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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
 

1. Dan carilah olehmu di dalam apa yang Allah berikan kepadamu untuk bekal 

negeri akhirat, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia.  

(Terjemah Q.S. 28:77) 

2. Manusia itu terbagi dalam empat macam. 

1) Orang yang mengetahui, dan tahu bahwa dirinya mengetahui. Dia adalah 

orang yang berilmu, maka ikutilah dia! 

2) Orang yang mengetahui, tetapi tidak tahu bahwa dirinya mengetahui. Dia 

adalah orang yang “tidur” (ilmunya), maka bangunkanlah dia! 

3) Orang yang tidak mengetahui, dan tahu bahwa dirinya tidak mengetahui. 

Dia adalah orang yang minta petunjuk, maka tunjukilah dia! 

4) Orang yang tidak mengetahui, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak 

mengetahui. Dia adalah orang bodoh, maka tolaklah (pemikiran-pemikiran 

dan hujjah) dia!  

(Kholil bin Ahmad dalam Al-Ghozali) 

 

 

 

 

 

 

       Untuk orang tuaku, 

       Untuk guruku, 

       Untuk teman-temanku 
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ABSTRAK 
 
Rudi Marwanto. 2008. Keefektifan Pembelajaran Matematika Dengan Strategi 
Kooperatif Tipe Stad Berbantuan CD Pembelajaran pada Materi Geometri Kelas 
VIII SMP. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Dwijanto, MS. Pembimbing II. 
Drs. Kartono, M.Si 
 
Kata Kunci: Keefektifan, Pembelajaran, Kooperatif tipe STAD, CD 

Pembelajaran, Limas. 
 

Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait 
dengan materi geometri sangat perlu di berikan kepada siswa agar pembelajaran 
yang di lakukan lebih bermakna dan tidak membosankan, diperlukan strategi 
pembelajaran yang berorientasi pada siswa,  dapat melibatkan siswa secara aktif, 
dan siswa dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 
membangun pengetahuan yang baru. Salah satu upaya untuk menciptakan 
pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 
CD pembelajaran.  

Penelitian ini untuk mengetahui apakah aktivitas  dan keterampilan proses 
siswa pada pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan 
CD pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar, apakah hasil belajar siswa 
kelas VIII pada materi luas dan volume limas dengan menggunakan strategi 
kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran lebih baik dari pada strategi 
konvensional, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada materi luas dan 
volume limas dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan  
CD pembelajaran dan strategi konvensional antara kelompok atas, tengah dan 
bawah, serta apakah penggunaan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 
pembelajaran dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa kelas 
VIII. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen di kelas VIII SMP Negeri 
26 Semarang dengan populasi siswa Kelas VIII yang terdiri dari 6 kelas paralel, 
setelah dilakukan teknik cluster random sampling kemudian  terpilih 1 kelas 
eksperimen  dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD 
pembelajaran dan 1 kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Sebagai 
variabel bebas adalah aktivitas dan keterampilan proses siswa sedangkan variabel 
yang dipengaruhi adalah hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh aktivitas dan keterampilan 
proses terhadap hasil belajar pada kelas eksperimen. Hasil uji banding dengan 
independence t test menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara 
kelompok eksperiemen dengan kelompok kontrol, (3) hasil uji banding (Two Way 
Anava) menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara ketiga  kelompok, dan  
strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD cocok diterapkan pada kelompok 
atas dan kelompok tengah, (4)  hasil uji t (one sample t test) memperlihatkan hasil 
belajar siswa mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal. Dengan kata lain 
pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran efektif. 



 

vii 

ABSTRACT 
 
 

Rudi Marwanto. 2008.  The Effectiveness of Mathematics Instruction with STAD 
–type Cooperative Strategy  Assisted with Learning CDs  to Teach Geometry 
for Grade VIII of Junior High Schools.  Thesis. Mathematics Education. 
Postgraduate Program of  Semarang State University. Supervisors: I. Dr. 
Dwijanto,  M.S.,  II. Dr. Kartono, M.Si. 

