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SARI 

 
MOH. HAMZAH, 2008. Efektifitas Pembelajaran Matematika Berbasis 
Teknologi Berbantuan CD Interaktif Berorientasi Model Kooperatif tipe STAD 
pada Materi  Bangun Ruang Kelas IX  
  

Kata Kunci : 

Pembelajaran berbasis Teknologi ,Kooperatif Tipe STAD, dan  CD Interaktif 

 

 Latar belakang dalam penelitian ini adalah (1) penguasaan siswa terhadap 
mata pelajaran matematika masih rendah, (2) kegiatan pembelajaran di kelas pada 
umumnya terpusat pada guru, (3) kurikulum yang berlaku saat ini menghendaki 
agar dalam pembelajaran menerapkan model pembelajaran kooperasti dan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komuniskasi, dan (4) kesulitan siswa 
SMPN 2 Cilimus dalam mempelajari geometri khususnya mengenai bangun 
ruang.Adapun permasalahannya adalah apakah ketuntasan belajar (aktivitas, 
keterampilan proses dan prestasi belajar) siswa dapat tercapai, keaktivan dan 
keterampilan proses berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa dan 
perbedaan prestasi belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pembelajaran matematika berbasis 
teknologi  berbantuan CD Interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD 
pada materi bangun ruang kelas IX.  
  

Metode dalam penelitian ini adalah eksperimen, dimana populasinya siswa 
kelas IX SMP Negeri 2 Cilimus Kuningan terdiri dari 5 kelas. Dengan teknik 
klaster random sampling terpilih kelas IX C sebagai kelas Eksperimen dan IX E 
sebagai kelas kontrol. Variabel indevenden penelitian ini keaktivan dan 
keterampilan proses pada pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan 
CD interaktif, dan variabel dependennya prestasi belajar siswa. Data diperoleh 
dengan lembar pengamatan pada variabel independen dan tes untuk variabel 
dependen. Data diolah dengan analisis regresi dan uji banding. 
  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran matematika berbasis 
teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD, (1)  
dapat mencapai kriteria ketuntasan pada hasil belajar yaitu prestasi belajar, 
keaktivan dan keterampilan proses, (2) terdapat pengaruh yang signifikan 
keaktivan dan keterampilan proses siswa terhadap prestasi belajar dan (3) prestasi 
belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 

 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan model pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD Interaktif berorientasi model 
kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang efektif. Oleh karena 
itu disarankan kepada guru matematika untuk menerapkan  pembelajaran berbasis 
teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD pada 
materi bangun ruang dan materi-materi matematika yang lainnya. 
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ABSTRACTION 

 
MOH. HAMZAH, 2008. The effectiveness of leraning mathematics basic 
technology by helping Interactive CD oriented cooperative model STAD type of 
material room at IX grade. 
 
The key words : Learning basic of technology, cooperative of STAD type and 

Interactive CD 
 

The main purpose of this reseach is to know the effectiveness of the 
cooperative learning model of STAD type by helping interactive CD in learning 
with the main material is room at IX grade. 

Population in the reseach is all of the IX grade, students in the full 
semester of SMP Negeri 2 Cilimus in 2007/2008 period, consist of 5 classes 
groups. As a sample for this reseach taken two classes with random 
sampling.Choosen IX C as experiment class in learning with learning 
mathematics basic technology by helping Interactive CD oriented cooperative 
model STAD type and IX E class as a control class as a sample haveof gr the 
same basic ability, given a different test of the average ( t test ) to semester 
examinee .that its significantin value is 0,058 which its value is more than 0,05, so 
known that the classes group have the same ability. 

The result of this reseach shows that learning mathematics basic of 
technology oriented cooperative model of STAD type by helping CD interactive : 
(1) it can be an alternative in learning mathematics because it can reach a mastery 
learning on the students’ learning, in this case it is shown that a different test of 
the average one sample (one sample t test )  of learning value is t = 4,548 > ttable = 
1,680 with α = 5% and df = 44, so the result of learning has reached the mastery, 
(2) it can become a learning situation more effective and (3) it can become the 
result of learning better than learning convensi case based an the average of value 
of learning from experiment class is 72,35 more than the average of learning in 
control class, that is 56,69. 

In this case, learning mathematics basic of technology oriented 
cooperative model STAD type by helping CD interactive is an effective model, 
concentrated to the students. The students activities and skills have a strong effect 
on the learning result and there is a different result of leaning if compared with the 
conversional learning process. So it is sugested to the SMP mathematics teachers 
to try and apply the model learning mathematic basic of technology oriented 
cooperative STAD type by helping interactive CD in others materials. Even, it is 
expected to try copplying this kind of model for processing an activity class 
research.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di 

samping membawa dampak yang positif juga membawa dampak negatif bagi 

umat manusia. Dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi dan 

mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yaitu dengan pendidikan. Pendidikan memegang 

peranan penting karena pendidikan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan 

oleh setiap individu, untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

maka diperlukan ilmu diantaranya matematika.  

Matematika merupakan pengetahuan yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

mengembangkan daya pikir manusia. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini, 

maka mata pelajaran matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bertujuan  membekali peserta didik 

untuk memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan 

kemampuan bekerja sama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk meningkatkan kualitas hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, 

dan kompetitif (BSNP, 2006:1). 
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Namun demikian sampai saat ini penguasaan siswa terhadap mata pelajaran 

matematika masih rendah, hal ini  tercermin dari nilai batas kelulusan hasil ujian 

nasional SMP yaitu 4,25 pada tahun 2006/2007, dan tidak ada satu pun propinsi di 

Indonesia yang dapat mencapai lulus 100% dan matematika masih merupakan 

pelajaran yang paling banyak menyebabkan siswa tidak lulus (Wassenaar,2007:2). 

 Dengan melihat kondisi di SMP Negeri 2 Cilimus sebagian besar siswa 

kurang memahami konsep dan prinsip matematika apalagi menerapkannya 

khususnya pada materi geometri bangun ruang. Hasil penelitian di sekolah 

menengah menyatakan bahwa banyak siswa melakukan kesalahan dalam 

memahami konsep-konsep geometri (Sunardi, 2000:36).  Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Soedjadi (1991) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan 

penguasaan materi geometri oleh siswa adalah sukar mengenali dan memahami 

bangun-bangun geometri terutama bangun-bangun ruang serta unsur-unsurnya.  

Matematika selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sulit, abstrak dan 

sosok guru yang menakutkan akibatnya matematika kurang disenangi siswa, 

begitu juga dalam penyajian pembelajarannya yang disajikan guru kurang 

bervariasi dan inovasi hanya berpegang pada buku paket dan menggunakan 

metode konvensional. Yuwono (2001:2) menyebutkan bahwa pengajaran 

matematika secara konvensional mengakibatkan siswa hanya bekerja secara 

prosedural dan memahami matematika tanpa penalaran. Selain itu, salah satu yang 

sering dikeluhkan dalam dunia pendidikan matematika adalah kurangnya 

keterkaitan matematika di sekolah dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari 

siswa.   
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Untuk membekali kompetensi yang dimiliki siswa bermampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan berkemampuan bekerjasama, salah 

satunya kemampuan guru untuk dapat memilih suatu strategi pembelajaran yang 

tepat. Strategi pembelajaran adalah rumusan siasat atau kiat yang sengaja 

direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar 

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuannya yang berupa hasil 

belajar dapat tercapai secara optimal (TIM MKPBM UPI, 2001:6).  

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan disarankan guru senantiasa 

memilih strategi pembelajaran matematika yang dapat eksplorasi ketrampilan 

proses terhadap matematika dan melibatkan siswa secara aktif baik fisik, mental 

maupun sosial dalam belajar, maka dari itu penilaian hasil belajar dalam KTSP 

mencakupi 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Munandar (2006:6) yang mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka siswa harus diberi motivasi agar tumbuh 

sikap positif dan aktif membangun serta membentuk sendiri pengetahuannya, 

sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilisator. 

Dalam memilih suatu strategi pembelajaran diperlukan beberapa 

pertimbangan antara lain keadaan siswa, keadaan sekolah, lingkungan belajar dan 

kemajemukan sosial budaya masyarakat, serta tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Kenyataan yang ada di Sekolah Menengah Pertama menunjukan bahwa 

:1) keadaan siswa yang heterogen, baik agama, jenis kelamin, tingkat sosial, 

kemampuan akademik dan suku/ras. 2) era globalisasi dewasa ini diperlukan 

kerjasama (Kooperatif) untuk mencapai tujuan. Dalam melakukan  kerjasama 

perlu ditumbukan sikap sosial sehingga dalam pembelajaran perlu dilatih 
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mengembangkan sikap-sikap sosial. Sikap sosial yang dimaksud antara lain saling 

menerima perbedaan, menghargai pendapat orang lain, berbagi tugas, menjelaskan 

kepada orang yang belum memahami dan sebagainya.  

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa kegiatan belajar perlu 

diciptakan lingkungan belajar yang dapat merangsang keaktifan dan ketrampilan 

proses siswa dengan cara membentuk kelompok belajar yang  heterogen. 

Kelompok belajar tersebut disebut kelompok belajar koooperatif (cooperatif 

learning) menurut Slavin (As’ari, 2003:5). Belajar kooperatif dapat meningkatkan 

pengembangan sikap sosial yang saling menghargai, saling memberikan dan 

menerima masukan diantara teman sekelompoknya. 

Pendekatan dan strategi pembelajaran diperlukan untuk membantu siswa 

mencapai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Salah satu strategi yang 

menuntut siswa aktif dalam pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif  dengan 

tipe STAD. Johnson & Johnson (1994:30) menyatakan bahwa belajar kooperatif 

sangat diperlukan karena dengan belajar kooperatif (1) siswa dapat belajar lebih 

banyak,    (2) siswa lebih menyukai lingkungan persekolahan, (3) siswa lebih 

menyukai satu sama lain, (4) siswa mempunyai penghargaan yang lebih besar 

terhadap diri sendiri, dan (5) siswa belajar keterampilan sosial secara lebih efektif.  

Selain mengupayakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat, 

juga perlu dipikirkan cara penyajian materi yang mengaitan konsep-konsep 

matematika dengan pengalaman yang telah siswa dan digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga materi dan konsep-konsep matematika yang dipelajari tidak 

abstrak lagi.  
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Misalkan dalam menyampaikan materi bangun ruang sisi: kubus, balok, 

prisma, limas, kerucut  dan bola. konsep-konsep tersebut dikaitkan dengan 

pengalaman siswa yang telah mereka kenal diantaranya bentuk atap 

rumah,gedung, kotak transmisi, foto-foto yang berkaitan dengan bangun ruang. 

Pengalaman-pengalaman siswa tersebut  secara teoritis telah  memenuhi fungsi 

kognitif yang sangat penting dalam menghubungkan pengetahuan prasyarat 

dengan materi yang akan diajarkan lebih dekat dan menarik.  

Untuk menumbuhkan aktivitas dan ketrampilan proses siswa, maka selain 

digunakan model pembelajaran yang sesuai dan mengaitkan materi pelajaran yang 

ada disekitar siswa, perlu adanya media pembelajaran. Dengan menggunakan 

media pembelajaran  yang dapat dieksplorasi secara langsung oleh siswa dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Semakin banyak indra yang dimanfaatkan oleh siswa, semakin baik daya 

ingat dan pemahaman siswa. Menurut pengalaman Dale (Fajar, 2002:75) dengan 

membaca akan ingat 10%, dengan mendengar akan ingat 20%, dengan melihat 

akan ingat 30%, dengan mendengar dan melihat akan ingat 40%, dengan 

mengatakan akan ingat 70%, sedangkan dengan mengatakan dan melakukan akan 

ingat 90%. Sejalan dengan hal tersebut Ruseffendi (1989:339) berpendapat bahwa 

media pembelajaran dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan 

realistis.  

Selanjutnya Purwanto (2004 : 6) menyarankan agar menggunakan aplikasi 

multi media interaktif dalam pembelajaran, karena dengan multimedia interaktif 

dapat mengoptimalkan peran indra dalam menerima informasi ke dalam sistem 

memori, sehingga dapat relatif lebih efektif membangun struktur pemahaman 
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siswa. Multimedia interaktif yang dimaksud adalah suatu konsep di bidang 

teknologi komputer dimana komponen-komponen seperti teks, gambar, animasi 

dan video digabungkan menjadi satu untuk disajikan secara interaktif. Salah satu 

media yang dipandang efektif yang dapat digunakan pada pembelajaran adalah 

dalam bentuk CD. Surya (2007) juga menyarankan agar guru senantiasa 

meninngkatkan pelayanan terhadap siswa tanpa harus berhadapan langsung, 

melainkan menggunakan CD interaktif maupun dengan menggunakan internet. 

Meningkatnya kualitas pelayanan guru disinyalir berpengarup positif terhadap 

meningkatnya hasil belajar. 

 Dari uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan 

salah satu pendekatan dan mengaplikasikan media pembelajaran matematika  

yang mempunyai harapan lebih baik dalam meningkatkan aktivitas, pemahaman 

konsep dan keterampilan proses siswa terhadap matematika yang sesuai dengan 

tujuan kurikulum di atas yaitu pembelajaran matematika berbasis teknologi 

berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah ketuntasan belajar (Keaktifan, Ketrampilan Proses dan prestasi 

belajar) siswa dapat tercapai dengan menerapan pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif 

tipe STAD pada materi bangun ruang? 
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2. Adakah pengaruh keaktifan dan ketrampilan proses terhadap prestasi belajar 

siswa pada pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD 

interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD pada materi bangun 

ruang ? 

3.  Apakah prestasi belajar siswa yang menerapkan pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif 

tipe STAD pada materi bangun ruang lebih baik dibandingkan dengan yang 

memperoleh pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang hingga rumusan masalah tersebut di atas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ketuntasan belajar (Keaktifan, Ketrampinan Proses dan 

prestasi belajar) siswa yang pembelajarannya menerapkan pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model 

koperatif tipe STAD pada materi Bangun Ruang. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh keaktifan dan ketrampilan Proses 

terhadap Prestasi belajar siswa yang menerapkan pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe 

STAD pada materi Bangun Ruang. 

3. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa yang menerapkan  

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD pada materi Bangun Ruang  lebih 

baik dibandingkan dengan yang memperoleh pembelajaran konvensional. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari hasil dan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dimana siswa 

dapat lebih menyerap materi yang berupa pengetahuan dan juga memilik 

keterampilan aplikasi  teknologi sehingga prestasi belajarnya menjadi baik. 

2. Diperolehnya suatu variasi model pembelajaran yang lebih efektif pada 

pembelajaran matematika. 

3. Diperolehnya masukan yang baik dalam rangka perbaikan pembelajaran 

untuk meningkatkan prestasi siswa. 

4. Diperolehnya variasi model pembelajaran yaitu pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif  berorientasi model kooperatif 

tipe STAD yang dapat meningkatkan keterampilan berproses, keaktifan, 

dan prestasi belajar siswa. 

E. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

kesatuan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan tesis ini, maka 

perlu ditegaskan istilah- istilah sebagai berikut. 

i. Model pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi adalah dengan 

menerapkan kemampuan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat 

sesuatu yang berkenaan dengan suatu produk, yang berhubungan 

dengan seni yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta 

bersandarkan pada aplikasi dan implikasi pengetahuan itu sendiri 

(Rahman,2003:147) jadi model pembelajaran berbasis teknologi adalah 

suatu model pembelajaran tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk 
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memenuhi suatu tujuan yang disusun secara sistimatis berdasarkan 

pengamatan, percobaan, dan penalaran dengan diawali rasa ingin tahu 

tentang sesuatu sebagai langkah pemahaman suatu masalah. 

ii. Student Teams Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang pelaksanaannya meliputi empat 

komponen pokok, yaitu (1) presentasi kelas,  (2) kerja kelompok, (3) 

kuis atau tes, dan (4) penilaian  kelompok  

iii. Compact Disk (CD) Interaktif 

Compact Disk (CD) adalah salah satu bentuk multimedia yang 

merupakan kombinasi antarabeberapa media : Teks, gambar, Video, 

dan suara sekaligus dalam satu tayangan tunggal (Wibawanto, 2004:2) 

Multimedia interaktif adalah suatu bentuk ICT di bidang komputer, 

yang menggabungkan berbagai media penyampaian informasi seperti : 

teks, grafik/gambar, foto, musik, animasi dan video, serta dilengkapi 

dengan suatu unsure dimana user dapat mengontrol elemen-elemen 

penyampai informasi tersebut (kariadinata,2006:19), jadi CD interaktif 

adalah suatu multimedia yang berupa keeping CD yang dapat 

melakukan aksi yang bersifat saling aktif, dikemas dan 

dioperasionalkan dengan komputer. 

iv. Aktivitas Siswa 

aktivitas siswa adalah Interaksi yang dilakukan siswa selama proses 

belajar mengajar (Dirawat,1993:9) diantaranya mendengarkan 

/memperhatikan penjelasan guru atau teman siswa,  membaca, 
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berdiskusi, menggunakan CD, bertanya, memberi tanggapan, 

bekerjasama,mempresentasikan. 

v.   Ketrampilan Proses 

Keterampilan proses adalah kemampuan fisik, mental, sosial, 

mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan lainnya 

(Dirawat,1993:18).  Ketrampilan proses dalam penelitian ini adalah 

kemampuan fisik, mental dan sosial siswa dalam mengikuti tahap-

tahap pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD 

interaktif berorintasi model kooperatif tipe STAD. 

            vi   Prestasi  Belajar 

Prestasi belajar adalah suatu penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru 

(Ali,1996:787). Prestasi/hasil belajar adalah sesuatu yang dibuat 

(diadakan, dijadikan, dsb) oleh usaha (Sandriaf, 2007). Dalam 

penelitian ini prestasi belajar adalah hasil siswa dalam belajar pada 

ranah kognitif yang diukur melalui tes. 

vii. Efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna. Keefektivan 

berarti keberhasilan usaha, tindakan (Jamarah,2006:130). Keefektivan 

dalam penggunaan media informasi pengajaran dapat diserap oleh 

siswa  secara optimal. Dalam  tesis ini yang dimaksud efektif adalah 

tuntas belajar, berpengaruhnya secara positif  keaktifan, keterampilan 

proses terhadap hasil belajar, hasil belajar kelompok eksperimen lebih 

baik dari pada kelas kontrol. Jadi dikatakan efektif apabila 
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keterampilan proses, kemampuan menyelesaikan soal, hasil belajar 

dari kelompok eksperimen  lebih baik dari kelas Kontrol. Keefektivan 

suatu model pembelajaran merupakan suatu standar keberhasilan. 

