika khususnya 
kelas VIII sehingga sulit membayangkan hal yang sifatnya abstrak dan 
memerlukan visualisasi..  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah lebih efektif manakah 
pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan LKS dengan 
pembelajaran dengan metode ekspositori terhadap pemahaman konsep siswa 
materi pokok bangun ruang sisi datar pada siswa kelas VIII semester II di SMP 
Negeri 38 Semarang .  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran berbasis 
masalah dengan menggunakan alat peraga dan LKS lebih efektif dari pada 
pembelajaran dengan metode ekspositori pada pemahaman konsep siswa pokok 
bahasan bangun ruang sisi datar pada siswa SMP kelas VIII semester II. Adapun 
manfaat penelitian dalam hal ini adalah bagi siswa,guru dan peneliti. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 38 
Semarang semester II tahun pelajaran 2006/2007 yang terdiri dari 3 kelas. Sampel 
sebanyak dua kelompok siswa yaitu siswa kelas VIII A sebagai kelas eksperimen  
dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Berbasis 
Masalah dengan Penggunaan Alat Peraga dan Lembar Kerja Siswa pada materi 
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pokok Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD) sebagai variabel bebas dan pemahaman 
konsep pada materi pokok Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD) sebagai variabel 
terikat. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini telah diujicobakan, yaitu 
10 butir soal uraian. Kelas eksperimen dilakukan dengan menerapkan 
pembelajaran berbasis masalah dan kelas kontrol dilakukan dengan menerapkan 
pembelajaran dengan metode ekspositori. 
 Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas data hasil tes dari kedua 
kelompok tersebut, diperoleh bahwa data kedua sampel normal dan homogen, 
sehingga untuk pengujian hipotesis digunakan uji t. Dari hasil perhitungan 
diperoleh rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 69,73 dan rata-rata untuk kelas 
kontrol adalah 65,08 kemudian dengan diuji dengan menggunakan uji pihak kanan 
diperoleh t hitung  = 1,9068, sedangkan nilai t tabel  = 1,6673, karena t hitung  > t tabel   
maka H o  ditolak dan Ha diterima. Rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas 
eksperimen lebih dari rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas kontrol. Dengan 
kata lain  pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan 
lembar kerja siswa lebih efektif daripada penerapan pembelajaran dengan metode 
ekspositori terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa SMP N 38 Semarang 
tahun pelajaran 2006/2007 kompetensi dasar bangun ruang sisi datar. 

Simpulan dari skripsi ini adalah pembelajaran berbasis masalah dengan 
penggunaan alat peraga dan lembar kerja siswa lebih efektif dibandingkan 
penerapan pembelajaran ekspositori terhadap kemampuan pemahaman konsep 
siswa SMP N 38 Semarang kelas VIII tahun pelajaran 2006/2007. 

Saran dalam skrispsi ini adalah dalam mengajar kompetensi dasar 
khususnya bangun ruang sisi datar hendaknya pembelajaran berbasis masalah 
dengan penggunaan alat peraga dan lembar kerja siswa ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi para guru untuk menerapkan model-model pembelajaran yang 
baru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

  Matematika dalam kehidupan sehari-hari, dewasa ini berkembang 

amat pesat kegunaannya. Pada umumnya matematika dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sulit untuk dimengerti oleh siswa sehingga siswa terlebih 

dahulu takut terhadap mata pelajaran matematika. Indikasi ini bisa dilihat 

dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Rendahnya hasil belajar ini 

lebih terlihat khususnya dalam materi pokok yang bersifat abstrak sehingga 

memerlukan visualisasi. Para siswa beranggapan bahwa matematika hanya 

berlaku dengan penyajian yang berbentuk angka-angka yang dianggap 

kurang bermanfaat bagi kehidupan siswa. Padahal kalau dicermati di setiap 

segi kehidupan manusia tidak lepas dari asas yang berlaku atau dipelajari 

dalam matematika dan pada gilirannya akan mempermudah dalam 

pemecahan masalah. 

  Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memahami dan mengerti serta dapat menganalisis dengan baik unsur-unsur 

yang ada di dalam rumus matematika. Begitu kompleknya unsur-unsur yang 

ada dalam rumus matematika, banyaknya definisi, penggunaan simbol-

simbol yang bervariasi dan rumus-rumus yang beraneka ragam, menuntut 

siswa untuk lebih memusatkan pikiran agar dapat menguasai semua konsep 

dalam matematika tersebut. 



 2

  Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya hasil 

belajar siswa. Yang paling utama adalah rendahnya minat belajar siswa 

untuk mengikuti mata pelajaran matematika dengan baik. Faktor lain adalah 

cara mengajar guru yang kurang tepat dengan kondisi siswa. Kebanyakan 

guru hanya mengajar dengan satu metode pembelajaran yang sulit 

dimengerti oleh siswa dan juga sarana dan prasarana pendukung juga ikut 

berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa. 

  Pembelajaran berbasis masalah bukanlah sekedar pembelajaran yang 

dipenuhi dengan latihan-latihan. Dalam proses belajar mengajar siswa 

dihadapkan dengan permasalahan yang membangkitkan rasa keingintahuan 

untuk melakukan penyelidikan sehingga dapat menemukan sendiri 

jawabannya, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Dalam 

melakukan penyelidikan sering dilakukan kerja sama dengan temannya. 

  Pembelajaran berbasis masalah bercirikan penggunaan masalah 

kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan 

meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah serta 

mendapatkan pengetahuan dan konsep-konsep yang penting. 

  Guru dalam pembelajaran berbasis masalah berperan sebagai penyaji 

masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah dan 

memberikan fasilitas penelitian. Selain itu, guru menyiapkan dukungan dan 

dorongan yang dapat meningkatkan perkembangan inkuiri dan intelektual 

siswa. Dalam hal ini guru hanya berperan sebagai pemberi rangsangan, 

pembimbing kegiatan siswa dan menentu arah belajar siswa. 
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  Pembelajaran dengan metode ekspositori adalah cara penyampaian 

pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara 

berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai 

tanya jawab. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan. Guru 

bersama siswa berlatih menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya kalau 

belum mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Siswa 

mengerjakan latihan sendiri atau dapat bertanya temannya, atau disuruh guru 

mengerjakannya di papan tulis. Walaupun dalam hal terpusatnya kegiatan 

pembelajaran masih kepada guru, tetapi dominasi guru sudah sedikit 

berkurang. 

  Selama ini, dalam proses pembelajaran matematika yang 

berhubungan dengan rumus yang diberikan secara tertulis. Untuk 

penggunaannya siswa mengerjakan soal-soal latihan berhubungan dengan 

rumus yang telah diberikan tersebut. Di sini diperlukan pemahaman terhadap 

suatu konsep yang kuat. Karena kesulitan akan dialami siswa ketika latihan 

soal yang diberikan agak berbeda sedikit dari contoh dan latihan yang sudah 

diberikan. 

  Media (alat peraga) diakui oleh banyak ahli pendidikan memainkan 

peranan yang penting dalam efektivitas pembelajaran. Sedangkan hasil 

penelitian dari Isti dan kawan-kawan (1998,2000), dan Sugiarto dan Isti 

(1999) menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga sebagai alat bantu agar 
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dalam pembelajaran matematika membuat pembelajaran lebih bermakna dan 

siswa menjadi aktif. 

  Perkembangan teknologi pendidikan memberikan kerangka penting 

untuk merencanakan dan mengorganisasikan sumber-sumber belajar demi 

mewujudkan tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut mulai dipakai 

berbagai format media (alat bantu ajar), salah satunya adalah alat peraga. 

Media (alat bantu ajar) dapat mewakili sesuatu yang tidak disampaikan guru 

melalui kalimat. Bahkan keabstrakan bahan ajar dapat dikonkritkan dengan 

menggunakan alat peraga. 