 
Key words: effectiveness, instruction, STAD-type cooperative strategy, learning 

CDs, Pyramids.  
 

Problems in the daily life  related to Geometry should be taught  to the 
students and to make the teaching-learning activities more meaningful and not 
boring, a variety of student-oriented learning strategy that will actively involve the 
students and that will encourage them to use the knowledge they obtain to develop 
new knowledge should be used. One of the ways to develop active learning is 
STAD-type cooperative strategy assisted  with learning CDs.  

This study is meant to examine whether the students’ activities and 
processing skills taught by the STAD-type cooperative strategy assisted with 
learning CDs have some effect on their learning achievement, whether the 
students’ learning achievement on the topic of areas and volumes of pyramid 
taught by the STAD-type cooperative strategy assisted with learning CDs is 
higher than that of students taught by conventional strategy, whether there is a 
difference in the students’ learning achievement on the topic of areas and volumes 
of pyramid taught by STAD-type cooperative strategy assisted with learning CDs 
between upper, middle, and lower groups, and whether the use of the STAD-type 
cooperative strategy assisted with learning CDs can achieve the minimum mastery 
level of Grade VIII students’ learning achievement. 

This experimental study was conducted in Grade VIII of State Junior High 
School 26 of Semarang with the population of six Grade VIII parallel classes. The 
cluster random sampling technique was used to select one experimental class 
taught with the STAD-type cooperative strategy assisted with learning CDs and 
one control class taught with the conventional strategy. The independent variable 
was the students’ activities and processing skills and the dependent variable 
variable was the students’ learning achievement. 

The results of the study showed that (1) there was some effect of students’ 
activities and processing skills on the students’ learning achievement; (2) the 
comparison test with the independent t-test showed that threre were different average 
scores of learning achievement between the experimental class and control class; (3) 
the result of comparison test (two way Anava) showed different learning achievement 
between the three groups and the STAD-type cooperative strategy assisted with 
learning CDs was property applicable to upper groups and middle groups; (4) the test 
result of the test (one sample t-test) showed that learning achievement could 
achievethe minimum mastery level. In other words, the STAD-type cooperative 
strategy assisted with learning CDs was found to be effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia dan kualitas pendidikan, sehingga peran pendidikan menjadi sangat 

penting untuk menciptakan bangsa yang cerdas, trampil dan demokratis. 

Kemajuan bangsa Indonesia dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang 

bermutu dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mencapai semua itu, 

pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus dilakukan untuk 

menciptakan insan pendidikan yang tanggap terhadap perubahan jaman.  

Tujuan umum pendidikan matematika di sekolah adalah penataan 

nalar dan pembentukan sikap siswa, serta kemahiran dalam penerapan 

matematika (Depdiknas,2003:3). Untuk mencapai tujuan tersebut banyak 

komponen yang harus diperhatikan dan dikembangkan yaitu guru, kurikulum, 

sarana prasarana pendidikan, hingga buku pelajaran yang digunakan.  

Kurikulum pendidikan matematika di Indonesia padat dengan materi, 

sehingga mengakibatkan pembelajaran matematika di sekolah cenderung 

berfokus pada proses transfer pengetahuan. Menurut pendapat Remillard dan 

Geist (2002:29) bahwa dengan memfokuskan pada kurikulum yang terlihat 

sulit dan kurang nyaman bagi fasilitator atau partisipan, hal demikian akan 

berakibat pada penyampaian materi yang sulit, serta tuntutan penyelesaian 

seluruh materi pembelajaran membuat guru mengajar dengan cepat, namun 



2 

 

tidak mendalam. Materi yang sulit dan banyak serta tuntutan penyelesaian 

seluruh materi menjadikan guru cenderung mengajar dengan cepat namun 

tidak efektif.  

Pembelajaran yang efektif menurut Mulyasa (2004:19) ditandai 

dengan adanya sikap yang menekankan pada pembelajaran siswa secara 

efektif. Lebih lanjut, Mulyasa menjelaskan  bahwa pembelajaran yang efektif 

menekankan pada bagaimana agar peserta didik mampu belajar cara belajar, 

melalui kreativitas guru, pembelajaran di kelas menjadi sebuah aktivitas yang 

menyenangkan.  