Artinya semakin berhasil pembelajaran tersebut mencapai tujuan yang 

telah ditentukan, berarti semakin tinggi tingkat keefektivannya. 

viii. Ketuntasan belajar, Batas pencapaian (ketuntasan) berarti kemampuan  

sesorang telah menguasai kemampuan dasar yang telah ditentukan 

(Depdiknas,2002:25). belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakan dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, 

pengetahuan sikap , kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, 

dan lain-lain kemampuan (Hakim,2002:1), jadi ketuntasan belajar 

adalah perolehan secara menyeluruh dari ketrampilan proses, keaktifan 

dan hasil belajar dengan batas nilai tertentu.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

A. Teori Belajar 

      1. Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget (Suparno,1997:40) setiap pengetahuan itu pengetahuan 

fisis, matematis-logis, atau sosial. Pengetahuan yang akurat tidak dapat 

diturunkan langsung dari membaca atau mendengarkan orang bicara. Sehingga 

yang terpenting pada pembentukan pengetahuan itu adalah tindakan  atau 

kegiatan siswa terhadap suatu benda dan interaksi dengan orang lain dalam hal 

ini dimungkinkan pada pembelajaran kooperatif dengan menggunakan alat CD 

interaktif. Dengan demikian faktor-faktor sosial sangat penting dalam 

perkembangan intelektual siswa. Piaget (Wijayanti,2000:17) mengatakan 

lingkungan sosial siswa sebelum tingkat operasional konkrit tidaklah berbeda 

secara essensial dari lingkungan fisik, tetapi dalam tahap operasional konkrit 

dan khususnya tahap operasional formal peran lingkungan sosial bagi 

perkembangan intelektual siswa menjadi penting. Peran tersebut terlihat dalam 

bentuk saling bertukar pendapat dengan teman-temannya, mendiskusikan 

pendapat masing-masing, serta pengambilan konsensus sosial.   

 Manfaat teori Piaget dalam pembelajaran menurut Slavin (dalam 

Lamasi,2002:21) adalah sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran berpusat pada proses berpikir atau proses mental, tidak 

hanya mementingkan pada hasil. 

(2) Pembelajaran mengutamakan peran siswa yang berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif. Di dalam kelas penyajian pengetahuan tidak mendapat 
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penekanan, melainkan anak didorong menemukan sendiri pengetahuan itu 

melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. 

(3) Memaklumi adanya perbedaan individu  dalam hal kemajuan 

perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh 

melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu 

berlangsung pada kecepatan yang berbeda. 

Dalam pembelajaran kooperatif  tahap persiapan, salah satu syarat 

keanggotaan kelompok belajar adalah mempertimbangkan kemajuan 

perkembangan anak. Dalam kelompoknya siswa saling berdiskusi tentang 

masalah-masalah yang menjadi tugas kelompoknya masing-masing. Guru 

membimbing kelompok-kelompok belajar yang mendapat kesulitan pada saat 

mereka mengerjakan tugas.   

 2. Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky menekankan pada empat prinsip utama dalam 

pembelajaran, yaitu:  (1) the sociocultural nature of learning, (2) zone of 

proximal development, (3) cognitive appreticeship, dan (4) scaffolding. 

Prinsip pertama the sociocultural nature of learning menurut Vygotsky 

menekankan pada pentingnya peran orang dewasa atau teman sebaya yang 

lebih mampu dalam belajar. Vygotsky menyarankan untuk menggunakan 

kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan anggota kelompok yang 

berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan konseptual (Slavin dalam 

Murdiana,2002:21) penggunaan prinsip sosiokultural dalam pembelajaran 

kooperatif terlihat pada tahap kegiatan kelompok. Pada tahap kegiatan 

kelompok akan terjadi interaksi sosiokultural antar anggota kelompok yang 
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berbeda dalam kemampuan akademis, latar belakang sosial budaya, dan 

tingkat emosional 

Prinsip kedua zone of proximal development menurut Vygotsky adalah 

ide bahwa siswa belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam 

zona perkembangan terdekat mereka (Slavin dalam Murdiana, 2002:22). Pada 

pembelajaran kooperatif  prinsip ini digunakan pada saat terjadi diskusi dalam 

kelompok. 

Prinsip ketiga teori Vygotsky adalah cognitive apprenticeship  yaitu 

proses dimana seseorang yang sedang belajar tahap demi tahap untuk 

memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan  orang dewasa atau teman 

sebaya yang lebih tinggi pengatahuannya (Slavin dalam Murdiana, 2002: 22). 

Pada pembelajaran kooperatif prinsip ini terlihat pada tahap kegiatan 

kelompok di mana siswa-siswa dalam kelompok bersifat heterogen baik dari 

latar belakang sosial (ras), kemampuan akademik dan jenis kelamin. Mereka 

bekerja bersama-sama, saling membantu, berdiskusi untuk menyelesaikan 

materi/tugas belajar untuk mencapai tingkat penguasaan maksimal. 

Prinsip keempat scaffolding adalah pemberian bantuan yang lebih 

terstruktur pada awal pelajaran dan secara bertahap mengaktifkan tanggung 

jawab belajar kepada siswa untuk bekerja atas arahan diri mereka sendiri 

(Slavin dalam Murdiana,2002:22). Pada pembelajaran kooperatif prinsip 

scaffolding dapat dilihat terutama pada tahap presentasi kelas, yaitu guru 

memberikan pembelajaran kooperatif diawali dengan pendahuluan, 

menjelaskan materi yang telah dirancang dan disusun guru  dan memberi 

bantuan dalam menyelesaikan latihan terbimbing agar siswa dapat 
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mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bantuan yang diberikan tidak secara 

penuh tapi bersifat scaffolding. 

3. Teori Belajar Van Hiele 

Menurut teori Van Hiele (dalam Burger dan Shaughnesy, 1986) dalam memahami 

geometri seorang siswa akan melalui lima tahap perkembangan berpikir. Kelima 

tahap tersebut adalah tahap 0 (Visualisasi/Pengenalan), Tahap 1 (Analisis), Tahap 

2 (Deduksi Informal), Tahap 3 (Deduksi), dan tahap 4 (Rigor/keakutatan). Berikut 

uraian tentang tahap perkembangan berpikir van Hiele (Burger & culpepper, 

Bobango, dan Clemnent & Battisa, dalam Abdussakir, 2002). 

 Tahap 0 (Visualisasi/pengenalan). Tahap ini dikenalkan sebagai tahap 

dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini siswa 

mengenal bentuk-bentuk geometri, seperti : segitiga, lingkaran, kubus, balok, 

bola, limas dan lainnya, namun ia belum dapat memahami sifat dari objek-objek 

tersebut, ia hanya mengenal berdasarkan karakteristik visual dan penampilannya. 

 Tahap 1 (Analisis). Tahap ini dikenal sebagai deskriptif. Pada tahap ini 

siswa sudah dapat memahami sifat dari bentuk geometri, misalnya ia telah 

memahami konsep kubus, balok dan prisma, namum ia belum memahami bahwa 

kubus itu adalah balok dan prisma juga. Dalam hal ini siswa belum sepenuhnya 

dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. 

 Tahap 2 (Deduksi Informal). Tahap ini dikenal sebagai tahap abstrak, 

tahap abstrak/relasional, tahap teoritik dan tahap ordering. Pada tahap ini siswa 

melihat hubungan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri, menemukan sifat 

dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi formal, dan dapat 

mengklasifikasikan bangun-bangun secara hirarki. 



16 

 
 

 Tahap 3 (Deduksi). Tahap ini dikenal sebagai tahap deduksi formal. Pada 

tahap ini siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti.Siswa 

berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. 

 Tahap 4 (Rigor/Keakutatan ). Tahap ini disebut sebagai tahap matematika. 

Pada tahap ini siswa bernalar secara formal dan dapat memahami keterkaitan 

antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, dan teorema 

pembuktian. 

 Kelima tahap perkembangan berpikir akan dilalui siswa dalam belajar 

geometri secara hirarkis. Pemindahan satu tahap ke tahap lain akan sangat 

tergantung pada pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa. Selain itu tahap 

berpikir seorang siswa dengan siswa lain akan berbeda. Oleh karena itu untuk 

mengatasi hal ini, sebaiknya dalam menjelaskan konsep baru, pengalaman belajar 

yang diberikan kepada siswa harus dimulai dan sesuai dengan tahap 0 

(visualisasi). 

 Penerapan pembelajaran berbasis teknologi berbantuan CD Interaktif 

merupakan suatu bentuk pengalaman belajar yang dapat diberikan kepada siswa 

sesuai dengan teori Van Hiele. Berikut ini diberikan suatu gambaran pengalaman 

belajar menggunakan CD interaktif. Materi yang dipilih adalah Bangun Ruang 

untuk siswa SMP. Gambaran pengalaman belajar ini hanya mengambil tiga tahap 

dari teori Van Hiele. 

 Tahap 0 (Visualisasi/Pengenalan). Pada tahap ini CD interaktif 

menampilkan berbagai berbagai macam dari bangun rungan seperti kubus, balok, 

prisma, limas dalam kehidupan sehari-hari. 
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 Tahap 1 (Deduksi Informal). Selanjutnya siswa diarahkan dan berinteraksi 

untuk mengenali dan menganalisis sifat-sifat yang dimiliki setiap bangun ruang 

yang disajikan dalam CD interaktif. 

 Tahap 2 (Deduksi Informal). Selanjutnya siswa diarahkan untuk 

mengaitkan sifat-sifat yang dimiliki bangun ruang untuk membuat definisi 

abstrak. 

 

B. Pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement Divisions              

(STAD) 

STAD  merupakan salah satu tipe  dalam pembelajaran kooperatif 

yang paling sederhana dan merupakan sebuah pendekatan yang cocok untuk 

guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif.  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari empat komponen 

utama yaitu presentasi kelas, kerja kelompok, kuis (tes), dan penilaian 

kelompok, masing-masing komponen akan diuraikan sebagai berikut. 

      a.  Presentasi kelas  

Dalam  STAD materi diawali dengan pengenalan. Pengenalan tersebut 

dengan menggunakan pengajaran langsung (direct instruction) atau ceramah 

yang mendukung, dilakukan oleh guru dalam presentasi kelas. Pada saat 

presentasi kelas siswa harus benar-benar memperhatikan, karena ini dapat 

membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik  hasil kuis yang baik 

menentukan nilai kelompok. 
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      b.  Kerja kelompok 

Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa yang heterogen baik dalam 

kemampuan, jenis kelamin dan ras atau etnik. Dalam membentuk kelompok 

menurut (Slavin;1995:74-75) kemampuan mengikuti aturan-aturan sebagai 

berikut. 

(1) Membuat urutan peringkat dalam kelas. 

(2) Setelah diurutkan menurut peringkat, siswa dibagi menjadi 3 kategori, 

yaitu kategori I  siswa dengan kemampuan tinggi merupakan 25% bagian 

dari seluruh siswa dalam kelas. Kategori II siswa dengan kemampuan 

sedang merupakan 50% bagian dari seluruh siswa dalam kelas. Kategori 

III siswa dengan kemampuan rendah merupakan 25% bagian dari seluruh 

siswa dalam kelas. 

(3) Membagi anggota untuk tiap kelompok dengan memperhatikan kategori 

I,II, dan III secara merata. 

 Fungsi utama kelompok adalah memastikan bahwa setiap siswa 

belajar, dan lebih khusus adalah mempersiapkan anggota kelompok agar dapat 

menjawab kuis dengan baik. Termasuk belajar dalam kelompok adalah 

mendiskusikan masalah, membandingkan jawaban dan meluruskan jika ada 

anggota kelompok yang mengalami kesalahan konsep. 

       c. Kuis  

Setelah beberapa periode presentasi kelas dan  kerja kelompok, siswa 

mengerjakan kuis untuk mengetahui perkembangan individual. Pada saat kuis 

ini siswa tidak diperkenalkan saling bantu. Dengan demikian diharapkan dapat 

menggambarkan pengetahuan siswa secara individual.  
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d. Penilaian Kelompok 

Penilaian kelompok berdasarkan skor peningkatan individu, sedangkan 

skor peningkatan tidak didasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan 

pada seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya. Setiap 

siswa dapat memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam 

sistem skor kelompok.  Siswa memperoleh skor untuk kelompoknya 

didasarkan pada skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka. 

 Ada enam fase utama  dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD. Fase 

tersebut terdiri dari (1) pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pelajaran dan memotivasi siswa agar mereka siap untuk belajar, (2) 

menginformasikan bahan/materi yang akan dipelajari melalui buku pengangan 

siswa atau buku siswa, (3) mengelompokkan siswa kedalam kelompok belajar 

sesuai dengan kriteria pengelompokkan, (4) membimbing siswa /kelompok pada 

saat mereka mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan tugas, (5) salah satu 

anggota kelompok mempresentasikan hasil kelompok mereka untuk dievaluasi 

dan kuis, (6) pada bagian akhir pelajaran diberikan penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok atau individu. Fase-fase pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

perbedaan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran konvesional (mengarah 

pada pembelajaran ekspositori) dapat dilihat masing-masing pada Tabel 2.1 dan  
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Tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.1  Fase-fase Pembelajaran Kooperatif  tipe STAD 

Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1  

Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Fase-2   

Menyajikan informasi 

 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 
dan belajar 

Fase-5 

Evaluasi. 

 

Fase- 6 

Memberikan penghargaan 

 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok 
agar melakukan transisi secara efisien. 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas mereka. 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 
dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya. 

 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai  

baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. 

 Ibrahim (2000: 10). 

Tabel 2.2 Perbedaan Pembelajaran Kooperatif dengan konvensional 
 

Fase 
Tingkah laku Guru 

pembelajaran kooperatif 

Tingkah laku Guru 

konvensional 

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 
ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi 
siswa belajar. 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 
jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien. 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

Menyampaikan materi  yang akan 
dipelajari 

 

Menyampaikan informasi secara 
lisan 

Tidak menjelaskan pada siswa 
bagaimana berkelompok. 

 

Terlalu banyak membimbing siswa 
kadang-kadang memberikan 
jawaban soal 

Evaluasi bersifat individual 
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6 

 

 

 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai  

baik upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok. 

 

 

Tidak ada penghargaan 

Ibrahim (2000: 11). 

C.  Penggunaan CD Pembelajaran  Matematika 
Salah satu peran guru adalah sebagai pemberi informasi, karena 

sebagian besar instruksi pada sekolah dasar, menengah dan dalam 

pendidikan yang lebih tinggi secara tradisional  telah melibatkan penyajian 

informasi. Informasi-informasi yang disajikan oleh guru dapat melalui 

beberapa media. Salah satu usaha matematika memberikan variasi dalam hal 

pembelajaran matematika adalah dengan menggunakan media pendidikan 

matematika yang disebut alat peraga matematika.  

Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses komunikasi perlu digunakan 

sarana yang membantu proses komunikasi yang disebut media   

instruksional   edukatif. Sedangkan   menurut   Brigg   (dalam Rohani 

,1997:2), media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang 

merangsang yang sesuai untuk belajar, seperti: media cetak, media 

elektronik (CD). 

Banyak guru belum mengembangkan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan yang ada pada komputer. Padahal dalam menghadapi era 

globalisasi dan menyongsong era pasar bebas, diperlukan kemampuan dalam 

menguasai perkembangan teknologi pembelajaran yang antara lain 

pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran khususnya dalam 

bentuk CD (Compact Disk). Oleh karena itu perlu dikembangkan media 
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Compact Disk  untuk melengkapi, membantu, meningkatkan pembelajaran 

matematika dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru menyebabkan guru tidak bisa 

optimal dalam mengembangkan  media pembelajaran, sehingga peserta 

didik yang daya abstraksinya masih lemah akan terhambat dalam belajar 

matematika yang akibatnya tidak bisa menguasai pelajaran matematika. 