  Upaya meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa dicari dan 

diteliti melalui kajian berbagai komponen pendidikan. Perbaikan dan 

penyempurnaan proses pembelajaran dilakukan untuk memajukan dan 

meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Teknologi pengajaran adalah salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Konsep teknologi pembelajaran merupakan suatu sistem dari teknologi 

pendidikan yang memberikan alternatif terhadap rancangan program 

pengajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat memperbaiki efektifitas 

dan efisiensi proses pembelajaran. Minat belajar siswa akan dapat tumbuh 

dan terpelihara apabila proses mengajar guru dilaksanakan secara bervariasi, 

antara lain dengan bantuan media pembelajaran Lembar Kerja Siswa atau 

yang lebih dikenal dengan LKS. LKS merupakan salah satu media 

pembelajaran matematika dengan penemuan terbimbing sebagai usaha untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
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   Dari kenyataan di lapangan, khususnya kelas VIII pemahaman 

konsep pokok bahasan bangun ruang sisi datar masih dikatakan rendah. Hal 

ini mungkin dikarenakan oleh penggunaan media pembelajaran masih jarang 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

   SMP Negeri 38 Semarang merupakan salah satu dari beberapa 

sekolah negeri yang ada di kota Semarang. Penggunaan alat peraga dan LKS 

dalam pembelajaran matematika khususnya kelas VIII masih jarang 

dilakukan sehingga sulit membayangkan hal yang sifatnya abstrak dan 

memerlukan visualisasi. Penggunaan LKS yang merupakan salah satu media 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing masih jarang dilakukan 

sehingga siswa hanya menghafal materi yang ada, tanpa memahami proses 

penemuan konsep yang ada. 

  Berdasarkan uraian di atas penulis menjadi tertarik untuk meneliti 

”KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA DAN LEMBAR 

KERJA SISWA (LKS) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

KELAS VIII SEMESTER II DALAM MATERI POKOK BANGUN 

RUANG SISI DATAR DI SMP NEGERI 38 SEMARANG TAHUN 

PELAJARAN 2006/2007”. 

B. RUMUSAN PERMASALAHAN 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin 

penulis kaji adalah lebih efektif manakah pembelajaran berbasis masalah 

dengan penggunaan alat peraga dan LKS dengan pembelajaran dengan 
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metode ekspositori terhadap pemahaman konsep siswa materi pokok bangun 

ruang sisi datar pada siswa kelas VIII semester II di SMP Negeri 38 

Semarang ? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

  Dalam skripsi ini penulis hanya membatasi materi pokok bangun 

ruang sisi datar pada luas permukaan prisma, luas permukaan limas, volum 

prisma, dan volum limas. 

D. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan LKS 

lebih efektif dari pada pembelajaran dengan metode ekspositori pada 

pemahaman konsep siswa materi pokok bangun ruang sisi datar pada 

siswa SMP kelas VIII semester II. 

2. Manfaat 

a. Bagi Siswa 

1)  Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa khususnya materi pokok bangun ruang 

sisi datar. 

2) Menumbuhkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

bekerjasama dan kemampuan berkomunikasi. 
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b. Bagi Guru 

1) Sebagai alternatif pilihan metode pengajaran dalam pemahaman 

konsep bangun ruang sisi datar  sehingga dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam penyampaian materi bangun ruang 

sisi datar. 

2) Mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

   Mendapatkan pengalaman langsung pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan 

LKS yang efektif dan berguna untuk membantu memahami konsep 

bangun ruang sisi datar. 

E. PENEGASAN ISTILAH 

  Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul 

maka penulis perlu menjelaskan istilah dalam judul yang dianggap penting. 

1. Keefektifan 

 Keefektifan berarti: 

a. Keadaan berpengaruh 

b. Keberhasilan (tentang usaha, tindakan) 

(KBBI, 1997:250) 

  Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan suatu model pembelajaran matematika berbasis masalah 
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dengan penggunaan alat peraga dan lembar kerja siswa di sekolah yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan memahami konsep 

bangun datar sisi datar khusunya prisma dan limas. 

2. Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta 

antara siswa dengan siswa. (Suyitno, 2004:2). 

  Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran berbasis 

masalah dengan penggunaan alat peraga dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

  Untuk memberikan gambaran secara garis besar penulisan skripsi 

ini akan dipaparkan sistematika penulisanya. Penulisan skripsi ini dibagi 

dalam 3 bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, bagian akhir. 

1. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, penegasan 

istilah serta  sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II :  KAJIAN TEORI 

  Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibuat dalam kegiatan ini meliputi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

Pembelajaran Berbasisi Masalah, Alat Peraga 

Pembelajaran Matematika, Lembar Kerja Siswa (LKS), 

Pemahaman Konsep Matematika, dan Bangun Ruang Sisi 

Datar. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Berisi Jenis dan Rancangan Penelitian, Metode Penelitian 

dan Subyek Penelitian, Variabel Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Tahap-tahap Penelitian, Analisis Data 

Awal dan Analisis Data Akhir. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

3. Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

  Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri 

dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari ke 

delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu Standar Isi (SI) dan Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan 

dalam mengembangkan kurikulum. 

1. Landasan KTSP  

a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

c) Kepmendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. 

d) Kepmendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan. 
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2. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

 Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 Struktur dan Muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

yang tertuang dari Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran 

sebagai berikut. 

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d) Kelompok mata pelajaran estetika. 

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesenian. 

  Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan 

dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 

tahun 2005 pasal 7. 

  Sesuai dengan kurikulum sekolah menengah umum yang baru yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam mengelola proses 

belajar mengajar seorang guru dituntut untuk melaksanakan : 

1. Menyusun program tahunan 

2. Penjabaran tentang kompetensi dasar yang akan dicapai, materi 

pembelajaran, alokasi waktu, sumber bahan, indikator pencapaian, dan 

sistem pengujian. 
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3. Penjabaran tentang struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah. 

4. Menyusun persiapan mengajar. 

5. Melaksanakan perbaikan dan pengayaan. 

  Langkah-langkah di atas dijabarkan dalam perangkat pembelajaran 

yang terdiri atas : 

a) Program Tahunan (Prota) 

 Progran tahunan, memuat alokasi waktu untuk setiap satuan bahasa 

pada setiap semester. Dipakai sebagai acuan dalam membuat promes 

(Program Semester). Komponen utama dalam prota adalah pokok 

bahasan dan alokasi waktunya yang dikembangkan sesuai kebutuhan. 

b) Program Semester (Promes) 

 Program semester, memuat alokasi waktu untuk satu semester. Dipakai 

sebagai acuan menyusun silabus, acuan kalender pendidikan dan 

pengatur efisiensi penggunaan waktu belajar. 

c) Silabus 

 Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok 

mata pelajaran/ tema tertentu yang mecakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat mengajar. 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
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d) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 RPP merupakan lembar persiapan guru untuk tiap pertemuan. 

Fungsinya sebagai acuan untuk melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. 

e) Kalender Pendidikan  

 Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karateristik sekolah, 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dengan memperhatikan 

kalender pendidikan sebagaimana diatur yang dimuat dalam Standar 

Isi. 

 

B. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning ) 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) adalah 

suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kristis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk merangsang berpikir 

tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah, termasuk di dalamnya 

belajar bagaimana belajar. Menurut Ibrahim dan Nur (2000:2), “Pembelajaran 

berbasis masalah dikenal dengan nama lain seperti Project-Based Learning 

(Pembelajaran Proyek), Experience-Based Education (Pendidikan berdasarkan 

pengalaman), Authentic learning (Pembelajaran autentik), dan Anchored 
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instruction (Pembelajaran berakar pada kehidupan nyata)”. Peran guru dalam 

pembelajaran berbasis masalah adalah menyajikan masalah, mengajukan 

pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran berbasis 

masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa guru mengembangkan lingkungan 

kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Secara 

garis besar pembelajaran berbasis masalah terdiri dari menyajikan kepada 

siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan bagi siswa untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri. 

a. Ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah 

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

 Pembelajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan 

prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, pembelajaran 

berdasarkan masalah mengorganisasikan pmbelajaran di sekitar 

pertanyaan dan masalah yang kedua-keduanya secara sosial penting 

dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situai 

kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban sederhana, dan 

memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 

2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin 

 Meskipun pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata 

pelajaran tertentu (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu Sosial), masalah yang 

akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam 

pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 
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3) Penyelidikan autentik 

 Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan 

penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap 

masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan 

masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen 

(jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan. 