Proses pembelajaran  yang efektif merupakan harapan semua pihak 

terkait dengan pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, antara lain 

diperlukan adanya partisipasi aktif dari guru,  siswa  dan suasana kelas yang 

mendukung (kondusif). Proses pembelajaran pun harus berorientasi pada 

siswa. Dengan demikian kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

benar-benar direncanakan untuk meningkatkan pemahaman siswa yang pada 

akhirnya berdampak  pada hasil belajar yang baik. Tugas guru bukan lagi aktif 

menstransfer pengetahuan kepada siswa di dalam kelas, tetapi menciptakan 

kondisi belajar dan merencanakan jalannya pembelajaran dengan pilihan 

materi yang cocok dan representatif, sehingga mereka mendapat pengalaman 

belajar yang optimal (Marpaung, 2007:3).  

Sejalan dengan yang digariskan dalam kurikulum, bahwa agar 

pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dapat dilakukan secara lebih 

maksimal, maka perubahan-perubahan yang harus dilakukan adalah 
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perubahan pada kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, 

mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan dan 

menantang, kontektual, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan 

belajar melalui berbuat (Sumiyati,2007:4). Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, persiapan merupakan hal yang paling penting, persiapan bagaimana 

materi dikemas, bagaimana setting pembelajaran dan alat peraga apa yang 

diperlukan (Marpaung, 2006:6). Dalam hal  ini seorang guru haruslah mampu 

untuk memilih strategi, pendekatan, teknik, dan media pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Model pembelajaran yang mencakup  strategi, pendekatan, teknik dan 

metode instruksional dapat mengoptimalkan aktifitas belajar siswa apabila 

pembelajaran terjadi dengan bermakna, menyenangkan dan dapat mendorong 

siswa untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. 

(Marpaung, 2006:8). Disadari bahwa salah satu kegagalan siswa dalam belajar 

matematika adalah siswa tidak dapat menangkap konsep dengan benar, karena 

pada umumnya mereka  belum sampai ke proses abstraksi, masih dalam dunia 

konkrit dan baru sampai pada pemahaman instrumen, yang hanya tahu contoh-

contoh, tidak dapat mendeskripsikannya. Dia belum sampai pada pemahaman 

relasi, yang dapat menjelaskan hubungan antar konsep. Akibat berantainya, 

siswa semakin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep lainnya 

yang diturunkan dari konsep yang belum dikuasainya tadi. Jalan pintasnya, ia 

memberi pengertian sendiri dari konsep itu, dan yang terjadi dipikiran siswa 

adalah terjadinya miskonsepsi.  



4 

 

Menurut Suryo (Waluya,2006:2) rendahnya prestasi belajar 

matematika disebabkan karena didalam mengerjakan soal matematika kurang 

memahami konsep matematika dengan benar, kurangnya kemampuan dasar, 

kurangnya bakat khusus yang mendasari belajar tertentu, maupun kurangnya 

motivasi siswa. Menurut Pozzi, Noss dan Hoyles (1998:119) bahwa 

pendidikan seharusnya mengidentifikasi situasi nyata, dimana praktisi 

menyadari kebutuhan nyata bagi mereka dan yang mendasari struktur model 

matematika yang mereka gunakan, sehingga analisis dan perbaikan cara-cara 

belajar dituntut agar tetap berlangsung dan berkembang.  

Berpijak dari keaadaan ini guru dituntut untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan strategi yang menyenangkan dan bisa membangkitkan 

semangat belajar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunardi (2001) di SLTP 

Negeri 4 Jember menunjukkan masih banyak siswa SLTP yang belum 

memahami konsep-konsep geometri,  serta masih melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal tentang garis-garis sejajar. Selanjutnya dalam penelitian 

Sunardi  (2001) diperoleh data bahwa dari 443 siswa kelas 3 SLTP terdapat 

86,91 % siswa berpendapat bahwa persegi bukan persegipanjang, 64,33 % 

siswa berpendapat bahwa belah ketupat bukan jajargenjang, dan 36,34 % 

siswa berpendapat pada persegi, dua sisi yang berhadapan saling tegak lurus.  