Compact Disk (CD) menurut Wibawanto adalah salah satu bentuk 

multimedia yang merupakan kombinasi antara beberapa media : Teks, 

gambar, Video, dan suara sekaligus dalam satu tayangan tunggal (dalam 

Hartono,2006) interaktif artinya saling melakukan aksi, antar hubungan, 

saling aktif ,jadi CD interaktif adalah suatu multimedia yang berupa keeping 

CD yang dapat melakukan aksi yang bersifat saling aktif, dikemas dan 

dioperasiopnalkan dengan komputer. Menurut Pramono (dalam 

Sutisna,2006), komputer sebagai sarana interaktif merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran terprogram yang dilandasi hukum akibat. Dalam 

hukum akibat asumsi utama yang diyakini adalah tingkah laku yang di ikuti 

rasa senang, besar kemungkinan untuk dilakukan atau diulang dibandingkan 

tingkah laku yang disenangi. 

Tailor (dalam Sutisna,2006) mengatakan bahwa pemanfaatan 

komputer dalam pembelajaran disamping dapat berfungsi sebagai tutor, Tool 

(alat) juga sebagai  Tutee. 

Komputer sebagai Tutee digunakan oleh penggunaan untuk: 

a. Mengajar  

b.Mempelajari hal-hal yang terkait dengan komputer. 
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Pemanfatan komputer sebagai media harus diiringi dengan tersedianya 

sumber belajar. Dalam hal ini perlu adanya sumber belajar yang dibuat 

dalam bentuk CD interaktif, yang dirancang oleh guru. 

D.    Pembelajaran Berbasis Teknologi.  

Teknologi adalah ilmu tentang cara/aplikasi dan implikasi sains untuk 

pemanfaatan alam bagi kesejahteraan manusia sebagai animal syimbolicum 

(Rahman,2003:150). Teknologi adalah ilmu terapan yang telah 

dikembangkan lebih lanjut, dan meliputi perangkat keras dan perangkat 

lunak yang merupakan sarana untuk memberi kemudahan bagi pemakainya. 

Jadi teknologi adalah kemampuan menerapkan  pengetahuan dan kepandaian 

membuat sesuatu yang berkenaan dengan suatu produk, yang berhubungan 

dengan seni yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta bersandarkan pada 

aplikasi dan implikasi pengetahuan itu sendiri (Rahman,2003:147). Hasil-

hasil yang dicapai kegiatan ilmu terapan (teknologi) dapat ditranformasikan 

ke dalam bentuk pengembangan, berupa pengolahan bahan, penciptaan 

peralatan, penentuan langkah kegiatan dan juga cara-cara pelaksanaan yang 

ditempuh untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan tuntutannya 

(Rahman,2003:153). 

Model pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu model 

pembelajaran tentang penerapan ilmu pengetahuan untuk memenuhi suatu 

tujuan. Dalam hal ini dirumuskan dan disusun secara sistimatis berdasarkan 

pengamatan, percobaan, dan penalaran dengan diawali rasa ingin tahu 

tentang sesuatu sebagai langkah  pemahaman terhadap permasalahan yang di 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dengan penerapan aplikasi teknologi 
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diharapkan dapat membantu dan mempermudah pemahaman siswa terhadap 

materi yang diajarkan guru.  

Teknologi dalam penelitian ini adalah penerapan ilmu dasar untuk 

memecahkan masalah atau berfikir mengingat langkah-langkah apa yang 

telah dilakukan sehingga menjadi efisien dengan menerapkan pemecahan 

masalah  terhadap suatu problema guna mencapai tujuan.    

 E.    Aktivitas Siswa  

Hudoyo mengemukakan bahwa (1988:6) kegagalan atau keberhasilan 

belajar sangat tergantung kepada siswa, seperti bagaimana kemampuan 

dan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar matematika, 

bagaimana sikap dan minat siswa terhadap matematika. Di samping itu,  

kondisi  fisiologis dan psikologis siswa serta intelegensi yang berpengaruh 

terhadap kelancaran belajar. Kondisi fisiologis misalnya orang yang dalam 

keadaan segar jasmaninya akan lebih baik belajarnya dari pada orang yang 

dalam keadaan lelah. Kondisi psikologis tersebut seperti perhatian, 

pengamatan, ingatan dan sebagainya berpengaruh terhadap kegiatan 

belajar seseorang. 

Aktivitas siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam  

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berotentasi model kooperatif tipe STAD, oleh karena itu selama proses 

pembelajaran berlangsung, diharapkan siswa terlibat aktif dan sungguh-

sungguh dalam semua kegiatan untuk menemukan sendiri suatu prosedur 

atau konsep. 
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Diedrich (Rusyan, 1989: 138) menjelaskan jenis-jenis aktivitas belajar 

dengan mengutamakan proses mental sebagai berikut. 

a. visual activities, seperti membaca, memperhatikan gambar demontrasi, 
percobaan, mengamati pekerjaan orang lain, 

b. oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 
interupsi dan sebagainya, 

c. listening activities, seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 
pidato, dan sebagainya, 

d. writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, tes, angket, 
menyalin dan sebagainya, 

e. drawing activities,  seperti menggambar, membuat grafik, peta, 
diagram, pola dan sebagainya, 

f. motor activities, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, 
model, mereparasi, bermain, memelihara binatang dan sebagainya, 

g. emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, 
berani, senang, gugup dan sebagainya. 

 
Memperhatikan pendapat di atas, pada tulisan ini aktivitas siswa 

adalah sebagai berikut. 

a. mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru atau teman siswa, 
b. membaca, merangkum, mengerjakan tugas 
c. bekerja dengan menggunakan alat, menggambar 
d. menulis catatan kecil, rumus, 
e. berdiskusi, bertanya atau memberi tanggapan antar siswa, 
f. presentasi,mengkomunikasikan, menyimpulkan hasil kelompok, 
g. merangkum jawaban teman kelompok 
 
 
 

F.   Keterampilan Proses 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1997:613) keterampilan 

adalah kecakapan seseorang untuk menyelesaikan tugas (dalam melakukan 

sesuatu), sedangkan proses adalah runtutan perubahan/peristiwa dalam 

perkembangan sesuatu. Keterampilan proses adalah kemampuan fisik, 

mental, sosial, mendasar, sebagai penggerak kemampuan-kemampuan 

lainnya yang intinya adalah kreatifitas (Dirawat, 1993:18). Dengan 
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demikian, ketrampilan proses yang mendasar berupa (1) Keterampilan 

bertanya, (2) keterampilan mengamati, (3) ketrampilan mengklasifikasi 

(4)Keterampilan menafsirkan (5) Keterampilan meramalkan (6) 

keterampilan menerapkan prinsip, dalil, hukum, dan rumus, (7) 

keterampilan merencanakan danaa melaksanakan penelitian, (8) 

keterampilan mengkomunikasikan. 

Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa 

menyelesaikan tes yang diberikan pada akhir suatu pelajaran, tetapi perlu 

memperhatikan kemampuan siswa mengikuti tahap-tahap pembelajaran. 

Jadi kemampuan yang ditunjukan oleh siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung, perlu dipertimbangkan untuk menentukan keberhasilan 

belajar siswa. 

 Hal ini menunjukan siswa tersebut menpunyai kemampuan 

mengkomunikasikan pendapatnya kepada orang lain. Disamping itu, siswa 

tersebut mempunyai kemauan untuk menguasai secara baik materi yang 

ada. 

 Kemampuan siswa menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik 

menunjukan kemampuan siswa mengatur waktu belajar yang dimilikinya, 

untuk mempelajari materi pelajaran yang telah diberikan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dengan demikian, seorang siswa 

yang menyelesaikan tugas secara baik merupakan ketrampilan tersendiri 

dalam mengatur waktu untuk belajar. 

 Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai 

materi yang diberikan, maka perlu diberikan tes baik pada akhir pertemuan 
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maupun setelah beberapa pertemuan. Tugas terstruktur diberikan setiap 

selesai pembelajaran, sedangkan tes evaluasi belajar diberikan setelah 

semua materi dalam pembelajaran terselesaikan semua.  

G.     Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku. Tingkah laku sebagai pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotoris (Sudjana, 2001: 3). Perubahan sebagai 

hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, kecakapan, serta perubahan 

aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

Gagne (Sudjana,2001: 2) membagi tiga macam hasil belajar yakni: 

(1) kemampuan dan kebiasaan, (2) pengetahuan dan pengertian, (3) sikap 

dan cita-cita, sedangkan Benyamin Bloom mengklasifikasikan hasil 

belajar yang secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah sebagai berikut. 

a. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

b. Ranah afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi. 

c. Ranah psikomotoris 

Berkenaan dengan hasil belajar kemampuan dan kemampuan bertindak. 
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 Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah nilai yang dicapai seseorang dengan 

kemampuan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut maka penilaian dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak hanya pada aspek 

kognitif, melainkan juga aspek afektif dan aspek psikomotor.  

H.      KERANGKA BERPIKIR 

Penelitian ini mengimplementasikan Pembelajaran berbasis teknologi 

berbantuan CD interaktif. Dalam CD interaktif ini memuat penjelasan 

tentang konsep-konsep/ materi bangun ruang yang didesain berbasis 

teknologi dimana penerapkan ilmu dasar / konsep-konsep tertentu  untuk 

memecahkan masalah. Dengan CD interaktif ini siswa dapat 

mempelajarinya secara individual maupun  berkelompok. Aplikasi CD 

interaktif yang didesain dengan pembelajaran berbasis teknologi ini dapat 

mencakup pengetahuan yang lebih luas dan lengkap. CD interaktif ini dapat 

berperan sebagai guru .Penyajian materi lebih menarik perhatian siswa 

karena dengan memberikan animasi-animasi yang lebih nyata dan menarik 

sehingga semangat belajar siswa meningkat.  

Belajar kooperatif juga dapat meningkatkan pengembangan sikap 

sosial yang saling menghargai, saling memberikan dan menerima masukan 

diantara teman dalam kelompoknya. Tentu saja sikap ini sangat positif 

dalam meningkatkan motivasi belajar sehingga meningkatkan juga aktivitas 

dan ketrampilan prosesnya. Struktur kooperatif menciptakan suatu situasi 

dimana satu-satunya cara agar anggota kelompok dapat mencapai tujuan 

pribadi mereka sendiri apabila tujuan kelompoknya berhasil.  
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Untuk menumbuhkan siswa aktifitas dan keterampilan proses siswa, 

maka selain digunakan model pembelajaran yang sesuai, perlu adanya media 

pembelajaran. Prinsip pemanfaatan media adalah untuk meningkatkan 

kualitas komunikasi guru dan siswa. Semakin banyak indra yang 

dimanfaatkan oleh siswa, semakin baik retensi (daya ingat) dan pemahaman 

siswa. Sebagai implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), untuk meningkatkan pembelajaran matematika diharapkan 

menggunakan midia pembelajaran yang bervariari salah satunya CD 

interaktif.  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif melakukan aktifitas 

matematika dan diberi kesempatan untuk berinteraksi serta bernegosiasi baik 

dengan sesama siswa maupun dengan guru, akan memungkinkan siswa 

merasa tidak tertekan, tidak cemas, rasa percaya diri muncul, dan 

termotivasi untuk belajar. Bila hal ini benar-benar terjadi dalam proses 

pembelajaran matematika, bukan mustahil sikap positif siswa terhadap 

matematika akan tumbuh. Tentu saja sikap positif siswa terhadap 

matematika akan mendorong siswa meningkatkan aktivitas dan keterampilan 

prosesnya dalam belajar matematika dan pada akhirnya akan berpengaruh 

positif pula terhadap hasil belajar matematika. 

I. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka pikir di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
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1. Hasil belajar pada materi bangun ruang dari siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD dapat mencapai kriteria 

ketuntaskan belajar (keaktifan, ketrampilan proses dan prestasi belajar 

matematika) siswa. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan dan ketrampilan 

proses terhadapt prestasi belajar matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD. 

3. Prestasi belajar matematika siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientsi model 

kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Metode Penentuan Objek Penelitian 
 
1. Populasi 

Penelitian ini di laksanakan di SMP Negeri 2 Cilimus Kabupaten 

Kuningan. Populasi dalam penelitian ini semua siswa kelas IX SMP Negeri 2 

Cilimus tahun pelajaran 2007/2008 yang berjumlah 230 siswa yang tersebar ke 5 

kelas paralel. Dengan rincian seperti pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 
Jumlah Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Cilimus 

Tahun pelajaran 2007/2008 
 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

IX A 25 21 46 

IX B 25 21 46 

IX C 24 22 46 

IX D 25 21 46 

IX E 25 21 46 

Jumlah 124 106 230 

 

2. Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Cluster 

random sampling, yaitu dari 5 kelas yang ada dipilih secara random 2 kelas, kelas 

IXC sebagai kelas eksperimen dan kelas IXE terpilih sebagai kelas kontrol. 

Sampel ini berdistribusi normal dan homogen selengkapnya pada Lampiran 3 

halaman 92. 
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B. Variabel Penelitian   

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono 2006:2). Pada penelitian ini kelas eksperimen dan kelas kontrol akan 

diuji secara analisis statistik. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Untuk hipotesis 1 (hanya kelompok eksperimen) 

Variabelnya yaitu 

(i) X1 merupakan keaktivan siswa dalam pembelajaran matematika berbasis 

teknologi berbantuan CD interaktif berorintasi model kooperatif tipe STAD. 

(ii) X2  merupakan ketrampilan proses siswaa dalam pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorintasi model kooperatif tipe 

STAD.  

(iii) Y merupakan prestasi belajar matematika siswa. 

2.  Untuk Hipotesis 2 

      Y yaitu prestasi belajar  variabel yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. 

X1 dan X2 merupakan variabel bebas sedangkan Y merupakan variabel terikat. 

3. Untuk hipotesis 3 ( kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). 

    Variabelnya adalah  

    Variabel dependen (terikat) adalah prestasi belajar. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk melihat perbedaan  

kelompok kontrol yang dirancang terhadap pembelajaran konvensional dengan 

kelompok eksperimen yang dirancang dengan pembelajaran matematika berbasis 
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teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD 

dengan desain penelitian sebagai berikut. 

            Desain Penelitian Hipotesis 1 

                     O :  S1                                     X1 

                     O :  S1                                     X2 

                     O :  S1                                     Y1 

 

            Desain Penelitian Hipotesis 2 

                       X1 

                                                               Y1 

                       X2 

         

Desain Penelitian Hipotesis 3  

 O :  S1                       T                    Y1 

 K :  S2                       T                    Y2 

 (Arikunto, 2005). 

Keterangan: S1 : Pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan 

CD interaktif berorintasi model kooperati tipe STAD 

       S2 : Pembelajaran Konvensional 

          T   : Tes  

                     O  : Kelompok Eksperimen 

     K : Kelompok Kontrol  

    X1 : Keaktivan  

    X2  : Ketrampinan Proses 
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    Y 1: Prestasi belajar dengan S1 

             Y 2: Prestasi belajar dengan S2                                          

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

metode yaitu: 

1. Metode tes (Pencil-paper test), digunakan untuk memperoleh data prestasi 

belajar siswa (Variabel H) pada ranah kognitif  pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

2. Metode Observasi, digunakan untuk memperoleh data keaktivan (Variabel X1) 

dan ketrampilan proses siswa (Variabel X2). 

E. Instrumen Penelitian 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen menerapkan pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model 

kooperatif tipe STAD. Pada setiap variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat akan dibuat indikator pengukurannya. Adapun skoring pada lembar 

observasi dengan menggunakan skala likert yaitu skor 1 sampai 5.  

Indikator variabel keaktivan  dan keterampilan proses 

Untuk  mewujudkan harapan keaktivan dan keterampilan proses dalam 

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi 

model kooperatif tipe STAD. Variabel keaktivan dan keterampilan proses ini juga 

disusun indikator pengukurannya sebagai dasar menyusun instrumen . Indikator 

variabel keaktivan (variabel X1) dan keterampilan proses (X2) dapat dilihat pada 

Lampiran 1 halaman 81.  
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Pengobservasian untuk variabel keaktivan dan keterampilan proses  

dilakukan oleh masing-masing satu orang observer dengan tujuan agar hasil 

pengamatan lebih obyektif. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan jumlah siswa 

kelas eksperimen berjumlah 46 siswa. 

Pengukuran prestasi belajar (Y) tersebut dilakukan dengan tes. Bentuk soal 

disusun dalam bentuk pilihan ganda. Instrumen tes sebelum digunakan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas, validitas 

taraf kesukaran soal,  dan daya pembeda. Setelah dilakukan uji coba akan dipilih 

soal yang tingkat kesukaran mudah, sedang hingga sulit, daya beda yang baik, 

reliabel dan valid. Setelah dilakukan anulir (pembuangan) pada soal yang tidak 

valid, dipilih soal-soal yang valid kemudian digunakan untuk tes prestasi belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penyusunan indikator tersebut dilakukan 

bersamaan dengan penyusunan rancangan pembelajaran (RP). 