Sudah barang tentu, metode penyelidikan yang digunakan bergantung 

pada masalah yang sedang dipelajari. 

4) Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

 Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan 

produk tertentu dalam karya nyata atau artefak dan peragaan yang 

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka 

temukan. Produk itu dapat berupa transkip debat, laporan, model fisik, 

video atau program komputer (Ibrahim & Nur, 2000 :5-7) 

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama satu 

sama lain (paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil). 

Bekerja sama memberi motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam 

tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan 

dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan 

berfikir. 

Kill Patrick (dalam Muslimin Ibrahim 2000:16) mengemukakan bahwa 

pembelajaran di sekolah seharusnya lebih menilai manfaat dari pada abstrak 
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dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang menarik dan 

pilihan mereka sendiri. Visi pembelajaran yang berdayaguna atau berpusat 

pada masalah digerakkan oleh keinginan bawaan siswa untuk menyelidiki 

secara pribadi situasi yang bermakna secara jelas. 

b. Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Pembelajaran berbasis masalah berusaha membantu siswa menjadi 

pelajar yang mandiri dan otonom. Dengan bimbingan guru yang secara 

berulang-ulang mendorong dan menggerakkan mereka untuk mengajukan 

pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka 

sendiri, siswa belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas itu secara mandiri. 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki lima (5) tahapan utama 

(Muslimin Ibrahim, 2000:13). Kelima tahapan tersebut adalah: 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa 

kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat dalam aktifitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya 

Tahap-2 

Mengorganisasi 

siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 
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Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual 

maupun 

kelompok  

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

Tahap-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video dan model, dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan 

 

c. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah meliputi ha-hal sebagai 

berikut. 
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1). Tugas-tugas perencanaan 

 Pembelajaran berbasis masalah membutuhkan banyak 

perencanaan, seperti halnya model-model pembelajaran yang berpusat 

pada lainnya. 

a). Penetapan Tujuan 

 Pertama kali dideskripsikan bagaimana pembelajaran berdasarkan 

masalah direncanakan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan 

seperti keterampilan menyelidiki, memakai peran orang dewasa 

dan membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Dalam 

pelaksanaannya pembelajaran berbasis masalah bisa saja diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi. 

b). Merancang Situasi Masalah 

 Beberapa guru dalam pembelajaran berbasis masalah lebih suka 

memberikan siswa suatu keleluasaan dlam memilih masalah untuk 

diselidiki karena cara ini meningkatkan motivasi siswa. Situasi 

masalah yang baik seharusnya autentik, megandung teka-teki dan 

tak terdefinisikan secara ketat, memungkinkan bekerja sama, 

bermakna bagi siswa dan konsisten dengan tujuan kurikulum. 

c). Organisai Sumber Daya dan Rencana Logistik 

 Dalam proses belajar mengajar siswa dimungkinkan bekerja 

dengan beragam material dan peralatan, dan pelaksanaannya bisa 

dilakukan dalam kelas, di perpustakaan atau laboratorium bahkan 

dapat juga dilakukan diluar sekolah. Oleh karena itu, tugas 
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mengorganisasikan sumber daya dan merencanakan kebutuhan 

untuk penyelidikan siswa haruslah menjadi tugas perencanaan 

utama bagi guru yang menerapkan model pembelajaran berbasis 

masalah. 

 

2). Tugas Interaktif 

a). Orientasi Siswa Pada Masalah 

 Siswa perlu memahami tujuan PBM adalah tidak untuk 

memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi untuk 

melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah penting untuk 

menjadi pembelajar yang mandiri. Cara yang baik untuk 

menyajikan masalah dalam pembelajaran ini adalah dengan 

menggunakan kejadian yang mencengangkan dan memberikan 

keinginan untuk memecahkannya. 

b). Mengorganisasi Siswa untuk Belajar 

 Pada model ini dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama 

di antara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki masalah 

secara bersama. Berkenaan dengan hal itu siswa memerlukan 

bantuan guru untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-tugas 

pelaporan. Kelompok belajar kooperatif juga berlaku pada model 

pembelajaran ini. 

c). Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok, meliputi: 

(1) Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari 

berbagai sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat 
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mereka memikirkan masalah dan jenis informasi yang 

dibutuhkan untuk pemecahan masalah. Siswa diajarkan 

menjadi penyelidik aktif dan dapat menggunakan metode yang 

sesuai untuk masalah yang dihadapi juga diajarkan etika 

penyelidikan yang benar. 

(2) Guru mendorong pertukaran ide secara bebas. Selama tahap 

penyelidikan guna memberi bantuan yang dibutuhkan tanpa 

menggangu siswa. 

(3) Puncak proyek-proyek PBM dalam penciptaan dan peragaan 

seperti laporan, poster, model-model fisik dan video tape. 

d). Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

 Tugas guru pada tahap akhir pembelajaran ini adalah 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses 

berfikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang 

mereka gunakan. 

3). Lingkungan Belajar dan Tugas-Tugas Managemen 

 Salah satu masalah dalam pengelolaan pembelajaran berbasis masalah 

adalah bagaimana menangani siswa baik secara individu maupun 

kelompok untuk menyelesaikan tugas lebih awal atau terlambat. Jadi 

kecepatan dalam penyelesaian yang dimiliki siswa jelas berbeda 

sehingga memungkinkan siswa mengerjakan tugas multi (rangkap). 

 Guru yang efektif harus memiliki prosedur-prosedur untuk 

pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian bahan-bahan. Guru 



 

 

21

harus juga menyampaikan aturan dan sopan santun untuk 

mengendalikan tingkah laku siswa ketika melakukan penyelidikan. 

 

C. Alat Peraga Pembelajaran Matematika 

 Alat peraga yaitu alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru 

dalam berkomunikasi dengan para siswa. Alat peraga dapat berupa benda 

ataupun perilaku. Benda dapat berupa benda langsung seperti daun-daunan, 

bunga atau pensil. Dapat juga berupa benda tiruan misalnya model bola dunia, 

gajah-gajahan. Dapat juga berupa benda-benda tak langsung misalnya papan-

tulis, kapur, tape recorder, atau film. Semua itu bukan dimaksudkan untuk 

mengganti guru mengajar tetapi merupakan pelengkap atau pembantu guru 

dalam mengajar atau membantu para siswa dalam mempelajari sesuatu 

sehingga ia belajar dapat berhasil. Ini berarti bahwa alat peraga itu mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat 

dilihat dalam segi: 

a. alat peraga dapat membuat pendidikan lebih efektif dengan jalan 

meningkatkan semangat belajar siswa, 

b. alat peraga memungkinkan pendidikan lebih sesuai dengan perorangan di 

mana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan dan sumber-sumber 

sehingga belajar berlangsung lebih menyenangkan bagi masing-masing 

perorangan, 

c. alat peraga memungkinkan belajar lebih cepat segera bersesuaian antara 

yang ada di kelas dengan yang ada di luar kelas. Alat peraga menjadi 
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jembatan antara keduanya sehingga para siswa mendapat pengalaman 

yang baik, 

d. alat peraga memungkinkan mengajara lebih merata. Ini mempunyai arti 

bahwa dengan menggunakan alat peraga, perhatian anak memungkinkan 

meningkat dan mengarah kepada yang sedang diragakan sehingga 

kemungkinan mengantuk berkurang, 

e. alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis, teratur dan 

dipersiapkan secara sistematis dan teratur pula. 

 Agar fungsi atau manfaat alat peraga terpenuhi sesuai dengan yang 

diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki 

oleh alat peraga, terutama bila kita akan membuat alat peraga tersebut. 