Gambaran kemampuan penguasaan konsep geometri yang masih 

rendah berdampak pada hasil belajar yang belum memuaskan. Kondisi 

tersebut terjadi di SMP Negeri 26 Semarang, dimana  rata-rata ulangan harian 
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siswa untuk materi geometri lingkaran hanya mencapai 53.  Dengan demikian 

hasil belajar matematika siswa masih rendah, sehingga merupakan masalah 

dalam pembelajaran matematika.  

Permasalahan pembelajaran yang perlu mendapatkan solusi  adalah 

rendahnya aktifitas dan keterampilan proses siswa dalam  pembelajaran. Hasil 

belajar matematika yang dicapai siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

peserta didik, pengajar, sarana prasarana dan penilaian.  Dengan demikian 

pemilihan strategi  pembelajaran yang tepat dan sesuai, serta pemanfaatan 

media pembelajaran sebagai sumber belajar menjadi sangat penting dalam 

proses pembelajaran, mengingat  ketidakjelasan materi yang disampaikan 

dapat dibantu dengan  media pembelajaran. 

Selama ini pembelajaran matematika masih menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional. Strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru 

sebagai sumber informasi utama yang berperan dominan dalam proses 

pembelajaran. Dalam pembelajaran konvensional guru bertindak sebagai 

pentransfer ilmu kepada siswanya, siswa dianggap sebagai penerima 

pengetahuan yang pasif (Suparman,1997:198). Pengetahuan awal siswa tidak 

diberi kesempatan untuk berinteraksi dan berapresiasi dengan benda-benda 

yang ada disekitarnya yang dapat berfungsi sebagai sumber belajar, sehingga 

siswa tidak mampu merelevansikan pengetahuan yang diterima dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Menurut Marpaung (2007:2) pembelajaran konvensional yang sampai 

sekarang masih dominan dilaksanakan dalam pembelajaran matematika di 
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Indonesia ternyata tidak berhasil membuat siswa memahami dengan baik apa 

yang mereka pelajari. Pengetahuan yang diterima secara pasif oleh siswa tidak 

bermakna bagi mereka.  Pemahaman yang mereka punyai hanya pengalaman 

instrumental bukan pemahaman relasional. Model pembelajaran konvensional 

menyebabkan siswa tidak memberikan respon aktif yang optimal dan siswa 

cenderung pasif, karena siswa hanya menerima pengetahuan dari guru yang 

mengajar.   

Beberapa negara, seperti  Amerika Serikat dan Australia telah 

mengembangkan strategi pembelajaran yang dianggap efektif untuk 

diterapkan di kelas yaitu dengan strategi  pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif  dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kerja atau 

belajar kelompok yang terstruktur (Lie,2002:17).  Struktur tersebut mencakup 

lima unsur pokok, yaitu ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, 

interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan evaluasi proses kelompok. 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya dituntut secara individual 

berupaya berupaya mencapai sukses atau berusaha mengalahkan mereka, 

melainkan dituntut dapat bekerja sama untuk mencapai hasil bersama. Aspek 

sosial yang menonjol, yaitu siswa dituntut bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompoknya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang  

kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk saling 

ketergantungan satu sama lain atas tugas-tugas bersama dan melalui 

penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu 

sama lain (Ibrahim,2000:9). 
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Sedangkan menurut Slavin (1990:2) dalam belajar kooperatif, siswa 

belajar dalam kelompok kecil yang bersifat heterogin dari segi gender, etnis, 

dan kemampuan akademik untuk saling membantu satu sama lain dalam 

tujuan bersama. Dengan belajar dalam kelompok kecil, siswa akan lebih 

berani mengungkapkan pendapatnya serta dapat menumbuhkan rasa sosial 

yang tinggi, sehingga siswa termotivasi dalam belajar.  