Data hasil pengukuran penelitian untuk masing-masing variabel akan 

diolah sebagai dasar untuk mendiskripsikan pembenaran atau pengujian hipotesis. 

Dengan mengolah data seluruh variabel di atas dipakai untuk mendiskripsikan 

pembenaran hipotesis , untuk hipotesis 1 akan digunakan analisis uji t satu 

sample, untuk menguji hipotesis 2 akan digunakan analisis regresi ganda. Dengan 

menghitung persamaan linear, uji linearitas, besarnya kontribusi dengan 

menghitung nilai koefisien r kuadrat, sedangkan untuk menguji hipotesis 3 akan 

digunakan analisis uji t dua sampel yang dibandingkan dengan indikator 

ketuntasan belajar yang diprogramkan. Untuk perhitungan kegiatan statistika 

diatas akan digunakan software komputer  SPSS (Statistical Package For Social 

Sciences) versi 15. 
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F. Analisis Intrumen 

a. Reliabilitas. 

Reliabilitas yang dimaksud adalah untuk mengukur kekonsintenan/keajegan 

suatu alat ukur. Suatu alat ukur dikatakan memiliki realibilitas yang baik 

jika alat ukur itu memiliki kekonsistensi yang handal, maksudnya bila tes 

diberikan pada subjek yang sama, dimanapun dan kapanpun akan 

menghasilkan hasil yang relatif sama. Untuk mengetahui koefisien 

reliabilitas tes  objektif digunakan rumus          

11r = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1n
n

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 2

1

2

11
σ
σ

   ,       ( Arikunto,2005:109)          

di mana  

  11r         = Reliabilitas 

  ∑ 2
1σ   = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

   2
1σ       = Varians Total                   

  Kriteria koefisien reliabilitas 

  0,00  ≤ 11r  ≤ 0,20  rendah sekali 

  0,20 < 11r  ≤  0,40  rendah 

  0,40 < 11r  ≤  0,70  sedang 

  0,70 < 11r  ≤  1,00  tinggi. 

 Berdasarkan Lampiran 14 halaman 134 diperoleh nilai reliabilitas 

yaitu 0,784. Nilai tabel dengan derajat kebebasan DB=n-1 yaitu rtabel= 0,339 

, oleh karena nilai hitung lebih besar dari 0,339 maka soal-soal yang 

diujicobakan adalah reliabel dengan kategori tinggi. 
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b.Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesahihan 

suatu intrumen. Artinya suatu alat evaluasi disebut valid (sahih) apabila alat 

tersebut mampu mengevaluassi apa yang harus dievaluasi. Untuk mencarai 

koefesien validitas tes ini, digunakan rumus korelasi produk moment 

Pearson sebagai berikut 

                  
))()()((

))((
2222 YYNXXN

YXXYNrxy
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
= , 

   
dengan 

     rxy  =  koefisien korelasi  

     N   = Banyaknya subyek 

 X   = skor butir 

 Y   = skor total. 

Klasifikasi untuk menginterprestasikan besarnya koefesien korelasi sebagai 

berikut : 

  0,00 ≤  rxy  ≤   0,20  Validitas rendah sekali 

  0,20 <  rxy  ≤   0,40  Validitas rendah 

  0,40 <  rxy  ≤   0,60  Validitas sedang 

  0,60 <  rxy  ≤   0,80  Validitas tinggi. 

  0,80 <  rxy  ≤   1,00  Validitas sangat tinggi 

(Arikunto, 2005:72). 

Hasil perhitungan validitas dengan menggunakan software Excel 

diperoleh seperti pada Tabel 3.2 berikut. 
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Tebel 3.2 Rekap item Valid dan Tidak Valid 

Variabel Nomor soal Valid Nomor Soal Tidak 

Valid 

Prestasi 

belajar 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17, 

18,19,20,22,23, 25,26,27,29,30,32 

8,11,12,21, 24, 

28,31,33,34,35 

 

Hasil selengkapnya pada Lampiran 9 halaman 121. 

c. Analisis Tingkat Kesukaran 

   Untuk menguji tingkat kesukaran instrumen tes digunakan rumus: 

    

JS
BP =  , 

    
 
            dengan 

P  =   Indeks kesukaran 

   B  =  banyaknya siswa yang menjawab butir soal  dengan benar  

JS =  Jumlah seluruh peserta tes. 

    Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut. 

0,00 ≤  P ≤   0,30 soal sukar 

0,30 <  P ≤   0,70 soal sedang 

0,70 <  P ≤   1,00 soal mudah. 

(Arikunto,2005:210).  

Berdasarkan data pada Lampiran 9 halaman 121 yang diolah dengan 

komputer software Excel, diperoleh rekap hasil analisis tingkat kesukaran 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3   Rekap analisis tingkat kesukaran 

Variabel No.Soal 

(Mudah) 

No. Soal 

(Sedang) 

No. Soal 

(Sukar) 

Prestasi 

belajar 

5,9,11,12,14,17, 

19,21,22,23,25,27

1,2,3,4,6,7,8,10,13,15,16, 

18,20,26,29,31,32,35 

24,28,30,33,34

 

d.   Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan 

rendah. Interval daya pembeda terletak antara -1,00 sampai dengan 1,00. 

  Daya  pembeda tiap butir soal dapat ditentukan rumus sebagai berikut. 

B

B

A

A

J
B

J
BD −= , 

            di mana  

 D  =  daya  pembeda 

 JA =  banyaknya peserta kelompok A 

 JB =  banyaknya perseta kelompok B 

BA=  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan  benar 

BB=  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. 

     Klasifikasi daya pembeda (D) 

0,00 ≤ D ≤ 0,20  jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 baik 

0,70 < D ≤ 1,00 baik sekali 
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               D : negative Semuanya tidak baik jadi semua butir soal sebaiknya dibuang 

saja (Arikunto, 2005:213). 

Berdasarkan data pada Lampiran 9 halaman 121 yang diolah dengan 

komputer software Excel, diperoleh rekap hasil analisis tingkat kesukaran 

seperti pada Tabel 3.4 berikut . 

Tabel 3.4   Rekap Daya beda 

Variabel No. Soal (Baik) No. Soal (Cukup) No. Soal (Jelek) 

Prestasi 

belajar 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,13, 

14,15,16,17,18,19,20 

23,25,26,27,29,30,32 

8,22 11,12,21,24,28, 

31,33,34,35 

 

e. Lembar Obeservasi 

 Lembar obeservasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

keaktivan dan keterampilan proses, lembar observasi ini dibuat oleh peneliti 

sendiri dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) dari definisi konseptual, dikembangkan menjadi definisi operasional, 

kemudian dijabarkan kedalam indikator. 

(2) Dari setiap indikator keaktivan dan keterampilan proses, dideskripsikan 

skala penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan observasi keatifan 

dan keterampilan proses. 

(3) Mengacu pada deskripsi skala penilaian setiap indikator keaktivan dan 

keterampilan proses, dibuat intrumen observasinya. 

(4) Untuk menjamin validitas isi dan reliabilitas lembar observasi, maka 

setiap langkah pembuatan selalu dikonsultasikan kepada para ahli, 
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terutama dosen pembimbing. Indikator keaktivan dan keterampilan 

proses dideskripsikan dengan skala penilaian dan lembar observasi dapat 

dilihat pada Lampiran 1.halaman 81. 

G. Teknik Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk menguji tentang ketercapaian 

prestasi belajar  serta untuk menguji besar pengaruh variabel keaktivan 

dan ketrampilan berproses terhadap prestasi belajar sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan dimuka, adapun pada masing-masing hipotesis 

akan dianalisis dengan pengujian statistik 

1. Untuk menguji hipotesis 1  

Untuk menguji hipotesis 1 digunakan uji beda rerata satu sampel (one 

sample t-test) . Menurut Sukestiyarno (2006:17) menjelaskan bahwa 

prosedur uji beda rerata satu sampel (one sample t-test) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Hipotesis H0 : µ = µ0 dan H1 : µ ≠ µ0 . 

(2) Statistik Uji : t = 
n

s
x 0μ− . 

(3) Tingkat signifikansi dipilih α = 0,05. 

(4) Daerah kritis : t > t1/2α;(n-1) atau t < -t1/2α;(n-1). 

(5) Keputusan : H0 ditolak t∈Daerah kritis. 

Untuk mempermudah perhitungan uji beda rerata satu sampel (one sample 

t-test) akan dikerjakan dengan SPSS versi 15 dengan langkah : pilih 

analyse, compare means, one-Sample T-tes. 

      2.  Untuk hipotesis 2 dengan analisis regresi 
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Analisis Regresi Ganda ( Multiple linear regression) digunakan untuk 

menguji hipotesis 2. Menurut Sukestiyarno (2006:12) menjelaskan bahwa 

prosedur Analisis Regresi Ganda ( Multiple linear regression) adalah 

sebagai berikut.  

(1) Uji Prasyarat 

Menurut Sukestiyarno (2006:12) menjelaskan bahwa sebelum melakukan 

analisis regresi dituntut berbagai uji prasyarat, antara lain uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

(a) Uji Normalitas 

Berdasarkan teori statistika model linear, hanya variabel dependen Y yang 

mempunyai distribusi ( diuji normalitasnya), sedangkan variabel 

independen X diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, jadi tak 

perlu diuji normalitasnya (Sukestiyarno, 2006: 12). Salah satu uji 

normalitas yang tersedia dalam SPSS adalah uji Kolmogorov-Smirnov. 

(b) Uji Multikolinearitas 

Menurut Sukestiyarno (2006:13) menjelaskan bahwa Uji Multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas (Independent variable). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya gejala multikolinearitas daapat dilakukan dengan melihat 

variance inflasi factor (VIF) dan tolerance. Multikolinearitas terjadi jika 

nilai VIF berada di atas 10 dan nilai tolerance di atas 1. 

(c) Uji Autokorelasi 

Menurut Agus (2007:74) menjelaskan bahwa Uji Autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi anta error satu 
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dengan error yang lainnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi 

digunakan uji Durbin Watson (DW). Jika 1,65 ≤ DW ≤ 2,35 maka gejala 

autokorelasi tidak terjadi. 

(d) Uji Heterokedastisitas 

Menurut Sukestiyarno (2006:13) menjelaskan bahwa Uji 

Heterokedastisitas  muncul apabila error atau residu dari model yang 

diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Konsekuensi adanya Heterokedastisitas dalam model 

regresi adalah estimator yang diperoleh tidak efesien. Dalam penelitian ini 

pengujian Heterokedastisitas dilakukan dengan melihat diagram residu 

terhadap variaabel bebas. Jika nilai error membentuk pola tertentu, tidak 

bersifat acak terhadap nol maka dikatakan terjadi Heterokedastisitas . 

(2) Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear Regression) 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka analisis regresi ganda. Menurut 

Sukestiyarno (2006:13) menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa prosedur 

analisis regresi linear ganda adalah sebagai berikut . 

(a) Menentukan Persamaan Prediksi. 

(b) Menuji signifikansi hubungan antar sejumlah variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

(c) Hipotesis : H0 : ρy,12 = 0 dan H1 : ρy,12 ≠ 0. 

(d) Mencari nilai korelasi Ganda  

      Ry,12 = 2
2211

y
yxbyxb

∑
∑+∑ . 

(e) Menentukan Statistik Uji  
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. 

(f) Daerah kritis (Daerah tolak H0 ) = DK>F 1;; −−knkα . 

(g) Keputusan Uji jika Fhitung > DK maka : H0 : ρy,12= 0 (diterima). 

Untuk mempermudah perhitungan Analisis Regresi Ganda (Multiple 

Linear Regression) akan dikerjakan dengan SPSS versi 15 dengan 

langkah pilih Analyse, regression, linear. 

 3. Untuk hipotesis 3 dengan uji beda dua sampel ( two sample t-test). 

      Untuk menguji hipotesis 3 digunakan uji beda rerata dua sampel (two 

sample t-test) . Menurut Sukestiyarno (2006:18) menjelaskan bahwa 

langkah-langkah uji beda rerata dua sampel ( two sample t-test) adalah 

sebagai berikut. 

(1) Dilakukan uji kesamaan varian 

(a) Hipotesis : H0 : Var-1 = var-2 dan H1 : var-1 ≠ var-2. 

(b) Statistik uji : F = 
KecilVarians
Besar Varians . 

(c) Tingka signifikansi dipilih α = 0,05. 

(d) Daerah kritis : Fhitung > Ftabel. 

(e) Keputusan : H0 ditolak : Fhitung > Ftabel. 

(2) Dilakukan uji beda rerata dua sampel (two sample t-test). 

(a) Hipotesis : H0 : 021 =− μμ  dan H1 : 021 ≠− μμ . 

(b) Statistik uji   

(i) Untuk varians yang sama ; t =
)11(

21

2

21

nn
s

xx

+

−
−−
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Di mana  s2 = 
2

)1()1(

12

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn  

(ii) Untuk varians yang tak sama  

       t2 = 

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xx

+

−
−

−

 

                  (c) Tingkat signifikansi dipilih α = 0,05 

      (d ) Daerah kritis :t > )1(;2/1 21 −+nnt α  atau t < - )1(;2/1 21 −+nnt α  

  (e) Keputusan : H0  ditolak ∈ daerah kritis 

Untuk mempermudah perhitungan uji beda rerata dua sampel ( two sample 

t-tes) akan dikerjakan dengan SPSS versi 15 dengan langkah : Pilih 

analyse, compare means, Independent Sample T-test. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Analisis Deskriptif Hasil Penelitian 

 Analisis deskriptif hasil penelitian bertujuan mengetahui efektifitas 

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi 

model kooperatif tipe STAD pada materi bangun ruang kelas IX. Pembelajaran ini 

dikatakan efektif jika (1) dapat menuntaskan hasil belajar matematika siswa 

mencapai KKM, (2) dapat membuat hasil belajar matematika siswa lebih baik dari 

pada pembelajaran matematika secara konvesional, (3) dapat  membuat keaktivan 

dan ketrampilan proses siswa mencapai kriteria minimal klasifikasi baik, dan (4) 

menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara keaktivan dan keterampilan 

proses  dengan hasil belajar matematika siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2007/2008 selama kurang lebih 8 kali pertemuan ( 1 pertemuan = 2 X 40 menit ) 

mulai 27 Januari 2008 sampai dengan 27 Maret 2008, diperoleh beberapa data 

yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

1. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar 

Berdasarkan data dari tes hasil belajar siswa pada materi pokok bangun 

ruang ( Lampiran 10-11 halaman 126-129) yang dilaksanakan pada tanggal 28 

Februari 2008 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol  yang dideskripsikan 

sebagai berikut. 
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a) Hasil belajar kelas eksperimen  

      Berdasarkan tes hasil belajar siswa pada materi bangun ruang 

(Lampiran  10 halaman 126-127) dan perhitungan statistika Deskriptif pada 

Tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Deskripsi hasil belajar kelas eksperimen 

Statistics

Hasil Belajar Kls Eksperimen
46
0

72,3478
1,61551
72,0000

68,00
10,95692
120,054

48,00
48,00
96,00

3328,00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai tertinggi 96; nilai terendah 48 

dan nilai rerata 72,3478 menunjukan rerata hasil belajar telah melebihi KKM 

(65), namun masih ada yang belum mencapai ketuntasannya. Dengan nilai 

median 72 menunjukan bahwa terdapat setengan jumlah siswa dalam kelas 

eksperimen sudah mencapai nilai lebih besar dari 72 dan setengahnya masih di 

bawah 72. Diperolehnya modul 68 menunjukan bahwa kebanyakan siswa 

mendapatkan nilai 68. Selanjutnya dengan mengurangi dan menambah nilai 

rata-rata dengan dua kali simpangan baku (72,3478-2x10,9569=50,434 dan 

72,3478 + 2x10,9569=94,2616) nilai minimum lebih kecil dari batas interval 

rentang . Hal ini menunjukan bahwa jawaban siswa bersifat heterogen, atau 

tidak menggerombol sehingga dapat diduga bahwa dalam pelaksanaan tes 
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tidak terjadi kecurangan, terutama kerjasama dalam menyelesaikan tes 

tersebut. Selanjutnya disajikan dalam histogram sebagai berikut. 

Hasil Belajar Kls Eksperimen
100.0090.0080.0070.0060.0050.0040.00

Fr
eq

ue
nc

y

6

4

2

0

Histogram

Mean =72.35�
Std. Dev. =10.957�

N =46

 

Gambar 4.1 Histogram  hasil belajar siswa kelas eksperimen 

b) Hasil belajar siswa kelas  kontrol 

Berdasarkan tes hasil belajar siswa pada materi bangun ruang (lampiran 

11 halaman 148) dan perhitungan statistika Deskriptif pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2 Deskripsi Hasil Belajar Kelas Kontrol 

Statistics

Hasil Belajar Kls Kontrol
46

0
56,6957
1,05724
56,0000

56,00a

7,17052
51,416

28,00
44,00
72,00

2608,00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai tertinggi 72,00; nilai terendah 44,00 

dan nilai rerata 56,6957 menunjukan rerata hasil belajar belum mencapai KKM 

(65), namun sebanyak 5 siswa telah mencapai ketuntasan. Dengan nilai median 

56,400 menunjukan bahwa terdapat setengan jumlah siswa dalam kelas kontrol 

nilainya lebih besar dari 56,400 dan setengahnya masih di bawah 56,400. 