Menurut E.T Ruseffendi, beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat peraga 

diantaranya sebagai berikut. 

a. Tahan lama (dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat) 

b. Bentuk dan warnanya menarik 

c. Sederhana dan mudah dikelola (tidak rumit) 

d. Ukurannya sesuai (seimbang) dengan ukuran fisik anak. 

e. Dapat menyajikan konsep matematika, baik dalam bentuk real, gambar 

atau diagram. 

f. Sesuai dengan konsep matematika 

g. Dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya 

(mempersulit pemahaman konsep matematika). 
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h. Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir 

abstrak bagi siswa. 

i. Bila kita mengharapkan agar siswa belajar aktif, alat peraga itu supaya 

dimanipulasikan, yaitu dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, 

dipasangkan, dicopot (diambil dari susunannya) 

j. Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah lipat (banyak). 

 Alat peraga tidak selamanya membuahkan hasil belajar siswa lebih cepat, 

lebih meningkat, lebih menarik dan sebagainya. Kadang-kadang akan 

menyebabkan siswa gagal dalam belajarnya. Kegagalan menggunakan alat 

peraga akan terjadi bila: 

a. generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal konkret tidak tercapai, 

b. alat peraga yang digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki 

nilai-nilai yang tidak menunjang konsep-konsep dalam matematika, 

c. tidak disajikan pada saat yang tepat, 

d. memboroskan waktu, 

e. digunakan terhadap anak yang sebenarnya tidak memerlukannya, 

f. tidak menarik, mempersulit konsep yang dipelajari, mudah rusak. 

 

D. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah media cetak yang berupa lembaran-

lembaran kertas yang berisi informasi soal-soal atau pertanyaan yang harus 

dijawab. Lembar kerja siswa (LKS) ini sangat baik dipergunakan dalam 

strategi heuristik maupun strategi ekspositorik. Dalam strategi heuristik LKS 
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dipahami dalam penerapan metode penemuan terbimbing. Sedangkan strategi 

ekspositorik LKS dipakai untuk memberikan latihan pengembangan. LKS ini 

sebaliknya dirancang dan dikembangkan oleh guru sendiri sesuai dengan 

pokok bahasan dan tujuan pembelajaran. (Suyitno, 1997:7). 

 Menurut Tobing (Nurlaeli, 2006:23). Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah suatu lembaran yang diberikan kepada siswa sebagai sarana dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. LKS dapat digunakan 

sebagai sarana pengajaran individual mendidik siswa untuk mandiri, percaya 

diri, disiplin, bertanggungjawab, dan dapat mengambil keputusan. LKS dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap pemahaman konsep 

(menyampaikan pemahaman konsep). Karena LKS dirancang untuk 

membimbing siswa dalam mempelajari topik. Pemanfaatan LKS pada tahap 

pemahaman konsep berarti LKS dimanfaatkan untuk mempelajari suatu topik 

dengan maksud memperdalam pengetahuan tentang topik yang telah dipelajari 

pada tahap pemahaman konsep. 

a. Kriteria Pembuatan LKS 

 Menurut Tim Penatar Propinsi Dati I Jawa Tengah, hal-hal yang 

diperlukan dalam penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sebagai 

berikut. 

1) Berdasarkan GBPP yang berlaku, Analisis Materi Pelajaran (AMP) 

buku pegangan siswa (buku paket). 

2) Mengutamakan bahan-bahan yang penting. 

3) Menyesuaikan tingkat kematangan berpikir siswa. 
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b. Kelebihan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Menurut Pandoyo, kelebihan dari penggunaan LKS adalah sebagai 

berikut. 

1) Meningkatkan aktivitas belajar. 

2) Mendorong siswa mampu belajar sendiri. 

3) Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. 

c. Kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1) Bisa disalahgunakan guru. 

  Sewaktu siswa mengerjakan LKS, guru seharusnya mengamati 

bukan meninggalkannya. Hal ini terjadi bila guru tidak 

bertanggungjawab atas proses belajar mengajar yang dipimpinnya. 

2) Memerlukan biaya yang belum tentu dianggap murah. 

  Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu media 

pengajaran matematika yang dibuat sendiri oleh guru atau tim khusus 

yang dengan tujuan mengajarkan suatu konsep atau prinsip. Siswa 

dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan yang diajarkan 

guru. Guru bertindak sebagai penunjuk jalan, pembimbing, dan 

membantu siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Penggunaan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) juga merupakan salah satu variasi 

pengajaran agar siswa tidak bosan. 
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 Lembar Kerja Siswa (LKS) terbagi menjadi dua (2) kategori sebagai 

berikut. 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) tak berstruktur. 

  LKS tak berstruktur adalah LKS yang berisi sarana untuk 

menunjang materi pelajaran, sebagai alat bantu kegiatan belajar siswa 

yang dipakai guru untuk menyampikan pelajaran, contohnya: tabel, 

kertas bertitik, kertas milimeter, kertas berpetak, dan sebagainya. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) berstruktur. 

  LKS ini dirancang untuk membimbing siswa dalam suatu 

program kerja dengan sedikit bantuan guru untuk mencapai sasaran 

yang dituju dalam pelajaran. Pada lembar kerja ini telah disusun 

petunjuk dan pengarahannya. Lembar kerja ini tidak bisa 

menggantikan peran guru dalam mengajar. Guru tetap tetap 

membimbing dan membantu siswa yang memerlukan bantuan. 

 Menurut Rumarhobo (Nurlaeli, 2006:25) LKS yang baik harus 

memenuhi persyaratan didaktik dan konstruktif. Persyaratan konstruksi 

meliputi syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran dan kejelasan yang pada 

hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak 

pengguna LKS yaitu peserta didik. Sedangkan syarat didaktik artinya 

bahwa LKS tersebut haruslah memenuhi asas-asas belajar yang efektif. 
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E. Pemahaman Konsep Matematika 

 Konsep dalam matematika adalah ide abstrak yang memungkinkan kita 

untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan obyek atau kejadian. Konsep 

sebagai gagasan yang bersifat abstrak, dipahami oleh siswa melalui beberapa 

pengalaman. Penguasaan konsep bukanlah sesuatu yang mudah tetapi tumbuh 

setahap demi setahap dan makin lama makin dalam. 

 Menurut Gagne (Suherman, 2003:33) dalam belajar matematika ada 

dua (2) objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak 

langsung. Objek langsung berupa fakta, ketrampilan, konsep, dan aturan. 

Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan 

objek ke dalam contoh dan non contoh. 

 Pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan matematika. 

Dalam pemahaman konsep, siswa mampu untuk menguasai konsep, operasi 

dan relasi matematis. Kecakapan ini dapat dicapai dengan memperhatikan 

indikator-indikatornya sebagai berikut. 

a. Siswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Siswa mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. 

c. Siswa mampu memberikan contoh dan kontra contoh dari konsep yang 

telah dipelajari. 

d. Siswa mampu menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika. 
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e. Siswa mampu mampu mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup 

suatu konsep. 

f. Siswa mampu menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur 

tertentu. 

g. Siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan 

masalah. 

F. Bangun Ruang Sisi Datar 

 Pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar adalah salah satu pokok 

bahasan yang harus dipelajari oleh siswa kelas VIII semester II yang sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada penelitian ini 

yang dibahas adalah materi pokok bangun ruang sisi datar adalah menentukan 

volum dan luas prisma serta limas. 

 

a. PRISMA 

1). Pengertian Prisma 

  

  

  

 

 

 

 Setiap prisma dibatasi oleh oleh dua bidang berhadapan yang 

kongruen (memiliki bentuk dan ukuran yang sama) dan sejajar. Pada 

A 

B C 

D 

E F 

L 

M 

K 

N 

S R 

Q 

P 
C 

D 

B 

A 

E 

H 

I 

G 
F 

J 

Prisma Segitiga Prisma Segiempat Prisma Segilima
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gambar di atas bidang yang saling sejajar dan kongruen adalah bidang 

atas dan bidang alas, sedangkan bidang-bidang lainnya berpotongan 

menurut garis-garis yang sejajar sehingga terdapat rusuk-rusuk yang 

sejajar. 

 Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi-n pada bidang alas 

atau bidang atasnya. Pada gambar di atas terlihat bahwa rusuk-rusuk 

tegak lurus terhadap bidang alas maupun bidang atas sehingga prisma-

prisma di atas disebut prisma tegak.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa prisma adalah bangun-bangun 

yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan 

sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-

rusuk yang sejajar. 

 

2). Bagian-bagian prisma 

  

 

 

 

 

 Perhatikan gambar di atas ! 

a) Bidang ABC disebut bidang (sisi) alas dan bidang EFD disebut 

bidang (sisi) atas. 

b) Bidang ACFD, BCFE, ABED disebut bidang tegak. 

c) Garis AC, AB, BC disebut rusuk alas. 
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d) Garis EF, FD, DE disebut rusuk atas. 

e) Garis AD, CF, BE disebut rusuk tegak (tinggi prisma). 

 

3). Luas Permukaan Prisma Tegak 

Perhatikan Prisma tegak yang alasnya berbentuk segitiga berikut!  

 

 

 

 

 

 

 Karena pada prisma tegak rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus 

dengan alas, maka bidang-bidang tegak prisma berbentuk persegi 

panjang. Luas permukaan prisma diperoleh dengan menjumlahkan luas 

bidang-bidang pada permukaannya yaitu bidang alas, bidang atas dan 

bidang tegak. 

 Diketahui: 

 AC = AB = BC 

 AD = CF = BE = tinggi prisma 

Luas Permukaan Prisma  =  Luas bidang alas + Luas bidang atas + 

Luas bidang tegak 

 = Luas I + Luas II + Luas III + Luas IV + 

Luas V 

D 

E F 

A 

B C A 

D D 

A 

I 

II 

III IV V 



 

 

31

Karena Luas I = Luas II maka diperoleh : 

Luas Permukaan Prisma  = Luas I +Luas I +Luas III +Luas IV +Luas V 

 = (2 x Luas I) + Luas III + Luas IV + Luas V 

 = 2 x Luas bidang alas + (AC x AD) + (BC x 

CF) + (AB x AD) 

 = 2 x Luas bidang alas + (AC x AD) + (BC x 

AD) + (AB x AD) 

 = 2 x Luas bidang alas +(AC + BC + AB) x 

AD 

Karena AC + BC + AB = Keliling Δ ABC = Keliling bidang alas, maka 

 = 2 x Luas bidang alas + (Keliling bidang alas x 

tinggi) 

 = 2 x Luas alas + (Keliling alas x  tinggi) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap prisma segitiga maupun 

segi-n, berlaku rumus berikut : 

 

Luas permukaan prisma tegak = 2 x Luas alas + (Keliling alas x tinggi) 

 

4). Volum Prisma Tegak 

  Rumus untuk volum prisma dapat dibuktikan berdasarkan 

rumus volum bangun ruang yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu 

volum balok atau volum prisma. 
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  Gambar di atas menunjukkan balok dipotong menurut 

bidang diagonal dan diperoleh dua buah prisma tegak yang alasnya 

berbentuk segitiga. 

Volum prisma segitiga  = ½ x volum balok 

 = ½ x luas daerah persegi panjang x 

tinggi 

 = (½ x luas daerah persegi panjang) x 

tinggi 

 = luas daerah segitiga x tinggi 

  Untuk menentukan volum prisma yang alasnya bukan 

berbentuk segitiga, dapat dilakukan dengan cara membagi prisma 

tersebut menjadi beberapa prisma segitiga. 
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33

Volum prisma segienam = 6 x volum prisma segitiga 

   = 6 x luas daerah segitiga x tinggi 

   = (6 x luas daerah segitiga) x tinggi 

   = luas daerah segienam x tinggi 

  = luas alas x tinggi 

 Oleh karena setiap prisma segi banyak dapat dibagi menjadi 

beberapa buah prisma segitiga, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 

setiap prisma tegak berlaku rumus : 

 Volum prisma tegak (V) = L x t 

 

 dengan V = volum, L = Luas alas, dan t = tinggi 

 

b. LIMAS 

1). Pengertian Limas 

 

 

 

 

 

 

 Setiap limas dibatasi oleh sebuah segitiga atau segibanyak 

sebagai alas dan beberapa buah segitiga sebagai bidang tegak yang 

titik puncaknya bertemu pada satu titik. 

Limas Segiempat Limas Segitiga Limas Segilima 
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 Seperti halnya prisma, limas diberi nama juga berdasarkan 

bentuk segi-n pada bidang alasnya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Limas adalah bangun ruang 

yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segibanyak sebagai alas dan 

beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik 

puncak. 

2). Bagian-bagian Limas 

  

  

 

 

 

 

 

Perhatikan Limas T.ABCD di atas ! 

a). Bidang ABCD disebut bidang (sisi) alas. Bidang TAB, TBC, 

TCD, TAD disebut bidang (sisi) tegak. 

b). Garis AB, BC, CD, DA disebut rusuk alas, sedangkan garis AT 

disebut rusuk tegak. 

c). Garis AC, BD disebut diagonal bidang. 

d). Bidang TAC dan TBDdisebut bidang diagonal. 

e). Garis OT disebut tinggi limas. 
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3). Luas Permukaan Limas  

  Luas permukaan limas dapat dicari dengan menjumlahkan 

luas bidang yang membatasinya yaitu luas bidang alas dan luas bidang 

tegak. Perhatikan limas T.ABCD berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 Diketahui : 

TAB = TBC = TCD = TAD 

OT = tinggi limas 

ET = tinggi TBC = tinggi TAB = tinggi TCD = tinggi TAD 

ABCD = alas limas 

Luas Permukaan Limas T.ABCD = Luas bidang alas + Luas bidang 

tegak 

 = Luas ABCD + Luas TAB + Luas TBC 

+ Luas TCD + Luas TAD 

 = Luas ABCD + (Luas TAB + Luas TBC 

+ Luas TCD + Luas TAD) 

 = Luas ABCD + (4 x Luas TAB) 
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Di mana Luas TAB = ½ x AB x ET. 

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa Luas permukaan limas segitiga 

maupun segibanyak adalah : 

Luas Permukaan Limas = Luas alas + Jumlah luas segitiga pada bidang 

tegak 

 

4). Volum Limas  

  

 

 

 

 

 Rumus untuk volum limas tegak dapat dibukttikan berdasarkan 

rumus volum bangun ruang yang telah dipelajari sebelumnya yaitu 

volum kubus.  

 Perhatikan kubus ABCD.EFGH di atas! Dalam kubus tersebut 

ternyata dapat dibuat enam buah limas yang sama salah satunya adalah 

limas T.ABCD. Masing-masing limas tersebut beralaskan bidang alas 

kubus dan tingginya setengah panjang rusuk kubus. 
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 Jika volum masing-masing limas adalah V, maka volum 6 buah 

limas sama dengan volum kubus, sehingga diperoleh hubungan 

sebagai berikut: 

 

 

Volum 6 limas = Volum kubus 

  6 V = s x s x s 

   = (s x s) x s 

   = (s x s) x ½ s x 2 

 

  6 V = L x t x 2 

  6 V = 2 L x t 

     V = 
6
Lt2  

     V = tL
3
1  

 Dengan demikian untuk setiap limas segiempat maupun segi-n berlaku 

rumus sebagai berikut : 

  V = tL
3
1  

 dengan V = volum, L = Luas alas, dan t = tinggi 

   atau  

 Volum Limas  = 
3
1  Luas alas x tinggi 
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G. Kerangka Berfikir 

 Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan 

demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa. 

Sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan. 

Pembelajaran ini sudah dikatakan baik atau tidak, dapat dilihat dari hasil 

belajar siswa. Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor dari dalam dan 

faktor dari luar siswa tersebut. Faktor dari dalam di antaranya minat siswa 

untuk mengikuti pelajaran khusunya mata pelajaran matematika. Sedangkan 

faktor luar yang berpengaruh adalah cara mengajar guru yang kadang-kadang 

kurang tepat. Beberapa guru hanya mengajar dengan model pembelajaran 

yang kurang bervariasi sehingga siswa sulit untuk memahami materi yang 

diajarkan. 