  Banyak pendidik setuju bahwa memotivasi adalah kunci sukses untuk 

mengajar dan belajar. Siswa, kecuali yang memang secara alami sudah senang 

terhadap matematika, perlu diberi rangsangan melalui teknik dan cara 

mengajar yang tepat agar senang terhadap matematika. Untuk itu perlu suatu 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa senang belajar matematika 

dan mendorong siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar (Hendikawati, 

2006:4).  

  Menurut Dwyer (Waluya,2006:2), pengemasan materi pembelajaran 

dalam bentuk tayangan-tayangan audiovisual mampu merebut 94% saluran 

masuknya pesan-pesan atau informasi ke dalam jiwa manusia yaitu lewat mata 

dan telinga. Media audiovisual mampu membuat orang pada umumnya 

mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar walaupun hanya sekali 

ditayangkan. Atau, secara umum orang akan ingat 85% dari apa yang mereka 

lihat dari suatu tayangan, setelah 3 jam kemudian dan 65% setelah 3 hari 

kemudian.  

  Telah banyak hasil penelitian tentang pemanfaatan multimedia dalam 

pembelajaran terutama pembelajaran matematika, diantaranya, hasil penelitian 
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Yustinus (2006) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara 

kelas yang menggunakan media animasi grafis, lembar kerja siswa, dan 

pembelajaran dengan pendekatan ekspositori.  Ada perbedaan signifikan, 

struktur kooperatif dibandingkan dengan struktur kompetisi dan usaha 

individual belajar itu sendiri (Suparno,2000:131). Hasil penelitian Budiarto 

(2007) bahwa model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa kelas VIIIA SMP Negeri 23 Semarang  pada  pokok 

bahasan lingkaran. 

Materi geometri merupakan salah satu materi matematika yang tingkat 

keabstrakannya tinggi, karena objek yang dibicarakan di dalamnya merupakan 

benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak (Iswadji,1993:1). Pada 

pembelajaran matematika, materi geometri masih sering dipahami sebagai 

sesuatu yang abstrak dan jauh dari konteks kehidupan sehari-hari, sehingga 

pembelajaran menjadi beban yang menjemukan dan tidak menarik minat 

siswa.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dicari strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk materi geometri. Salah satu strategi 

pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif  dapat dipandang sebagai strategi 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa. Salah satu 

materi matematika pada jenjang pendidikan dasar adalah geometri. Soedjoko 

(1999:2) mengungkapkan bahwa banyak konsep matematika yang dapat 

ditunjukkan dan diterangkan dengan bantuan representasi geometris.  
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Teori perkembangan berpikir model Van Hiele (Soedjoko,1999) 

mengungkapkan lima tahap perkembangan berpikir siswa dalam belajar 

geometri yakni tahap visualisasi, tahap analisis, tahap abstraksi, tahap deduksi 

dan tahap ketajaman. Teori  tersebut mengungkapkan tentang perkembangan 

kemampuan berpikir siswa melalui tingkatan-tingkatan yang berurutan dan 

pengaruh rangsangan eksternal terhadap perkembangan berpikir tersebut. 

Tujuan penting  dari pembelajaran kooperatif tipe STAD ialah untuk 

mengajarkan kepada siswa ketrampilan kerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini amat penting untuk  dimiliki di dalam masyarakat di mana 

banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang 

saling bergantung satu sama lain dan di mana masyarakat secara budaya 

semakin beragam.  Peran teknologi di masyarakat secara umum juga sangat 

penting. CD (compact disk) pembelajaran merupakan salah satu sumber 

belajar yang dirancang (learning resources by design) dimana di dalamnya 

telah diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu 

(Arsyad,2006:32). Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep sulit, model ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerjasama.  

Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

terkait dengan materi geometri sangat perlu di berikan kepada siswa agar 

pembelajaran yang di lakukan lebih bermakna. Agar proses pembelajaran 

geometri menjadi bermakna, dan tidak membosankan diperlukan strategi 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa,  dapat melibatkan siswa secara 
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aktif, dan siswa dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya 

untuk membangun pengetahuan yang baru. Kemudian diperlukan media yang 

dapat melibatkan lebih dari satu indera pada diri siswa, yaitu media yang dapat 

bergerak/dianimasi, dan dapat menuntun siswa dalam mengembangkan 

pengetahuan, sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar.    