Diperolehnya modul 56 menunjukan bahwa kebanyakan siswa mendapatkan 

nilai 56. Selanjutnya dengan mengurangi dan menambah nilai rata-rata dengan 

dua kali simpangan baku (56,6957 - 2x7,17052= 42,35466 dan 56,6957 + 

2x7,17052=71,03674) nilai maksimum lebih besar dari batas interval rentang . 

Hal ini menunjukan bahwa jawaban siswa bersifat heterogen, atau tidak 

menggerombol sehingga dapat diduga bahwa dalam pelaksanaan tes tidak 

terjadi kecurangan, terutama kerjasama dalam menyelesaikan tes tersebut. 

Selanjutnya berdasarkan data hasil belajar disajikan dalam histogram pada 

gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.2 Histogram Nilai Tes Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol 
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2. Deskripsi Keaktivan Siswa Dalam Pembelajaran 

Pengambilan data keaktivan siswa dalam pembelajaran hanya dilakukan pada 

kelas eksperimen . Berdasarkan hasil pengamatan observer (Lampiran 12 

halaman 130) dan perhitungan statistika  Deskriptif pada Tabel 4.3 dapat 

didiskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskriptif  Keaktivan Kelas Eksperimen 

Statistics

Keaktifan
46

0
83,9348

,89626
83,5000

79,00a

6,07875
36,951

25,00
72,00
97,00

3861,00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

Multiple modes exist. The smallest value a. 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui skor tertinggi 97; skor terendah 72: 

skor rerata 83,9348; median 83,5000; modus 79,00; rantang 36,951; 

simpangan baku 6,07875 dan variansnya 36,951 selanjutnya untuk 

memberikan sebaran skor keaktivan siswa dalam pembelajaran matematika 

kelas eksperimen, disajikan dalam histogram seperti gambar 4.3 berikut. 
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Gambar 4.3 Histogram keaktivan siswa dalam pembelajaran 

Selanjutnya untuk mengklasifikasikan keaktivan menurut Tim PPUPP 

(2004:118) meliputi : Amat Baik (AB), Baik (B) , Cukup (C), dan Kurang 

(K). Tehnik penetapan kriteria klasifikasi tersebut di atas adalah : < 60% 

dari skor maksimal termasuk klasifikasi Kurang, 60% - 74% dari skor 

maksimal termasuk Cukup, 75%-84% dari skor maksimal termasuk 

klasifikasi Baik, dan 85%-100% dari skor maksimal termasuk Amat Baik. 

  Berdasarkan Gambar 4.3 di atas diketahui bahwa terdapat : 19 

siswa (41,30%) termasuk dalam kriteria klasifikasi Amat Baik; 23 siswa 

(50%) termasuk dalam kriteria klasifikasi Baik dan 4 siswa (8,70%) dalam 

kriteria klasifikasi Cukup; dan tak satupun siswa yang termasuk kriteria 

klasifikasi kurang. 

3. Deskripsi keterampilan proses siswa dalam pembelajaran 

Pengambilan data keterampilan proses siswa dalam pembelajaran juga 

hanya dilakukan pada kelas eksperimen  Berdasarkan hasil pengamatan 
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observer (Lampiran 13 halaman 132) dan perhitungan statistika  Deskriptif 

pada Tabel 4.4 dapat didiskripsikan sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Deskriptif keterampilan proses kelas eksperimrn 

Statistics

Keterampilan Proses
46

0
79,6957

,97993
79,5000

83,00
6,64620

44,172
29,00
65,00
94,00

3666,00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum

 
 

Berdasarkan tabel di atas untuk keterampilan proses diketahui 

sebagai berikut : skor tertinggi 94; skor terendah 65 :skor rerata 79,6957; 

median 79,500; modus 83 rentang 29 simpangan baku 6,64620  variansnya 

44,172 selajutnya untuk memberikan sebaran skor keterampilan proses 

siswa dalam pembelajaran matematika kelas eksperimen, disajikan dalam 

histogram pada gambar 4.4 berikut. 
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Gambar 4.4 Histogram Keterampilan Proses  
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Selanjutnya untuk mengklasifikasikan data dari keterampilan proses menurut 

Tim PPUPP (2004:118) meliputi : Amat Baik (AB), Baik (B) , Cukup (C), 

dan Kurang (K). Tehnik penetapan kriteria klasifikasi tersebut di atas adalah 

: < 60% dari skor maksimal termasuk klasifikasi Kurang, 60% - 74% dari 

skor maksimal termasuk Cukup, 75%-84% dari skor maksimal termasuk 

klasifikasi Baik, dan 85%-100% dari skor maksimal termasuk Amat Baik. 

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas diketahui bahwa terdapat : 12 siswa 

(26,09%) termasuk dalam kriteria klasifikasi Amat Baik; 20 siswa (43,48%) 

termasuk dalam criteria klasifikasi Baik dan 13 siswa (28,26%) dalam 

kriteria klasifikasi Cukup; dan  1 siswa (2,17%) yang termasuk kriteria 

klasifikasi kurang. 

B. Pengujian Hipotesis 
 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini maka dilakukan pengujian hipotesis, berikut ini disajikan pengujian untuk 

masing-masing hipotesis sebagai berikut. 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Untuk pengujian hipotesis pertama yaitu : Prestasi belajar pada materi 

bangun ruang dari siswa yang memperoleh pembelajaran matematika berbasis 

teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD 

dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar  (keaktivan, keterampilan proses 

dan prestasi belajar).digunakan uji beda rerata satu sampel. 

     (a) Uji ketuntasan prestasi belajar minimal yang ditetapkan adalah 65. 

    Hipotesis H0 : µ = 65  

                    H1  : µ ≠ 65  
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Berdasarkan perhitungan pengujian hipotesis pertama sebagaimana 

dalam Lampiran 15 halaman 135 dapat disajikan hasilnya sebagai berikut. 

Tabel 4.5a Output T-Test Hasil Belajar 

One-Sample Test

4,548 45 ,000 7,34783 4,0940 10,6016
Hasil Belajar
Kls Eksperimen

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 65

 
 

Dari tabel 4.5a Output T-Test  menunjukan nilai t = 4,548 dan sig 

=0,000 kurang dari 5% maka  H0 ditolak, artinya rerata hasil belajar 

matematika kelas eksperimen tidak sama dengan 65, karena rerata hasil belajar 

matematika kelas eksperimen (72,3478) melebihi nilai KKM (65)  Hipotesis, 

maka mendukung terbuktinya hipotesis penelitian , yaitu : Hasil belajar pada 

materi bangun ruang dari siswa yang memperoleh pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe 

STAD dapat mencapai kriteria ketetuntasan belajar. 

     (b) Uji ketuntasan minimal keaktivan  ditetapkan adalah 75. 

    Hipotesis H0 : µ = 75  

                    H1  : µ ≠ 75  

Tabel 4.5b Uji Hipotsis 1 (keaktivan) 

One-Sample Test

9,969 45 ,000 8,93478 7,1296 10,7399Keaktifan
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 75

 
 



55 

 
 

     (c) Uji ketuntasan minimal keaktivan  ditetapkan adalah 75. 

    Hipotesis H0 : µ = 75  

                    H1  : µ ≠ 75  

Tabel 4.5c Uji Hipotesis 1 (keterampilan proses) 

One-Sample Test

4,792 45 ,000 4,69565 2,7220 6,6693Keterampilan Proses
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 75

 

berdasarkan poin (b) dan (c) dan Tabel 4.5b dan Tabel 4.5c menunjukan 

bahwa taraf signifikan untuk keaktivan siswa sebesar 0,000 dan untuk 

keterampilan proses sebesar 0,000. Untuk nilai signifikansi keaktivan dan 

keterampilan proses tersebut masing-masing mempunyai taraf signifikansi 

kurang dari 5% atau dibawah 0,05 sehingga Ho ditolak, artinya rerata  

keaktivan tidak sama dengan 75 dan keterampilan proses tidak sama dengan 

75. Karena rerata keaktivan siswa pada kelas eksperimen sebesar 83,9348 

melebihi nilai 75, dan rerata keterampilan proses sebesar 79,6957 melebihi 75, 

Lebih lanjut tampak bahwa nilai t hitung pada ketiga variabel semuanya 

bernilai positif sehingga menunjukan data mempunyai nilai lebih tinggi dari 

pada nilai yang distandarkan. maka mendukung terbuktinya hipotesis ke 1 

yaitu bahwa dengan  pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan 

CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD dapat mencapai 

ketuntasan (hasil belajar, keaktivan dan keterampilan proses). Pengujian dapat 

dilihat pada Lampiran 15 hal 135. 
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2. Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis ke 2 yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh dari 

keaktivan dan keterampilan proses terhadap prestasi belajar, untuk keperluan 

tersebut digunakan uji regresi linier ganda. Tetapi sebelum melakukan analisis 

regresi terlebih dahulu dilakukan berbagai uji prasyarat, antara lain : uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 

a) Pengujian Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

 Berdasarkan teori statistika model linier, hanya variabel dependen 

Y yang mempunyai distribusi atau diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independen X diasumsikan bukan merupakan fungsi distribusi, jadi tak perlu diuji 

normalitasnya (Sukestiyarno, 2006 : 12). Salah satu uji normalitas yang 

tersedia dalam SPSS adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut ini disajikan 

hasil uji normalitas pada Tabel 4.11 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

r sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Uji normalitas sampel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

46
72,3478

10,95692
,089
,089

-,071
,604
,859

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil Belajar
Kls

Eksperimen

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan tabel tersebut diperoleh niali sig = 0,859 lebih besar dari 5% 

sehingga H0 diterima artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Y (prestasi 

belajar) berdistribusi normal. 

 
Pada tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di atas diperoleh sig 

0,859 yang lebih besar dari 5%, sehingga Ho tidak ditolak (diterima). Hal ini 

berarti dapat disimpulkan variabel Y normal. Mendukung kesimpulan 

tersebut, disajikan Histogram variabel Y seperti Gambar 4.5 berikut. 
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Gambar 4.5. Histogram variabel Y 
 

Berdasarkan histogram tersebut diperoleh rerata = (1,96)(10-15) yang 

mendekati ni1ai 0 dan Standar Deviasi = 0,978 yang mendekati ni1ai 1. 

Dengan demikian variabel dependen (Y) dapat dikatakan normal. Melengkapi 

histogram di atas, berikut ini disajikan Output Normal P-Plot of Regression 

Standaridized Residual pada Gambar 4.6 berikut. 
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Gambar 4.6 Normal P-P Plot of Regresion 

 
 

Dari Output Normal P-Plot of Regression Standardized Residual tersebut 

terlihat bahwa data mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa 

simpangan terhadap distribusi normal sangat kecil. Dengan kata lain variabel 

dependen Y merupakan distribusi normal. 

2.  Uji Multikolinearitas 

Menurut pendapat Sukestiyarno (2006 : 13) menjelaskan bahwa Uji 

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independent variable). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai variance injlasi factor (VIF) dan tolerance, yang terangkum 

dalam Tabel 4.7 berikut. 
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Tabel 4.7 Koefesien (a) untuk uji multikolinieritas 

Coefficientsa

-46,690 14,415 -3,239 ,002
,849 ,269 ,471 3,161 ,003 ,398 2,510
,600 ,246 ,364 2,441 ,019 ,398 2,510

(Constant)
Keaktifan
Keterampilan Pro

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimena. 
 

 
 

Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF berada di atas 10 dan nilai tolerance 

berada di atas 1. Dari tabel di atas diperoleh nilai VIF tidak ada yang yang 

melebihi 10 dan nilai tolerace tidak ada yang di atas 1. Jadi dapat disimpulkan 

model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. 

3.  Uji Autokorelasi 

 Menurut Agus (2007 : 74) menjelaskan bahwa Uji Autokorelasi 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar error 

satu dengan error yang lainnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi 

digunakan uji Durbin Watson (DW). Jika 1,65 ≤  DW ≤  2,35 maka gejala 

autokorelasi tidak terjadi. Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat disajikan 

dalam Tabel 4.8  berikut. 

 Tabel 4.8 Kontribusi keaktivan dan keterampilan proses 
Terhadap prestasi belajar 

Model Summaryb

,787a ,620 ,602 6,91151 ,620 35,048 2 43 ,000 2,086
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Keterampilan Proses, Keaktifana. 

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimenb. 
 

berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai DW = 2,086 berada pada interval 

1,65 ≤DW≤ 2,35. Jadi disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 
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4.  Uji Heterokedastisitas 

Menurut Sukestiyarno (2006:13) menjelaskan bahwa 

Heterokedastisitas muncul apabila error atau residu dari model yang diamati 

tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah estimator 

yang diperoleh tidak efisien. Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisitas 

dilakukan dengan melihat diagram residual terhadap variabel bebas. Jika nilai 

error membentuk pola tertentu, tidak bersifat acak terhadap nol maka 

dikatakan terjadi heterokedastisitas. 

 

Gambar 4.7 Scatterplot 
 

Berdasarkan uji heterokedastisitas, seperti terlihat pada Gambar 4.7 

scatterplot, variabel dependen, dan residual diperoleh diagram nilai error 
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cukup menyebar dan membentuk pola tertentu. maka dapat disimpulkan tidak 

terjadi adanya heterokedastisitas.   

Hasil uji analisis prasyarat sebagaimana telah diuraikan pada poin 1, 2, 

3 dan 4, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua prasyarat analisis 

regresi linear ganda (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan 

uji heterokedastisitas) terpenuhi sehingga dapat disimpulkan analisis regresi 

linear dapat dilakukan. 

b) Analisis Regresi Ganda (Multiple Linear Regression) 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, maka dilakukan analisis regresi ganda. 

Menurut Sukestiyarno (2006:12) menjelaskan bahwa prosedur analisis regresi 

linear ganda adalah sebagai berikut. 

i) Menentukan Persamaan Prediksi. 

Untuk mengetahui persamaan prediksinya, berikut ini disajikan Output 

Coefficients sebagai berikut. 

Tabel 4.9  Uji multikolinieritas 

Coefficientsa

-46,690 14,415 -3,239 ,002
,849 ,269 ,471 3,161 ,003 ,398 2,510
,600 ,246 ,364 2,441 ,019 ,398 2,510

(Constant)
Keaktifan
Keterampilan Pro

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimena. 
 

Hipotesis :  H0 : β = 0  persamaan tidak linear 

                   H1 : β ≠ 0  persamaan  linear 

Berdasarkan Tabel 4.9, H0 ditolak jadi persamaan linear, persamaan 

regresinya sebagai berikut : Y = -46,690 + 0,849X1 + 0,600X2 
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2) Menguji Signifikansi Hubungan antara Sejumlah Variabel Bebas dengan 

Variabel terikat.   

Tabel 4.10 Hubungan Antara keaktivan dan keterampilan proses 
Dengan prestasi belajar 

ANOVAb

3348,370 2 1674,185 35,048 ,000a

2054,065 43 47,769
5402,435 45

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Keterampilan Proses, Keaktifana. 

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimenb. 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 tersebut diperoleh nilai F = 35,048 dan nilai sig = 

0,000 < 5%. Jadi H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 

tersebut adalah linear. Selanjutnya untuk melihat kontribusi bersama (Xl dan 

X2) terhadap Y dilihat dari output model summary sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Kontribusi keaktivan dan keterampilan proses 
Terhadap prestasi belajar 

Model Summaryb

,787a ,620 ,602 6,91151 ,620 35,048 2 43 ,000 2,086
Mode
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error o
he Estimate

R Square
ChangeF Change df1 df2 ig. F Chang

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Keterampilan Proses, Keaktifana. 

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimenb. 
 

Dari Tabel 4.8 diperoleh nilai R Square = 0,620 artinya kedua variabel (Xl dan 

X2) memberikan kontribusi secara bersama terhadap Y sebesar 62%. Sehingga 

38% adalah akibat pengaruh variabel yang lain. Perhitungan selengkapnya 

tentang uji hipotesis kedua terdapat pada   Lampiran 16 halaman 138, 

sedangkan untuk variabel keaktivan variabel dan keterampilan proses dapat 

dilihat pada Tabel 4.10a berikut. 
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Tabel 4. 10a Uji Linieritas keaktivan terhadap prestasi belajar 

Coefficients a

-41,583 15,045 -2,764 ,008
1,357 ,179 ,753 7,592 ,000

(Constant)
Keaktifan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimena. 
 