 Pembelajaran Berbasis Masalah adalah pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran pada masalah autentik yang diharapkan nantinya 

siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkembangkan 

keterampilan secara mandiri dan dapat meningkatkan kepercayaan diri pada 

siswa. Dalam proses belajar mengajar siswa dipacu untuk berfikir kristis 

dalam pemecahan masalah sehingga diharapkan siswa memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang jelas, sedangkan alat peraga (alat bantu ajar) 

dapat membantu siswa dalam pembelajaran ini karena alat peraga dapat 
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membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna sehingga siswapun 

menjadi aktif. 

 Alat peraga dan LKS merupakan jenis media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dapat 

dimanfaatkan pada tahap pemahaman konsep. Pembelajaran dengan 

penggunaan alat peraga dan LKS, diharapkan proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan menarik sehingga motivasi siswa dalam belajar akan 

meningkat. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan alur diagram berikut : 

Bangun Ruang Sisi Datar 

 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

”Dengan model pembelajaran 
berbasis masalah dengan 

bantuan alat peraga dan LKS” 
Dalam pembelajaran berbasis 
masalah dengan bantuan alat 

peraga dan LKS kegiatan siswa 
dilakukan secara kelompok di 
mana terdapat kerjasama dan 
saling membantu antar siswa 

”Dengan pembelajaran 
konvensional” 

Dalam pembelajaran 
konvensional kegiatan belajar 

siswa secara mandiri tanpa 
bantuan dari teman sekelasnya 

Tes Tes 

Pemahaman Konsep Pemahaman Konsep 

Ada Perbedaan Hasil



 

 

40

H. Hipotesis 

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran berbasis 

masalah dengan penggunaan alat peraga dan LKS lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru dengan metode 

ekspositori terhadap pemahaman konsep materi pokok bangun ruang sisi datar 

pada siswa SMP kelas VIII semester II . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan lembar 

kerja siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar lebih efektif dari 

pada pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh guru yaitu pembelajaran 

dengan metode ekspositori. 

  Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini disajikan 

sebagai berikut: 

Kelas Perlakuan Tes 

Eksperimen 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan penggunaan alat peraga dan 

lembar kerja siswa 

Tes 

Kontrol 
Pembelajaran yang biasa dilaksanakan 

oleh guru dengan metode ekspositori 
Tes 

 

  Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan subyek penelitian 

b. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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c. Menyeimbangkan kedua kelas yang berdistribusikan normal agar dapat 

diketahui bahwa kedua kelas berangkat dari titik tolak yang sama 

dengan mencari homogenitasnya. 

d. Pada pembelajaran kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan 

lembar kerja siswa, dengan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah terlampir. Sedangkan 

kelas kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran yang biasa 

digunakan oleh guru. 

e. Kedua kelas diberi tes pada akhir pembelajaran. 

B. Metode Penelitian dan Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester II 

tahun pelajaran 2006/2007 di SMP Negeri 38 Semarang yang dibagi 

menjadi tiga kelas, yaitu: 

a. Kelas VIII A, terdiri dari 39 siswa, 

b. Kelas VIII B, terdiri dari 39 siswa, 

c. Kelas VIII C, terdiri dari 39 siswa. 

 Populasi ini diasumsikan homogen dengan memperhatikan latar 

belakang pendidikan guru yang sama, buku sumber yang digunakan 

sama, dan usia siswa relatif sama, serta penempatan siswa dalam kelas 

berdasarkan rangking atau tidak ada kelas unggulan. 
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2. Sampel 

  Pengambilan sampel dengan teknik random sampling yaitu dengan 

memilih satu kelas secara acak sebagai kelas eksperimen dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol. Sampel diambil 2 kelas dengan undian dan didapat 

kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan VIII A sebagai kelas kontrol. 

Hasil uji homogenitas dan analisis varians menyimpulkan bahwa 

populasinya homogen dan berasal dari keadaan yang sama.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. 

1. Variabel bebas 

 Variabel bebasnya adalah Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Penggunaan Alat Peraga dan Lembar Kerja Siswa pada pokok bahasan 

Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD). 

2. Variabel terikat 

 Variabel terikatnya adalah pemahaman konsep pada pokok bahasan 

Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD). 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

 Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pola sebagai berikut. 
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Kelas Kondisi Awal Perlakuan Tes Akhir 

Eksperimen Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan 

penggunaan alat peraga 

dan LKS 

Tes 

Pemahaman 

Konsep 

Kontrol 

Nilai rapor 

semester I 

tahun ajaran 

2006/2007 
Pembelajaran dengan 

menggunakan metode 

ekspositori 

Tes 

Pemahaman 

Konsep 

 Perlakuan diberikan kepada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan 

lembar kerja siswa sedangkan kelas kontrol dengan pembelajaran 

menggunakan metode ekspositori.  

 Adapun tahapan pemberian perlakuan kepada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dapat dilihat dalam bagan berikut. 
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2. Dokumentasi 

  Digunakan untuk mengetahui dan mendaftarkan daftar nama 

siswa yang menjadi sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan mengetahui nilai rapor terakhir dari kedua kelas. Nilai 

inilah yang dimanfaatkan untuk menguji kesamaan aspek pemahaman 

konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol pada kondisi awal 

atau sebelum diberi perlakuan.  

3. Tes 

  Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil 

belajar matematika pada pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar. 

Teknik tes ini dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan mendapatkan data akhir. 
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Tes diberikan kepada kedua kelas dengan alat tes yang sama dan hasil 

pengolahan data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. 

  Instrumen yang digunakan terdiri atas 10 butir soal uraian dengan 

alokasi waktu 80 menit. Hasil tes ini akan digunakan sebagai data 

akhir untuk membandingkan pemahaman konsep siswa akibat dari 

perlakuan yang berbeda yang diberikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Dengan demikian dapat diketahui pemahaman konsep 

tentang prisma dan limas yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan lembar kerja 

siswa dengan model pembelajaran dengan metode ekspositori. 

 

E. Tahap-tahap Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah  

1) Pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan.  

 Bahan yang akan diteskan adalah pokok bahasan Bangun Ruang Sisi 

Datar khususnya menentukan luas permukaan dan volum prisma dan 

limas. 

2) Menentukan jumlah soal 

 Jumlah soal yang akan diteskan adalah 10 butir. 

3) Menentukan waktu yang disediakan.  

 Jumlah waktu yang disediakan untuk tes uji coba adalah 80 menit. 
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4) Menentukan tipe soal. 

 Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

uraian. 

5) Menentukan komposisi jenjang kognitif. 

 Perangkat tes yang akan diujicobakan yaitu aspek pemahaman 

konsep siswa. 

6) Membuat kisi-kisi soal 

 Kisi-kisi tes disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dengan harapan tidak menyimpang dari tujuan 

pembelajaran di SMP. Kisi-kisi untuk soal uji coba dapat dilihat pada 

lampiran. 

7). Penyusunan butir-butir tes 

 Setelah kisi-kisi disusun, selanjutnya membuat butir-butir soal 

dengan ruang lingkup dan jenjang sesuai dengan kisi-kisi. Naskah 

soal uji coba dapat dilihat pada lampiran. 

2. Tahap Uji Coba  

Untuk mengetahui kualitas dari perangkat tes, soal-soal yang telah dibuat 

diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa diluar kelas ekspermen dan 

kelas kontrol yaitu kelas VIII C, hal ini dilakukan untuk meghindari 

biasnya hasil penelitian. Bila diujicobakan pada siswa yang dijadikan 

sampel penelitian maka akan mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa 

merasa pernah mengerjakan soal tersebut dalam uji coba. 
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3. Tahap Analisis Uji Coba Soal 

Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa dari kelompok penelitian. Suatu tes dapat dikatakan 

baik sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan tes yaitu 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Berdasarkan 

data hasil tes uji coba perangkat tes dihitung validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda soal sebagai berikut. 

a. Uji Validitas 

 Untuk pengujian validitas digunakan rumus korelasi product moment 

dari Pearson, sebagai berikut : 

 
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 Keterangan : 

 rxy = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

 X = skor tiap item 

 Y = skor total 

 n = jumlah sampel 

 Koefisien korelasi yang diperoleh dengan rumus tersebut 

dibandingkan dengan n responden pada taraf signifikan 5%. Item-

item yang mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel 

termasuk item yang valid dan yang kurang dari r tabel termasuk item 

yang tidak valid. Item yang tidak valid perlu direvisi atau tidak 

digunakan (Suharsimi,2002). 
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 Berdasarkan uji coba soal yang telah dilakukan dengan N = 40 dan 

taraf signifikansi 5 % didapat rtabel = 0,312, jadi item soal dikatakan 

valid jika rhitung > rtabel. 