Hipotesis :  H0 : β = 0  persamaan tidak linear 

                   H1 : β ≠ 0  persamaan  linear 

Berdasarkan Tabel 4.10a, H0 ditolak jadi persamaan linear, persamaan 

regresinya sebagai berikut : Y = -41,583 + 1,357X1  

Tabel 4.10b Kontibusi keaktivan terhadap prestasi belajar 

Model Summary

,753a ,567 ,557 7,29070 ,567 57,637 1 44 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Keaktifana. 

Dari Tabel 4.10b diperoleh nilai R Square = 0,567 artinya  variabel Xl 

memberikan kontribusi terhadap Y sebesar 56,7% sehingga 43,3% adalah akibat 

pengaruh variabel yang lain. 

Tabel 4.10c Uji linieritas keterampilan proses terhadap prestasi belajar 

Coefficientsa

-23,431 13,605 -1,722 ,092
1,202 ,170 ,729 7,064 ,000

(Constant)
Keterampilan Proses

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil Belajar Kls Eksperimena. 
 

 
Hipotesis :  H0 : β = 0  persamaan tidak linear 

                   H1 : β ≠ 0  persamaan  linear 
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Berdasarkan Tabel 4.10c, H0 ditolak jadi persamaan linear, persamaan 

regresinya sebagai berikut : Y = -23,431 + 1,202X2  

Tabel 4.10d Kontribusi keterampilan proses terhadap prestasi belajar 

Model Summary

,729a ,531 ,521 7,58510 ,531 49,900 1 44 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Keterampilan Prosesa. 
 

Dari Tabel 4.10d diperoleh nilai R Square = 0,531 artinya variabel X2 

memberikan kontribusi terhadap Y sebesar 53,1%. Sehingga 46,9% adalah 

akibat pengaruh variabel yang lain. 

      3. Pengujian Hipotesis 3 

Uji hipotesis ke 3 adalah adalah untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD interaktif dengan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran konvensional. Uji beda rerata ini 

dilakukan terhadap hasil belajar siswa pada kedua kelas tersebut yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol.  

      Hipotesis H0 : 21 μμ =  tidak ada perbedaan hasil belajar 

                      H1 : 21 μμ ≠  terdapat perbedaan hasil belajar 

Berdasarkan tabel 4.11 output t-tes di atas pada kolom Levene’s Tes for 

Equality of Variances di bawah ini menunjukan nilai F = 7,1 dan sig = 0,009 

kurang dari 5% maka H0 ditolak  artinya variansi hasil belajar matematika 

adalah tidak sama. 
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Tabel 4.11 Output t-tes Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Independent Samples Test

7,1 ,009 8,107 90 ,000 15,65217 1,93070 11,816 19,48786

8,107 77,571 ,000 15,65217 1,93070 11,808 19,49625

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Hasil     
Belajar

F Sig.

Levene's Test
for Equality of

Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference

Std. Error
Differenc

e Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Dengan memilih asumsi varians yang tidak sama (equal variances not 

assumed) diperoleh nilai sig = 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 5% 

sehingga H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

hasil belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Melihat nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen (72,3478) lebih 

besar dibanding nilai rata-rata kelas kontrol (56,6957) maka mendukung 

terbuktinya kebenaran hipotesis ke 3. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 17 halaman 146. 

C. Pembahasan  

Keaktivan siswa dalam menerima dan reaksi terhadap tugas selama 

proses pembelajaran sangat baik, mulai dari menerima setiap tugas yang 

diberikan, membuat catatan materi yang ada dalam CD interaktif rata-rata 

siswa dapat mencatat lebih dari 6 halaman buku, membuat daftar pertanyaan 

yang terdiri dari 3 buah pertanyaan atau lebih  , banyaknya soal yang 

dikerjakan oleh siswa rata-rata di atas 7 buah soal. Begitu juga siswa aktif 

dalam menggambar bangun ruang juga membuat catatan kecil yang berupa 

rumus-rumus, konsep yang dianggap penting serta mengumpulkan tugas-

tugas yang diberikan oleh guru. 
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Keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran ditunjukan oleh 

kehadiran tepat waktu dan antuasias yang tinggi serta konsentrasi dalam 

mengikuti  pembelajaran dikelas dengan skor rata-rata 88,70. 

Kegiatan diskusi selama proses pembelajaran berlangsung sudah  

sangat baik bila dibandingkan pada pembelajaran sebelumnya yang 

menerapkan metode konvesional. Pada pembelajaran dengan model 

kooperatif tipe STAD ini siswa lebih berani bertanya, menjawab pertanya 

yang disampaikan rekan-rekan maupun oleh guru dan berani memberikan 

alternatif jawaban walaupun alternatif jawaban yang disampaikan belum 

dapat memecahkan permasalahannya. 

Melalui pelaksanaan diskusi kelompok maka para siswa timbul rasa 

tanggung jawab individu maupun tanggung jawab untuk kelompoknya yang 

tercermin  dari berani tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

didepan kelas dan menghargai pendapat kelompok lain yang tidak sama 

dengan pendapat kelompoknya.  

Dalam menanamkan konsep bangun ruang pada siswa harus 

menggunakan gambar  sehingga siswa mempunyai gambaran tentang bangun 

ruang. Tanpa gambar siswa akan sulit menangkap ide/konsep .Hal ini sesuai 

dengan pendapat  Piaget (dalam Malik, 2001: 27) mengemukakan bahwa 

pada anak usia SLTP masih didapati yang sulit menangkap suatu ide abstrak 

jika tidak diuraikan dalam suatu gambaran yang sifatnya konkrit, maka siswa 

harus dapat menggambar bangun ruang dengan benar. Berdasarkan hasil 

observasi hampir 93 % siswa dapat menggunakan penggaris, busur dan 

jangka untuk menggambar bangun ruang. 
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Pada akhir pembelajaran siswa dapat menyebutkan/mereview 

kembali unsur-unsur, konsep, rumus, atau contoh soal baik secara lugas 

maupun dibantu rekan ataupun guru. Sebelum jam pelajaran selesai siswa 

menerima tugas berikutnya dengan penuh semangat tetapi ada beberapa 

siswa yang memberikan sedikit komentar kepada guru supaya tugas yang 

diberikan jangan susah dan terlalu banyak. 

Berdasarkan pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan di atas, 
membuktikan bahwa  keaktivan siswa pada pembelajaran matematika berbasis 
teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD 
dapat mencapai ketuntasan hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata untuk 
keaktivan siswa adalah sebesar 83,9348. Ini sesuai dengan hasil penilitian 
Ujang (2004 : 83) mengemukakan sebagai berikut Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe STAD dapat meningkatkan keaktivan siswa dalam 
pembelajaran dengan kriteria baik sekali.  

Keterampilan proses siswa dalam mengerjakan soal telah sesuai 

konsep dan sifat-sifat tetapi masih terdapat kekurangtelitian dalam 

perhitungan akhir dan satuan. Dalam meresume materi siswa telah 

menunjukan keterampilannya yang ditunjukan dengan hasil resume yang 

memuat pengertian, konsep, rumus dan gambar serta contoh soal yang 

dianggap penting. Berdasarkan pengujian hipotesis sebagaimana telah 

diuraikan di atas, membuktikan bahwa  keterampilan proses siswa pada 

pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD dapat mencapai ketuntasan hal ini 

ditunjukan skor rata-rata untuk keterampilan proses adalah sebesar 79,6957 

hasil ini menunjukan bahwa skor rata-rata keterampilan proses berada di atas 

kriteria yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan temuan penelitian Darta (2005: 87) menyimpulkan  bahwa terdapat 
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keterkaitan yang signifikan antara kemampuan pemecahan masalah dengan 

keterampilan komunikasi matematika. 

Selanjutnya untuk hasil belajar matematika khususnya pada materi 

Bangun Ruang yang pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model 

kooperatif tipe STAD  dapat mencapai ketuntasan yang ditunjukan dengan 

perolehan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 72,3478 yang berada di atas 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 65 (nilai t = 4,548 dan nilai sig = 

0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 atau 5%). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Noor (2005: 124) menyimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa yang pembelajaran menggunakan strategi belajar tipe STAD 

lebih baik dari pada kelas yang pembelajarannya menggunakan cara biasa 

(Konvensional). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas menunjukan bahwa keaktivan berpengaruh 56,7%, 

keterampilan proses berpengaruh 53,1% pada siswa dalam pembelajaran 

matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model 

kooperatif tipe STAD  dan keduanya secara bersamaan  mempunyai nilai 

R2=0,620 dengan persamaan regresi linier ganda sebagai berikut : 

21 600,0849,0690,46 XXY ++−=
∧

 artinya kedua variabel bebas (keaktivan 

dan keterampilan proses) memberikan kontribusi secara bersama terhadap 

hasil belajar sebesar 62% dan 38% akibat pengaruh oleh variabel yang lain. 
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Ruseffendi, (1991:36) menjelaskan bahwa siswa yang mengikuti 

pelajaran matematika dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas dengan 

baik, berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan mempunyai kesan yang baik 

terhadap proses pembelajaran, dapat dijadikan petunjuk bahwa siswa tersebut 

bersikap positif terhadap matematika, sedangkan Semiawan (1988 : 14 ) 

menekankan pentingnya mananamkan keterampilan proses dalam 

pembelajaran. Ternyata pembelajaran matematika berbasis teknologi 

berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD pada 

materi bangun ruang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif 

melakukan aktifitas matematika dan diberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berinteraksi serta bernegosiasi baik dengan sesama maupun dengan 

guru, akan memungkinkan siswa merasa tidak tertekan, tidak cemas, rasa 

percaya diri muncul dan termotivasi untuk belajar, sehingga kesab positip 

siswa terhadap matematika akan timbul dan keterampilan proses belajar 

siswa akan meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas dan keterampilan 

proses siswa tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 
  

Dengan memperhatikan hasil pengujian hipotesis sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

siswa antara yang menerapkan pembelajaran matematika berbasis teknologi 

berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD dengan 

hasil belajar matematika yang pembelajarannya secara konvensional, hal ini 

ditunjukan dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar matematika kelas 

eksperimen sebesar 72,3478 sedangkan nilai rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol sebesar  56,400, dengan memilih asumsi varians yang tidak sama 
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(equal variances not assumed) diperoleh nilai sig = 0,000 yang nilainya lebih 

kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian  Noor (2005: 124) menyimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa yang pembelajaran menggunakan strategi belajar 

tipe STAD lebih baik dari pada kelas yang pembelajarannya menggunakan 

cara biasa (Konvensional). 

Hal ini sudah diduga sebelumnya, karena pembelajaran matematika 

berbasis teknologi berbantuan CD interaktif berorentasi model kooperatif 

tipe STAD memiliki beberapa kelebihan antara lain : 

1. Slavin (dalam Winarno,2004:9) mengungkapan tentang kelebihan 

pembelajaran kooperatif yaitu :(a) Siswa bekerja sama dalammencapai 

tujuan dengan menjunjung tinggi norma kelompok. (b) siswa aktif 

membantu dan mendorongan semangat untuk sama-sama berhasil. (c) 

Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. (d) interaksi antar siswa seiring dengan 

peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. 

2. Menurut Ibrahim (2000:20) pembelajaran kooperatif tipe STAD 

merupakan bentuk paling sederhana, bagi guru maupun siswa SMP 

Negeri 2 Cilimus yang terbiasa menggunakan pembelajaran konvensional 

tidak akan terlalu banyak mengalami kendalan dalam mencoba 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajarannya. 

3.  Penggunaan CD interaktif dapat memberikan fasilitas kepada siswa untuk 

mempelajari suatu materi (Crowther dalam Suryanto, 2003:34). Dengan 
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memberikan CD interaktif kepada siswa merupakan salah satu usaha 

meningkatkan pelayanan guru kepada siswa. Meningkatnya kualitas 

pelayanan guru berpengaruh positif meningkatkan hasil belajar 

(Surya,2007). 

4. Jika dihubungkan dengan teori belajar maka pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD interaktif dalam pembelajaran matematika pada 

materi bangun ruang sangat sesuai dengan empat prinsip pembelajaran 

menurut teori Vygotsky, kesesuaiannya adalah (a) Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbasis teknologi berbantuan CD interaktif pada 

materi bangun ruang sesuai dengan prinsip the sociocultural nature of 

learning, karena terjadi belajar kelompok yang di dalamnya terjadi 

interaksi antar siswa dalam kelompoknya, sehingga meningkatnya 

aktivitas dan keterampilan, saling menghargai perdapat teman, saling 

memberi dan menerima dalam usaha memahami materi yang sedang 

dipelajari.(b) Penjelasan awal yang dilakukan guru bertujuan 

mengenalkan konsep, sebagai dasar menyelesaikan tugas kelompok, dan 

dengan mengemas materi pelajaran dalam bentuk CD interaktif dapat 

memberikan kemudahan dalam memahami konsep. Dengan demikian 

konsep dan tugas kelompok berada dalam zona perkembangan terdekat 

mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip Zone of proximal development. (c) 

Anggota kelompok yang heterogen dan tugas kelompok yang dirancang 

secara terurut dan bertahap mendorong terjadi interaksi saling membantu 

dan berdiskusi untuk mencapai tingkat penguasaan maksimal. Hal ini 

sesuai dengan cognitive apprenticeship. (d) scaffolding dapat dilihat pada 
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tahap presentasi yaitu guru memberikan pembelajaran kooperatif diawali 

dengan pendahuluan,menyampaikan informasi tujuan dan materi yang 

telah dirancang dan disusun guru serta memberikan bantuan melalui 

bimbingan secara kelompok maupun individu supaya siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, bantuan yang diberikan tidak 

secara penuh tetapi bersifat scaffolding. 
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis terhadap data yang telah 

dilakukan  sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD pada materi Bangun Ruang kelas IX  

adalah efektif, karena : 

1.  Hasil belajar pada materi Bangun Ruang dapat mencapai ketuntasan. Tuntas 

keaktivan ditunjukan dengan skor rata-rata 83,9348, keterampilan proses skor 

rata-rata 79,6957 sedangkan batas ketuntasan untuk keaktivan dan 

keterampilan proses adalah 75, dan hasil belajar  nilai rata-rata yang diperoleh 

sisiwa sebesar 72,3478 berada di atas KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. 

2.  Terdapat pengaruh yang signifikan dari keaktifan siswa dan keterampi1an 

proses terhadap hasil belajar matematika pada siswa yang pembelajarannya 

dengan menggunakan pembelajaran matematika berbasis teknologi 

berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD pada 

materi Bangun Ruang kelas IX  Hal ini ditunjukan bahwa keaktifan dan 

keterampilan proses secara masing-masing menpunyai kontribusi terhadap 

hasil belajar sebesar 56,7% dan 53,1% serta kedua variabel (keaktifan dan 

keterampilan proses) memberikan kontribusi secara bersama terhadap hasil 

belajar sebesar 62% sehingga 38% adalah akibat pengaruh dari faktor yang 

lain. 
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3.  Terdapat perbedaan hasil belajar dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran matematika berbasis teknologi berbantuan CD 

interaktif berorientasi model kooperatif tipe STAD pada materi Bangun Ruang 

kelas IX   dengan hasil belajar matematika yang pembelajarannya secara 

konvensional, hal ini ditunjukan dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

matematika kelas eksperimen sebesar 72,3478 sedangkan nilai rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol sebesar  56,40, dengan memilih asumsi varians yang 

tidak sama (equal variances not assumed) diperoleh nilai sig = 0,000 yang 

nilainya lebih kecil dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar secara signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. 

B. Saran 

Dari  kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan  di atas, dapat 

diajukan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan agar dalam pelaksanaan pembelajaran matematika menerapkan 

pembelajaran matematika berbasisi teknologi berbantuan CD interaktif 

berorientasi model kooperatif tipe STAD, diharapkan dengan model 

pembelajaran tersebut memunculkan aktivitas dan keterampilan siswa 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

2.  Penerapan pembelajaran matematika dengan pembelajaran matematika 

berbasisi teknologi berbantuan CD interaktif berorientasi model kooperatif 

tipe STAD, disarankan agar senantiasa menekankan penanaman aktivitas 

siswa dan menitikberatkan pada keterampilan proses belajar. Karena 

keaktivan  dan keterampilan proses berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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3.  Disarankan kepada para guru dan para peneliti agar melakukan penelitian 

yang serupa dengan memperhatikan kelemahan kelemahan atau keterbatasan-

keterbatasan yang telah dikemukakan di atas. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 

INDIKATOR KINERJA 
NO INDIKATOR/VARIABEL KETERANGAN 
1 Keaktivan dalam 

pembelajaran 
 
Kadar keaktivan diskoring 
dengan skala likert (1 s.d 5 ) 
Target keberhasilan 75% 
 

A. Tugas dan Reaksi Tugas 
1. Sigap menerima setiap tugas 
2. Sigap membuat catatan materi dalam CD 
3. Sigap membuat daftar pertanyaan 
4. Rajin mengerjakan soal 
5. Rajin menulis rumus/catatan kecil 
6. Rajin menggambar bangun ruang 
7. Sigap mengumpulkan setiap tugas 
 
B. Partisipasi awal Pembelajaran 
 1. Kehadir di dalam kelas 
 2. Antusias mengikuti jalannya pembelajaran 
 3. Konsentrasi dalam mengikuti  
     pembelajaran  
 
C. Partisipasi dalam proses pembelajaran 
 1. berani bertanya dan menjawab pertanyaan 
 2. Menyampaikan gagasan pemecahan 

massalah.  
 3. Bekerjasama dengan teman sekelompok 
 4. Menghargai pendapat rekan 
 5. dapat menggunakan alat 
 6. berkooperatif dengan teman 
 7. sigap mempresentasikan hasil diskusi 
 8. Sigap mengumpulkan hasil diskusi secara  
     tertulis 
 
D. Partisipasi Akhir Pembelajaran 
1. Sigap menyimpulkan hasil belajarnya 
2. Sigap menerima tugas berikutnya 
 

2 Keterampilan Proses 
 
Kadar keTerampilan proses 
diskoring dengan skala 
Likert 1 s.d 5 
Target keberhasilan 75% 

A. Tugas dan Reaksi Tugas 
1. Terampil mengerjakan tugas  
2. Terampil membuat resume materi. 
3. Terampil merumuskan pertanyaan 
4. Terampil menyelesaikan soal. 
5. Terampil mengoperasikan komputer 
6. Trampil melukis bangun ruang 
7. Terampil merancang bangun ruang 
8. Terampil mereview materi yang disajikan  
    dalam CD interaktif. 
 
B. KeTerampilan awal proses pembelajaran 

Lampiran 1 
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1. Terampil mengekspresikan diri mengikuti  
     pembelajaran 
2. Terampil bertanyaan dan menjawab  
     pertanyaan. 
3. Memberikan Penguatan (reinforcement) 
4. Terampil memberikan penjelasan 
5. Terampil dalam membuat jawaban tertulis 
6. Terampil menggunakan alat-alat dalam 

menggambar/melukis bangun ruang 
     (Jangka, Penggaris, busur). 
 
C. Keterampilan dalam pelaksanaan diskusi 
1. Terampil bekerjasama antar sesama anggota  
     kelompok. 
2. Terampil dalam memberikan kesempatan 
     berpendapat kepada orang lain lain 
3. Terampil menghargai pendapat/ jawaban  
     kelompok lain. 
4. Terampil dalam menyimpulkan hasil diskusi. 
 
D. Partisipasi penutup pembelajaran 
1. Terampil menafsirkan konsep/prinsip. 
2. Terampil menyalin tugas diberikutnya 
 

3 Prestasi Belajar 
Penilaian skoring dengan 
rentang 0-100. berdasarkan 
ts hasil belajar dengan target 
Nilai 65 sesuai dengan KKM

1. Unsur-unsur bangun Ruang 
2. Luas permukaan Bangun Ruang 
3. Jaring-jaring bangun ruang 
4. volume bangun Ruang 

 
 
 
a. Deskripsi skala penilaian setiap indikator Keaktivan 
 
A Tugas dan Reaksi Tugas Skor 
1 Sigap menerima setiap tugas yang diberikan 

       a.  menerima 4 tugas atau lebih 
b. menerima 3 tugas 
c. menerima 2 tugas 
d. menerima 1 tugas  
e. Menolak tugas yang diberikan  

 
5 
4 
3 
2 
1 

2 Sigap memcatat materi yang ada dalam CD interaktif 
a. membuat catatan materi 7 atau lebih halaman buku tulis. 
b. membuat catatan materi 5-6 halaman buku tulis  
c. membuat catatan materi 3-4 halaman buku tulis. 
d. Membuat catatan 1-2 halaman buku tulis 
e. Tidak membuat catatan materi 

 
5 
4 
3 
2 
1 

3 Sigap membuat daftar pertanyaan 
a. Membuat 4 atau lebih pertanyaan  

 
5 
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b. Membuat 3 buah pertanyaan 
c. Membuat 2 buah pertanyaan 
d. Membuat 1 buah pertanyaan 
e. Tidak membuat sebuah pertanyaanpun 

4 
3 
2 
1 

4 Rajin mengerjakan soal 
a. Mengerjakan 10 soal atau lebih 
b. Mengerjakan 7-9 soal 
c. Mengerjakan 4-6 soal  
d. Mengerjakan 1-3 soal 
e. Tidak  mengerjakan sebuah soal pun 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 

 
 Rajin menulis rumus/catatan kecil 

a. Ada 10 baris atau lebih catatan kecil 
b. ada 7-9 baris catatan kecil 
c. ada 4-6 baris catatan kecil 
d. Ada 1-3 baris catatan kecil 
e. Tidak membuat catatan kecil. 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

6 Rajin menggambar bangun ruang 
a. dapat menggambar 6-7 macam bangun ruang  
b. dapat menggambar 4-5 macam bangun ruang  
c. dapat menggambar 2-3 macam bangun raung 
d. dapat menggambar 1 bangun ruang 
e. tidak menggambar bangun ruang 

 
5 
4 
3 
2 
1 

7 Sigap menggumpulkan setiap tugas 
a. Selalu mengumpulkan tugas 
b. Pernah sekali tidak menggumpulkan tugas 
c. Dua kali tidak menggumpulkan tugas 
d. Tiga kali tidak menggumpulkan tugas  
e. tidak pernah menggumpulkan tugas 

 
5 
4 
3 
2 
1 

B Partisipasi awal Pembelajaran Skor 
1 Kehadiran di dalam kelas 

a. selalu hadir tepat waktu dalam pembelajaran matematika 
b. Pernah terlambat 1-5 menit mengikuti pembelajaran 

matematika 
c. Pernah terlambat 5-10 menit mengikuti pembelajaran 

matematika 
d. Pernah terlambat 10-15 menit mengikuti pembelajaran 

matematika 
e. Pernah Lebih dari 15 menit tidak mengikuti pembelajaran 

matematika 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
1 

2 Antusias mengikuti jalalnya pembelajaran 
a. Tidak pernah absen dalam pembelajaran matematika 
b. Pernah telambat 1 Jam pelajaran 
c. Pernah absen 1 kali pertemuan tanpa keterangan 
d. Pernah absen 2 kali pertemuan tanpa keterangan 
e. Pernah absen 3 kali atau lebih pertemuan tanpa 

keterangan 

 
5 
4 
3 
2 
1 

3 konsentarsi  dalam mengikuti pembelajaran  
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a. Memperhatikan setiap yang diintruksikan oleh guru 
dalam pembelajaran matematika 

b. Mengerak-gerakan anggota badan ke kiri-kanan  
c. Berbisik-bisik dengan teman sebangku. 
d. Hilir mudik dalam kelas 
e. Keluar kelas tidak mengikuti mengikuti jalannya 

pembelajaran 

 
5 
4 
3 
2 
 
1 

C Partisipasi dalam proses pembelajaran skor 
1 berani bertanya dan menjawab pertanyaan 

a. 2 kali atau lebih bertanya dan menjawab pertanyaan 
b. pernah bertanya dan menjawab pertanyaan 
c. Pernah 1 kali menjawab pertanyaan  
d. Pernah 1 kali bertanya 
e. Tidak bertanya dan menjawab pertanyaan 

 
5 
4 
3 
2 
1 

2 Memyampaikan gagasan pemecahan masalah 
a. Pernah dua kali memberikan alternatip pemecahan masalah 
b. Pernah sekali memberikan alternatif pemecahan masalah 
c. Menyetujui alternatif jawaban pemecahan masalah yang 

disampaikan teman 
d. Tidak menyetujui alternatif pemecahan masalah yang 

disampaikan teman 
e. Tidak pernah memberikan pendapat apapun. 

 
5 
4 
 
3 
 
2 
1 

3 Bekerjasama dengan teman sekelompok  
a. Dapat bekerjasama dengan semua anggota kelompoknya 
b. Bekerjasama dengan 2 teman yang ada di sebelah kanan 

dan kiri saja 
c. Hanya bekerjasama dengan 1 teman saja 
d. Bekerja sendiri saja 
e. Tidak bekerja 

 
5 
4 
 
3 
2 
1 

4 Menghargai pendapat rekan 
a. Menyetujui pendapat rekannya 
b. Merespon pendapat rekannya 
c. mendengarkan pendapat rekannya 
d. Acuh tak acuh mendengar pendapat rekannya 
e. Mengejek pendapat rekannya 

 

 
5 
4 
3 
2 
1 

5 dapat menggunakan alat untuk menggambar bangun ruang 
a. Dapat menggunakan penggaris, busur dan jangka 
b. Dapat menggunakan penggaris dan jangkan 
c. Hanya bisa menggunakan penggaris dan busur 
d. Hanya bisa menggunakan penggaris dalam menggambar 
e. Tidak dapat alat diantaranya penggaris, busur dan jangka 

 
5 
4 
3 
2 
1 

6 berkooperatif dengan teman 
a. Saling membantu dalam memecahan masalah 
b. memberikan masukan dalam diskusi 
c. menerima pedapat temannya 
d. diam di tempat duduk saja 
e. Maunya menang sendiri (egois) 

 
5 
4 
3 
2 
1 
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7 sigap mempresentasikan hasil diskusi 
a. Pernah dua kali atau lebih mempresntasikan hasil diskusi 

dengan percaya diri. 
b. pernah dua kali mempresentasikan  
c. Pernah sekali mempresentasikan dengan tenang dalam 

menyampaikannya 
d. Pernah sekali mempresentasikan dengan terbatah-batah 

bicaranya. 
e. Tidak pernah mempresentasikan hasil diskusi. 

 
 
5 
4 
 
3 
 
2 
1 

8 Sigap mengumpul hasil diskusi 
a. Setelah diskusi selesai 
b. Setelah guru memberi 1 kali peringatan 
c. Setelah guru memberi 2 kali peringatan 
d. Setelah guru keluar ruang kelas 
e. Tidak mengumpulkan hasil diskusi 

 
5 
4 
3 
2 
1 

  
 
D Partisipasi Akhir Pembelajaran Skor 
1 Sigap menyimpulkan pembelajar. 

a. dapat menyebutkan konsep, teorema, rumus atau contoh 
dari pokok bahasan yang telah dipelajari dengan benar. 

b. dapat menyebutkan kembali konsep, teorema, rumus 
dari materi yang telah dipelajari kurang tepat 

c. dapat menyebutan kembali konsep, teorema atau rumus 
setelah dibantu rekan atau gurunya. 

d. Menyebutkan konsep,teorema, rumus atau contoh soal 
masih salah 

e. Diam saja 

 
 
5 
4 
 
3 
 
2 
1 

2 Sigap menerima tugas berikutnya 
a. menerima tugas berikutnya dengan semangat 
b. menerima tugas dengan sedikit komentar (”jangan yang 

susah atau sedikit saja”) 
c. Acuh tak acuh dengan tugas yang diberikan 
d. Diam saja 
e. Tidak mau menerima tugas 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
b. Deskripsi skala penilaian setiap indikator Keterampilan proses 
 
A Tugas dan Reaksi Tugas skor 
1 Terampil mengerjakan tugas  

a. mengerjakan sesuai aturan dengan benar  
b. mengerjakan sesuai aturan dan ada yang salah. 
c. Urutan mengerjakan tidak logis tapi jawaban benar. 
d. Urutan pengerjaan tidak sesuai aturan dan salah 
e. tidak mengerjakan tugas  

 
5 
4 
3 
2 
1 

2 Terampil menyusun resume materi . 
a. Resume materi memuat pengertian,konsep, rumus, gambar, 

dan contoh soal. 

 
 
5 
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b. Remuse materi memuat  rumus, gambar dan contoh soal 
c. Resume materi memuat rumus dan gambar  
d. Resume materi  rumus saja 
e. Tidak membuat resume materi 

4 
3 
2 
1 

3 Terampil merumuskan pertanyaan 
a. merumuskan empat atau lebih pertanyaan yang sesuai 

dengan materi. 
b. Merumuskan tiga pertanyaan yang sesuai dengan materi 
c. merumuskan dua buah pertanyan yang sesuai dengan 

materi 
d. merumuskan satu buah pertanyaan yang sesuai dengan 

materi 
e. tidak merumuskan satupun pertanyaan 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

4 Terampil menyelesaikan soal yang ada dalam CD interaktif. 
a. Menyelesaikan semua soal dengan runtut dan benar 
b. Masih ada 1 penyelesaian soal yang salah 
c. Masih ada 2 penyelesaian soal yang salah  
d. Masih ada 3 penyelesaian soal yang salah 
e. Masih ada 4 atau lebih penyelesaian soal yang salah 

 
5 
4 
3 
2 
1 

5 Terampil mengoperasikan komputer 
a. dapat mengoperasikan CD interaktif dengan baik 
b. dapat mengoperasikan CD interaktip kurang lancar 
c. dapat menghidupkan dan menggunakan mouse 
d. hanya bisa menghidupan komputer 
e. tidak bisa mengoperasikan komputer 

 
5 
4 
3 
2 
1 

6 Terampil melukis/menggambar bangun ruang 
a. terampil melukis/menggambar bangun ruang dengan 

menggunakan penggaris, busur dan jangka 
b. terampil melukis/menggambar bangun ruang dengan 

menggunakan penggaris  
c. terampil melukis/menggambar bangun ruang tanpa 

menggunakan bantuan alat (tangan) 
d.  menjiplak bangun ruang yang ada pada buku paket 
e. tidak dapat dapat melukis/menggambar bangun ruang  

 
 
5 
 
4 
 
3 
2 
1 

7 Terampil merancang model bangun ruang. 
a. terampil membuat model prisma, tabung, limas dan kerucut 
b. terampil membuat model prisma , limas dan kerucut 
c. terampil membuat model limas dan tabung 
d. terampil membuat model kubus dan balok 
e. Tidak dapat membuat model bangun ruang 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

8 Terampil mereview materi yang disajikan dalam CD interaktif 
a. Dapat menyebutkan materi, konsep, teorema, dan contoh 

yang ada dalam CD interaktif  
b. Dapat menyelesaikan soal latihan. 
c. Dapat menyebutkan materi yang ada dalam CD interaktif 
d. Dapat meyebutkan benda-benda bangun ruang yang ada di 

CD interaktif. 

 
 
5 
4 
3 
 
2 
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e. Tidak dapat menyebutkan satupun materi/konsep/teorema 
/contoh yang ada dalam CD interaktif 

1 

 
 
 
B 

 
Keterampilan proses pembelajaran 
 

 
skor 

1 Terampil mengekspresikan diri mengikuti pembelajaran 
a. Duduk dan memperhatikan yang apa yang disampaikan 

guru 
b. Duduk dan berbisik-bisik dengan teman sebangku  
c. Menggerak-gerakan anggota badan 
d. Berpindah tempat duduk 
e. Hilir mudik di dalam kelas. 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

2 Terampil bertanya dan menjawab pertanyaan  
a. dapat menyampaikan pertanyaan dan jawaban secara logis 

dan relevan. 
   b. Dapat menyampaikan jawaban secara logis 
c. Dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan. 
d. Asal menyampaikan pertanyaan atau jawaban 
e. Tidak dapat menyampaikan pertanyaan ataupun jawaban 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

3 Terampil Memberikan Penguatan (reinforcement) 
a. Memberikan pujian terhadap pendapat orang lain  
b. Memberikan persetujuan terhadap pendapat orang lain 
c. Diam saja 
d. Acuh tak acuh terhadap pedapat orang lain 
e. Menyalahkan pendapat orang lain. 

 
4 
3 
2 
1 
 

4 Terampil memberikan penjelasan 
a. dapat menjelaskan konsep bangun ruang dengan runtut, 

benar dan mudah dimengerti. 
b. Dapat menjelaskan konsep bangun ruang dengan benar 
c. Penjelasannya benar tapi bicaranya kurang komunikatif 
d. Penjelasannya ada yang salah konsep  
e. Tidak dapat memberikan penjelasan. 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 

5 Terampil dalam membuat jawaban tertulis 
a. dapat membuat jawaban tertulis dengan terurut, logis dan 

benar 
b. dapat membuat jawaban tertulis ada dengan benar 
c. membuat jawab tertulis dengan terurut, logis tapi jawaban 

salah. 
d. asal membuat jawaban dan jawaban salah 
e. tidak dapat membuat jawaban secara tertulis. 

 
 
5 
4 
 
3 
2 
1 

6 Terampil dalam menggunakan alat-alat (Jangka, Penggaris, busur). 
a. dapat menggunakan jangka, penggaris, busur dengan  

benar. 
b. dapat menggunakan jangkadan peggaris dengan benar 
c. dapat menggunakan penggaris dan busur dengan benar 

 
 

5 
4 
3 
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d. dapat  menggunakan alat-alat peggaris dengan benar 
e. Tidak dapat menggunakan alat-alat (jangka, peggaris, 

busur). 