 Hasil uji coba dari 20 soal yang terdiri dari 10 soal pemahaman 

konsep prisma dan 10 soal pemahaman konsep limas diperoleh 12 

soal yang valid yaitu soal nomor 1,2,3,6,7, dan 8 untuk soal 

pemahaman konsep prisma dan soal nomor 1,2,6,8,9,dan 10 untuk 

soal pemahaman konsep limas. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 6) 

b. Uji Reliabilitas 

 Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

digunakan rumus K-R.20, sebagai berikut : 

 ⎟
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⎜
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⎜
⎝
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n
nr

σ

σ  

 Keterangan : 

 r11   = reliabilitas instrumen 

 2
bσΣ = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 2
tσ  = varians total 

 Apabila harga r11 dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikan 5% ternyata lebih besar, berarti instrumen tersebut reliabel 

(Suharsimi,2002). 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,66807 dengan taraf 

signifikansi 5 % dan N = 40 diperoleh rtabel = 0,312.  
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 Karena r11 > rtabel, maka soal tersebut reliabel. (Perhitungan 

selengkapnya lihat lampiran 6) 

c. Taraf Kesukaran 

 Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran. Rumus yang digunakan adalah : 

  %100x
N

gagalyangsiswaBanyaknyaTK =  

 Keterangan : 

 TK = Banyaknya siswa yang gagal 

 N = Banyaknya siswa yang mengikuti tes 

 Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut : 

TK Kriteria 

%100%72
%72%27

%27%0

≤≤
≤≤
≤≤

TK
TK

TK Mudah 

Sedang 

Sukar 

 (Suharsimi,2002). 

d. Daya Beda 

 Tehnik yang digunakan untuk menghitung daya beda bagi tes bentuk 

esai adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata(mean) 

yaitu antara rata-rata dari kelompok atas dengan rata-rata dari  
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Keterangan : 

 MH = rata-rata dari kelompok atas 

 ML  = rata-rata dari kelompok bawah 

 2
1xΣ = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

 2
2xΣ = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

 Ni = 27% x N  

 Klasifikasi daya pembeda adalah : 

- D = 0,00 – 0,20 : jelek 

- D = 0,21 – 0,40 : cukup 

- D = 0,41 – 0,70 : baik 

- D = 0,71 –1,00 : baik sekali 

- D = negatif, soalnya tidak baik, jadi sebaiknya dibuang  saja 

(Suharsimi,2002). 

F. Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berangkat 

dari kondisi awal yang sama. Hal ini dapat dianalisis pada langkah-langkah 

analisis tahap awal yaitu: 
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1 Uji normalitas  

 Pengujian statistik yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat dengan rumus  

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EOX  

 Keterangan : 

 k : Banyaknya kelas interval 

 Oi : Frekuensi Pengamatan 

 Ei : Frekuensi Harapan 

 Distribusi data normal jika X2hitung < X2tabel dengan dk = k-3 dan taraf 

signifikansi 5% maka gejala diamati berdistribusi normal.  

 (Sudjana, 1996 : 273) 

2   Uji kesamaan dua varians. 

 Untuk menguji kehomogenan varians digunakan rumus : 

 2
2

2
1

S
SF =  

 Keterangan :  

 
TerkecilVariansS

TerbesarVariansS
2

2

2
1

=

=
 

 Kriteria pengujian adalah Ho diterima jika Fhitung < Ftabel.  

(Sudjana, 1996 : 249) 

3   Uji kesamaan dua rata-rata 

 Untuk menguji kesamaan rata-rata dua kelas perlakuan maka perlu diuji 

dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata dengan uji t. 
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 Hipotesis yang akan diuji adalah 
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 Keterangan :  

 1μ  = rata-rata kelas pertama 

 2μ  = rata-rata kelas kedua 

 Apabila varians dari kedua kelas sama, maka rumus yang digunakan 

adalah statistik t dengan rumus sebagai berikut : 
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 (Sudjana, 1996 : 239) 

Derajat kebebasan untuk tabel t adalah (n1 + n2 - 2) dengan peluang 

( )α−1 , signifikantaraf=α . Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 

5%. Dengan kriteria pengujian jika tabelhitungtabel ttt <<−  maka H0 dterima. 
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G. Analisis Data Akhir 

 Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan tes 

akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang akan digunakan sebagai 

dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

1. Uji normalitas data 

Setelah mendapatkan nilai tes akhir yang menunjukkan hasil belajar dari 

model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), data 

tersebut diuji kenormalannya sebelum dianalisis lebih lanjut. Uji statistik 

yang digunakan adalah rumus chi kuadrat yaitu : 

( )∑
=

−
=

k

1i i

2
ii2

E
EOX  

 Keterangan : 

 k : Banyaknya kelas interval 

 Oi : Frekuensi Pengamatan 

 Ei : Frekuensi Harapan 

 Distribusi data normal jika x2
hitung < x2

tabel dengan dk = k-3 dan taraf 

signifikansi 5% maka gejala diamati berdistribusi normal.  

 (Sudjana, 1996 : 273) 

2. Uji Beda rata-rata 

Untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari kedua kelompok dalam hal 

pemahaman konsep diuji menggunakan uji-t dengan rumus. 

 Hipotesis yang akan diuji adalah 
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H
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 Keterangan :  

 1μ  = rata-rata kelas pertama 

 2μ  = rata-rata kelas kedua 
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 (Sudjana, 1996 : 239) 

Derajat kebebasan untuk tabel t adalah (n1 + n2 - 2) dengan peluang 

( )α−1 , signifikantaraf=α . Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 

5%. Dengan kriteria pengujian jika tabelhitung tt <  maka H0 dterima. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Awal 

a. Uji Normalitas 

 Untuk menguji kenormalan data sampel digunakan uji chi-kuadrat. 

Nilai awal yang digunakan untuk menguji normalitas distribusi sampel 

adalah nilai rapor matematika (aspek pemahaman konsep) kelas VIII 

semester I tahun ajaran 2006/2007. 

1) Uji normalitas kondisi awal pada kelas eksperimen (kelas VIII B) 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh harga 

3,7937 χ hitung
2 = dan 7,810 χ tabel

2 = , karena tabel
2

hitung
2 χχ <  berarti 

data berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 5) 

2) Uji normalitas kondisi awal pada kelas kontrol (kelas VIII A) 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh harga 

4,5715 χ hitung
2 = dan 7,810 χ tabel

2 = , karena tabel
2

hitung
2 χχ <  berarti 

data berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 5) 
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b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F. 

 Ho : 2
2

2
1 ss = , kedua kelas homogen 

 Ha : 2
2

2
1 ss ≠ , kedua kelas tak homogen 

 Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kelas Varians (s2) Fhitung Ftabel 

Eksperimen 44,94 

Kontrol 41,35 

1,0869 1,720 

Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas homogen. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 5) 

c. Uji Kesamaan Rata-rata 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji-t. 

 
rataratakesamaanmempunyaitidakkelaskedua,μμH

rataratakesamaanmempunyaikelaskedua,μμH

21I

210

−≠=
−==

 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kelas N Mean 
( X ) 

Varians 
(s2) 

thitung ttabel 

Eksperimen 39 70,46 44,94 

Kontrol 39 70,62 41,35 

-0,1075 1,6673

Karena t berada di antara ttabel (-1,6673 < -0,1075 < 1,6673), maka Ho 

diterima. Jadi ada kesamaan rata-rata kondisi awal antara kelas 
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eksperimen dan kelas kontrol. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 5) 

2. Analisis Data Akhir 

a. Uji Normalitas 

 Sebelum menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan terlebih dahulu 

uji normalitas data yang diperoleh. Untuk menguji kenormalan 

distribusi sampel digunakan uji chi-kuadrat. 