2 
 
1 
 

 
 
 
C 

 
Keterampilan dalam pelaksanaan diskusi 

 

 
skor 

1 Terampil bekerjasama antar sesama anggota kelompok 
a. Saling membantu dan bertanggungjawab atas tugasnya    
b. Mendominasi dalam bekerja 
c. Mengangap pendapatnya  selalu benar 
d. Bekerja sendiri 
e. Diam saja dan tidak mengerjakan sesuatu 

 
5 
4 
3 
2 
1 

2 Terampil dalam memberikan kesempatan berpendapat kepada 
orang lain . 

a. memberikan kesempatan berpendapat kepada seluruh 
siswa  

b. memberikan kesempatan kepada kelompok yang 
pendapat sama saja. 

c. memberikan kesempatan kepada teman sekelompoknya 
saja 

d. memberikan kesempatan kepada orang yang 
ditunjuknya saja 

e. tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 
berpendapat 

 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

3 Terampil menghargai pendapat/ jawaban kelompok lain. 
a. Memberi persetujuan dan menguatkan pendapatnya.  
b. memberikan persetujuan terhadap pendapat orang lain 
c. tidak memberikan respon terhadap pendapat orang lain 
d. Acuh tak acuh mendengarkan pendapat/jawaban orang 

lain 
e. Menghina/mengejek pendapat/jawaban orang lain 

 
5 
4 
3 
2 
1 

4 Terampil dalam menyimpulkan hasil diskusi. 
a. Kesimpulan yang diambil  relevan, tepat dan logis. 
b. Kesimpulan yang diambil relevan dengan yang 

didiskusikan. 
c. Kesimpulan yang diambil tidak relevan. 
d. Asal menyimpulkan saja dan tidak logis. 
e. Tidak dapat menyimpulkan hasil diskusi. 

 
5 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
D Partisipasi penutup pembelajaran  skor 
1 Terampil menafsirkan konsep/prinsip yang telah dipelajari. 

a. dapat menafsirkan konsep/prinsip dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 
 
5 
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b. dapat menafsirkan hubungan antar konsep/prinsip. 
c. dapat menafsirkan konsep/prinsip untuk pemecahan 

masalah 
d. dapat menafsirkan penyelesaian soal 
e. tidak menafsirkan konsep/prinsip yang telah dipelajari   

4 
 
3 
2 
1 

2 Terampil  menyalin tugas berikutnya 
a. Menyalin seluruh tugas berikutnya 
b. menyalin tugas hampir seluruhnya 
c. Menyalin tugas berikutnya dari teman. 
d. Menyalin tugas kurang dari setengah. 
e. Menolak semua tugas yang diberikan. 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 
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Lampiran 4 
 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 01 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 
serta menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-
bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Sifat-sifat yang dimiliki persegi dan persegi panjang. 

D. Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur balok. 

• Siswa mampu melukis balok dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas permukaan balok. 

• Siswa mampu menghitung volume balok. 

 

A. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  balok. 
 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
balok, melukis balok dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume balok yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, Titik sudut , 
diagonal bidang, bidang diagonal, jaring-
jaring balok, rumus luas sisi  dan volume 
balok. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 
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Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

 
 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
 
5 menit 

 

Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 02 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 
serta menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-
bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Sifat-sifat yang dimiliki persegi dan unsur-unsur balok. 

D. Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur kubus. 

• Siswa mampu melukis kubus dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas permukaan kubus. 

• Siswa mampu menghitung volume kubus. 

 

E. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 
 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  kubus. 
 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
kubus, melukis kubus dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume kubus yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, Titik sudut , 
diagonal bidang, bidang diagonal, jaring-
jaring , rumus luas sisi  dan volume kubus. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 
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Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

 
 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
 
5 menit 

 

 

Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 03 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

B. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 
serta menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-
bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Sifat-sifat yang dimiliki bangun datar dan kubus. 

F. Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur prisma. 

• Siswa mampu melukis Prisma dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas permukaan prisma. 

• Siswa mampu menghitung volume Pisma. 

 

G. Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 
 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  prisma. 
 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 
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Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
prisma, melukis prisma dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume pisma yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, Titik sudut , 
diagonal bidang, bidang diagonal, jaring-
jaring , rumus luas sisi  dan volume prisma. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 

 

 
Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 
 

 
 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
 
5 menit 
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Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

 
 
 
 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 04 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 
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Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 
serta menentukan ukurannya 

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-
bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Sifat-sifat yang dimiliki persegi dan unsur-unsur balok. 

D.Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur limas. 

• Siswa mampu melukis limas dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas permukaan limas. 

• Siswa mampu menghitung volume limas. 

 

E.Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  

 

 

 

 

Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 
 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  limas. 
 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 
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Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
limas, melukis limas dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume limas yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, Titik sudut , 
diagonal bidang, bidang diagonal, jaring-
jaring , rumus luas sisi  dan volume limas. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 

 

 
Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

 
 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
 
5 menit 

 

Penutup    



101 

 
 

Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

10 menit 

 

 
 
 
 
 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 05 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi lengkung 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 
 

B.  Kompetensi Dasar 

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 

2.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola  

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Unsur-unsur, luas sisi dan volume Bangun ruang sisi datar ( Balok, kubus, 

prisma dan limas). 

D.Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur tabung. 

• Siswa mampu melukis tabung dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas selimut dan sisi tabung. 

• Siswa mampu menghitung volume tabung. 

 

E.Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  tabung. 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
tabung, melukis tabung dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume tabung yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, jaring-jaring , rumus 
luas sisi  dan volume tabung. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 
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Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
5 menit 

Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 06 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi lengkung 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 
 

B.  Kompetensi Dasar 

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 

2.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola  

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Unsur-unsur, luas sisi dan volume Bangun ruang sisi datar ( Balok, kubus, 

prisma dan limas). 

D.Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur kerucut. 

• Siswa mampu melukis kerucut dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas selimut dan sisi kerucut. 

• Siswa mampu menghitung volume kerucut. 

 

E.Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  

 

 

 



106 

 
 

 

Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur  kerucut. 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
kubus, melukis kubus dan jaring-jaringnya 
,luas permukaan dan volume kerucut yang 
telah mereka pelajari dirumah melalui CD 
interaktif. Dengan arahan dari guru 
diharapkan tiap kelompok dapat 
menyimpulkan: 
Banyaknya Rusuk, Sisi, jaring-jaring , rumus 
luas sisi  dan volume kerucut. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 
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Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 
kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

 
5 menit 

Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – 07 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IX / genap 
Pokok Bahasan  : Bangun Ruang Sisi lengkung 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 
 

 

A. Standar Kompetensi ( SK) 

Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya 
 

B.  Kompetensi Dasar 

2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 

2.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola  

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola 

 
C. Pengetahuan  Prasyarat 

Unsur-unsur, luas sisi dan volume kerucut dan tabung 

D.Indikator 

• Siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur bola. 

• Siswa mampu melukis bola dan jaring-jaring . 

• Siswa mampu  menghitung luas selimut dan sisi bola. 

• Siswa mampu menghitung volume bola. 

 

E.Model Pembelajaran dan Sarana  

a. Model Pembelajaran  :   Kooperatif tipe STAD 

b. Metode  :   Penemuan, Tanya jawab, disertai diskusi    

                                              kelompok, demonstrasi, dan pemberian tugas  

c. Sarana   :   Buku paket siswa , Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).  
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Kegiatan 
Guru 

Kegiatan 
Siswa 

Waktu 
(menit) 

 
Ket 

Fase 1 
Penyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dan memotivasi 
siswa dikemas dalam CD 
interaktif 

 
Dengan membuka menu yang ada dalam CD 
interaktif maka siswa dapat mengetahui 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari 
tentang unsur-unsur bola. 

 
 

 
 
Di 
luar 
kelas 

Fase 2 
Menginformasikan 
kepada siswa standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, indikator dan 
uraian materi yang  
penyajiannya dikemas 
dalam bentuk CD 
interaktif  
 

 
Siswa memperhatikan  penyajian informasi 
dan mempelajari uraian materi yang dikemas 
dalam bentuk CD interaktif 

 
 

 
Di 
luar 
kelas 

Fase 3 
Mengelompokkan siswa 
yang terdiri dari 4-5 
orang tiap kelompok 
yang heterogen 
 

 
Setelah pembentukan kelompok,  siswa 
duduk sesuai dengan kelompoknya dan tiap 
anggota kelompok mempersiapkan bahan 
yang akan didiskusikan  
 

 
5 menit 

 

Fase 4 
Guru meminta siswa 
mendiskusikan tentang 
materi yang ada dalam 
CD interaktif yang telah 
mereka pelajari dirumah  
dan membimbing siswa 
dalam kerja kelompok 
untuk dapat 
menyimpulkan apa yang 
telah mereka diskusikan 
serta selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
 

 
Siswa mendiskusikan dengan teman 
sekolompoknya tentang materi unsur-unsur  
bola, melukis bolaya ,luas permukaan dan 
volume bola yang telah mereka pelajari 
dirumah melalui CD interaktif. Dengan 
arahan dari guru diharapkan tiap kelompok 
dapat menyimpulkan: 
Banyaknya  Sisi, rumus luas sisi  dan volume 
bola. 

 
35 menit 

 

Fase 5 
Mengevaluasi hasil 
belajar tentang materi 
yang telah dipelajari 
dengan cara 
mempresentasikan hasil 
kerjanya. 

 
Tiap kelompok mempresentasikan hasil 
kerjanya dan dapat menyimpulkan hasilnya 
sesuai dengan konsep yang benar. 
 
 
 

 
25 menit 

 

 
 

 
 
Siswa mendapatan penghargaan baik secara 

 
 
5 menit 
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Fese 6 
Memberikan 
Penghargaan kepada 
kelompok / individu  
yang terbaik dalam hasil 
kerja dan 
mempresentasikan hasil 
diskusinya 

kelompok maupun individu dari hasil 
kerja/usaha yang telah mereka lakukan 

Penutup 
Guru mengarakan siswa 
untuk membuat 
rangkuman dan 
Memberikan PR. 

 
Merangkum hasil pelajaran yang telah 
dibahas dan mencatat tugas yang harus 
diselesaikan di rumah 

 
10 menit 

 

 

 

Cilimus, Januari 2008 

Kepala SMPN 2 Cilimus     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

( Drs. W a w a n )      ( Moh. Hamzah ) 
NIP. 131398460      NIP. 132116647 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 
 
 

“Efektivitas Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi  Berbantuan CD 
Interaktif Berorientasi Model Kooperatif tipe STAD pada Materi Bangun Ruang 

Kelas IX” 
 

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 
menentukan ukurannya 

 

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-
bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas  

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas 
 

2. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan 
ukurannya 

 
2.1 Mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut dan bola 

2.2 Menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut dan bola  

2.3 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut dan bola 
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TES PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN     : MATEMATIKA 
KELAS   : IX 
WAKTU   : 75 MENIT 
JUMLAH SOAL   : 25 PG 

Berilah Tanda Silang (X) Pada Huruf a, b, c atau d. 
 
1. Perhatikan gambar berikut 

 

 
yang merupakan jaring-jaring balok adalah .... 

a. I dan IV    c. II dan III.                      
b. I dan III    d. II dan IV 
 

2. Banyaknya bidang diagonal pada sebuah kubus adalah .... 

a. 6    c. 10 
b. 8    d. 12 

3. Luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 6 cm  adalah .... 

 (I ) ( II ) 

( III )  ( IV ) 

Lampiran 7 
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      a.  36 cm2    c. 144 cm2 
      b. 72 cm2    d. 216 cm2 

 
4. Perhatikan gambar dibawah ini 

 
 
Agar rangkaian persegi-persegi tersebut merupakan jaring-jaring kubus, 
persegi manakah yang harus dihilangkan adalah ... 

a. C dan H    c. A dan H 
b. C dan F    d. A dan B 
 

5. Tersedia kawat yang panjangnya 3 m. Bila dibuat kerangka balok yang 
berukuran 25 cm X 19 cm X 8 cm, maka panjang kawat yang tak terpakai 
adalah ... 

a.  92 cm     c. 97 cm 
b.  95 cm     d. 100 cm 
 

6. Sebuah Dadu luas permukaannya 150 cm2 , 

 
     maka volume Dadu tersebut adalah .... 

a.      60 cm3 .    c. 125 cm3 . 
b. 100 cm3 .    d. 150 cm3 . 
 

 7. Sebuah kaleng minyak berisi 45 liter , alasnya berbentuk persegi yang 
berukuran 30 cm, maka tinggi kaleng tersebut adalah ... 
a.   9 dm     c. 6 dm 
b.   7 dm     d. 5 dm 
 

8. Sisi permukaan Balok berbentuk bangun  ... 
      a. Segitiga     c. Trapesium 
      b. Jajar Genjang       d. Persegi panjang 
 
 
9. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm dan tinggi 9 cm. 

Jumlah panjang seluruh rusuknya adalah ... 

D 

B C 

E 

F G H 

A 
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     a. 27 cm     c. 108 cm 
     b. 54 cm     d. 162 cm 
 
10. Perhatikan gambar balok dibawah ini 

 

 
 
11. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang benar tentang Prisma 

segilima. Kecuali.... 
a. Banyaknya bidang sisinya 5 buah. 
b. banyak rusuknya berjumlah 15 buah. 
c. Titik sudutnya sebanyak 10 buah. 
d. bidang sisinya sebanyak 7 buah. 
 

12. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 
cm dan 16 cm. Jika tinggi Prisma 10 cm, maka luas permukaannya adalah .... 
a. 360 cm2 .     c. 529 cm2 . 
b. 400 cm2 .     d. 592 cm2 . 
 

13. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi 
miring 5 cm dan sebuah sisi yang lain 4 cm. Jika tinggi prisma 12 cm maka 
volume prisma itu adalah.... 
a.     36 cm3 .     c. 60 cm3 . 
b.   48 cm3 .    d. 72 cm3. 
 

14.Sebuah Limas alasnya berbentuk jajargenjang dengan alas 12 cm dan tinggi 
10cm. Jika volume Limas itu  600 cm3 maka tinggi Limas tersebut adalah .... 
a. 30 cm     c. 10 cm 
b. 15 cm     d.   5  cm 

15. Limas T.ABCD alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm. Jika 
tinggi Limas 4 cm, maka luas sisi limas adalah .... 
a.   30  cm2 .     c.   96 cm2 . 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

8 cm 

6 cm 

Panjang diagonal ruang HB adalah .... 
 

a. 26 cm 
 
b. 30 cm 

 
c. 32 cm 
 
d. 38 cm 

24 cm 
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b.   60 cm2 .    d. 120 cm2 . 
 
 

16. Jumlah rusuk pada Limas segi lima beraturan adalah .... 
a.   8      c. 10 
b.   9     d. 12 
 

17. Volume Limas yang alasnya berbentuk persegi adalah 270 dm3 .Jika tinggi 
Limas adalah 10 dm, maka panjang rusuk alas Limas adalah .... 
a.   6 dm      c. 15 dm 
b.   9 dm     d. 27 dm 
 
 

18. 
 

  
19. Diameter alas suatu tabung 14 cm dan tingginya 10 cm, maka luas selimut 

tabung adalah ... 
a. 440 cm2 .    c. 220 cm2 . 
b. 320 cm2 .    d. 120 cm2 . 
 

20. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung berisi 462 cm3 , jika jari-jari alasnya 7 
cm maka tinggi kaleng itu adalah... 
a. 2 cm      c. 4 cm 
b. 3 cm     d. 5 cm 
 

21. Suatu kerucut mempunyai panjang garis pelukis 13 dan kelilng alas 31,4. Jika 
π = 3,14 maka tinggi kerucut adalah ...  
a. 5 cm      c.10 cm 
b. 7 cm     d.12 cm 
 

22. Andi membuat topi yang terbuat dari karton berbentuk kerucut yang berjari-
jari alasnya 7 cm dan tinggi topi 24 cm, maka luas karton yang diperlukan 
untuk membuat sebuah topi adalah ... ( π = 22/7 ) 
a. 110 cm2 .    c. 550 cm2 . 
b. 220 cm2 .    d. 572 cm2 . 

r 

t 

Perhatikan gambar tabung. 
 
Volume tabung disamping adalah ... 
 

a. π r2t 
 
b. πrt 

 
c. 2πrt 

 
d. ½ π r2t 
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23.  Luas permukaan bola yang berdiameter 21 cm dan  π = 22/7  adalah ... 
a.     264 cm2 .    c.  1.386 cm2 . 
b.     462 cm2 .     d.  4.851 cm2 . 
 

24. Sebuah bola volumenya 113,4 liter. Jika π = 3,14 maka panjang jari-jarinya 
adalah ... 

a. 6 dm      c. 4 dm 
b. 5 dm     d. 3 dm 
 

25. Sebuah kerucut dan tabun mempunyai panjang jari-jari alas yang sama dan 
tinggi yang sama, maka perbandingan volume kerucut dan volume tabung 
yaitu .... 
a. 1 : 3      c. 3 : 1 
b. 2 : 3      d. 3 : 2 
 

====BEKERJALAH DENGAN JUJUR==== 
 
 
 

----------------------------------------Potong di sini-------------------------------------- 
 
 

LEMBAR JAWABAN 
 

NAMA : 
KELAS : IX 
 

No a b c d No a b c d No a b c d 
1     11     21     
2     12     22     
3     13     23     
4     14     24     
5     15     25     
6     16          
7     17     skor 
8     18          
9     19          
10     20          

 
 

 
 
 
 
 

 