1) Uji normalitas skor pemahaman konsep pada kelas eksperimen 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh harga 

7,0197 χ 2 = dan 7,810 χ tabel
2 = , karena tabel

2
hitung

2 χχ <  berarti data 

berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya lihat lampiran 7) 

2) Uji normalitas skor pemahaman konsep kelas kontrol 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh harga 

6,4321 χ 2 = dan 7,810 χ tabel
2 = , karena tabel

2
hitung

2 χχ <  berarti data 

berdistribusi normal. (Perhitungan selengkapnya lihat lampiran 7) 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F. 

 Ho : 2
2

2
1 ss = , kedua kelas homogen 

 Ha : 2
2

2
1 ss ≠ , kedua kelas tak homogen 
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Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kelas Varians (s2) Fhitung Ftabel 

Eksperimen 104,55 

Kontrol 127,76 

1,222 1,720 

Karena Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua kelas homogen. (Perhitungan selengkapnya lihat 

lampiran 7) 

c. Uji Rata-rata (Uji pihak kanan) 

 210 μμ ≤=H , Rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

skor tes pemahaman konsep kelas kontrol. 

 21 μμ >=IH , Rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata skor tes pemahaman 

konsep kelas kontrol. 

 Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kelas N Mean 

( X ) 

Varians 

(s2) 

thitung ttabel 

Eksperimen 39 69,73 104,55 

Kontrol 39 65,08 127,76 

1,9068 1,6673

Karena thitung > ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas 
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eksperimen lebih baik dari pada rata-rata skor tes pemahaman konsep 

kelas kontrol. (Perhitungan selengkapnya lihat lampiran 5) 

d. Hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru 

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan oleh guru pada kelas 

eksperimen selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut: 

1. Pada pembelajaran I, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dapat dikategorikan baik. 

2. Pada pembelajaran II, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dapat dikategorikan baik. 

3. Pada pembelajaran III, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dapat dikategorikan baik. 

4. Pada pembelajaran IV, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran dapat dikategorikan sangat baik. 

Perkembangan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

e. Hasil observasi aktivitas siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen 

selama pembelajrn diperoleh data sebgai berikut: 

1. Pada pembelajaran I, siswa yang aktif sebesar 60,71%. 

2. Pada pembelajaran II, siswa yang aktif sebesar  64,29%. 

3. Pada pembelajaran III, siswa yang aktif sebesar 71,43% 

4. Pada pembelajaran IV, siswa yang aktif sebesar 75%. 
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 Perkembangan aktivitas siswa selama pembelajarn selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

 

B. Pembahasan 

Dari analisis data awal diperoleh data nilai rapor aspek pemahaman 

konsep berdistribusi normal dan F hitung  < F tabel , sehingga dapat dikatakan 

kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol berawal dari keadaan 

yang sama atau homogen. Selanjutnya, kedua kelompok dapat diberi 

perlakuan. Dalam pembelajaran, kelas eksperimen menerapkan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan alat peraga dan lembar 

kerja siswa sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran  ekspositori. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen mendorong siswa untuk lebih 

aktif bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya dan kreatif dalam 

mengembangkan ide-ide yang dimilikinya. Pembelajaran yang dilakukan juga 

mengembangkan sistem diskusi antar siswa, sehingga secara langsung mampu 

mengembangkan kerjasama antar siswa. Pada kelas eksperimen konsep 

matematika dibangun oleh sedikit demi sedikit dengan dipandu oleh guru 

yaitu dengan mengingatkan kembali konsep matematika yang di pelajari atau 

dikuasai oleh siswa. Konsep matematika tersebut kemudian dijadikan modal 

bagi siswa dalam memikirkan dan menemukan kembali konsep matematika 

yang akan dipelajari.  

Untuk menuangkan ide-ide siwa kemudian diberi lembar kerja siswa 

dan alat peraga yang mangarah pada kegiatan mengkonstruksi pengetahuan 
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yang dimiliki dan menemukan konsep. Seluruh proses belajar dilakukan 

dengan cara membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan komunikasi antar siswa dengan siswa 

maupun antar siswa dengan guru. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh 

masimg-masing kelompok di depan kelas. Selanjutnya untuk memantapkan 

pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari guru juga memberikan 

contoh atau pemodelan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Refleksi atau penilaian, baik penilaian pada saat presentasi 

maupun penilaian hasil evaluasi belajar mendorong siswa untuk lebih aktif 

dan serius dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 Pada pembelajaran I, pelaksanaan perlakuan pada kelas eksperimen 

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru maupun 

siswa membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Selain itu, pada waktu 

pengelompokan terkadang menimbulkan kegaduhan dalam kelas yang 

menyita waktu pembelajaran. Hambatan yang terjadi secara perlahan –lahan 

dapat berkurang dikarenakan siswa mulai terbiasa dengan model pembelajaran 

berbasis masalah sehingga secara umum proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas eksperimen mengenai 

kemampuan guru dalam mengelola pembalajaran I sampai dengan 

pembelajaran IV menunjukkan adanya peningkatan persentase pada setiap 

pembelajaran. Pada pembelajaran I dan II dari perhitungan persentase 

menunjukkan pengelolaan sudah baik, sedangkan pada pembelajaran III dan 
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IV dari perhitungan persentase menunjukkan bahwa pengelolaan 

pembelajaran menjadi sangat baik. Adanya kekurangan, hambatan, dan 

kendala pada setiap pembelajaran ditindaklanjuti oleh guru untuk 

memperbaiki kemampuan dalam pengelolaan kelas dan memperbaiki 

kesalahan serta kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. 

Peningkatan kemampuan guru diikuti pula dengan peningkatan 

aktivitas siswa pada setiap pembajaran. Terlihat dari hasil perhitungan 

persentase dari pembelajaran I dan II menunjukkan aktivitas siswa yang baik, 

sedang pada pembelajarn III dan IV dari hasil perhitungan persentase menjadi 

sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran berbasis 

masalah, aktivitas siswa menjadi lebih baik. Secara umum terjadinya 

perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dimungkinkan 

karena diterapkannya model pembelajaran berbasis masalah pada kelas 

eksperimen.  

Seluruh rangkaian dalam pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah dengan lembar kerja siswa dan alat peraga 

menyebabkan kemampuan pemahaman konsep siswa SMP N 38  kelas VIII 

lebih baik dibandingkan dengan pemahaman konsep matematika yang dalam 

pembelajarannya menerapkan pembelajaran ekspositori. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji t 1,9068 > 1,6673 yang berarti Ha diterima. Dengan kata lain 

rata-rata skor tes pemahaman konsep kelas eksperimen lebih dari rata-rata 

skor tes pemahaman konsep kelas kontrol sehingga pembelajaran berbasis 

masalah dengan menggunakan alat peraga dan lembar kerja siswa lebih efektif 
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digunakan dalam mengembangkan kemampuan pemahaman konsep siswa 

dibandingkan dengan menggunakan metode ekspositori.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga dan lembar 

kerja siswa lebih efektif dibandingkan penerapan pembelajaran ekspositori 

terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa SMP N 38 Semarang kelas 

VIII tahun pelajaran 2006/2007. 

B. Saran 

 Setelah melaksanakan penelitian saran yanga dapat diajukan adalah: 

1. Dalam mengajar kompetensi dasar khususnya bangun ruang sisi datar 

hendaknya pembelajaran berbasis masalah dengan penggunaan alat peraga 

dan lembar kerja siswa ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para 

guru untuk menerapkan model-model pembelajaran yang baru. 

2. Dengan adanya observasi pada guru diharapkan dapat memperbaiki 

kemampuan dalam pengelolaan kelas dan memperbaiki kesalahan serta 

kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. 
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