 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas peneliti akan melihat 

apakah pembelajaran geometri luas dan volume limas pada siswa kelas VIII 

dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif  tipe STAD berbantuan 

CD pembelajaran akan efektif dilakukan  untuk siswa SMP.  

  
 
 
B.  Identifikasi Masalah 

   Dari beberapa permasalahan, dan kajian hasil penelitian, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif diperlukan adanya 

partisipasi aktif  dari guru, siswa dan suasana kelas yang kondusif serta 

harus berorientasi pada siswa.  Tugas guru bukan hanya menstransfer 

pengetahuan  kepada siswa di dalam kelas, tetapi juga menciptakan 

kondisi belajar dan merencanakan kegiatan pembelajaran dengan pilihan 

materi yang cocok,   sehingga mereka mendapat pengalaman belajar yang 

optimal dan bermakna. 

2. Rendahnya hasil belajar matematika selama  ini disebabkan karena proses 

pembelajaran belum efektif.  Guru masih mendominasi proses 

pembelajaran, keterlibatan siswa belum maksimal, siswa bersikap pasif, 
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sehingga pengetahuan yang dimiliki siswa belum dapat dikembangkan 

secara maksimal.  

3. Pembelajaran konvensional yang selama ini masih digunakan ternyata 

tidak berhasil membuat siswa memahami dengan baik apa yang mereka 

pelajari. Guru yang ditempatkan sebagai sumber informasi utama dalam 

proses pembelajaran,  siswa hanya pasif menerima pengetahuan dari guru, 

dan kegiatan pembelajaran yang monoton menyebabkan proses 

pembelajaran hanya berlangsung dalam satu arah. 

4. Materi geometri merupakan materi yang memiliki tingkat keabstrakan 

tinggi,  sehingga dengan kemampuan abstraksi siswa kelas VIII SMP yang   

masih rendah (masih berada dalam tahap operasional formal), 

menghambat pemahaman suatu konsep geometri khususnya luas dan 

volume limas.  

Media pembelajaran berupa model bangun limas yang selama ini 

digunakan belum dapat menjembatani antara konsep luas dan volume 

limas yang masih abstrak.  

5. Sehubungan dengan hal itu diperlukan strategi pembelajaran yang 

berorientasi pada siswa,  dapat melibatkan siswa secara aktif, dan siswa 

dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

membangun  pengetahuan yang baru, sehingga proses pembelajaran 

menjadi bermakna,  dan tidak membosankan. Kemudian diperlukan media 

yang dapat melibatkan lebih dari satu indera pada diri siswa,  sehingga 

dapat menarik minat siswa dalam belajar.    



12 

 

6. Oleh karena itu  pembelajaran matematika dengan strategi kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD pembelajaran dapat digunakan sebagai strategi 

dalam pembelajaran materi luas dan volume limas pada siswa kelas VIII 

SMP agar bermakna, tidak membosankan, menyenangkan serta menarik 

minat belajar siswa.  

 
C.  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah aktivitas  dan keterampilan berproses siswa pada pembelajaran 

menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VIII  pada materi luas dan 

volume limas?  

2. Apakah hasil belajar siswa kelas VIII   pada pembelajaran materi luas dan 

volume limas menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran  lebih baik dibanding  strategi konvensional?  

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII  pada materi luas dan 

volume limas  menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran  dengan strategi konvensional antara kelompok atas, 

kelompok tengah dan kelompok bawah?  

4. Apakah   pembelajaran matematika dengan  strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran pada materi luas dan volume limas untuk 

siswa kelas VIII   dapat   mencapai kriteria  ketuntasan minimal hasil 

belajar? 
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D.  Batasan Istilah 

1  Keefektifan Pembelajaran adalah seberapa besar pembelajaran yang 

direncanakan dapat tercapai. Tercapainya keefektifan pembelajaran 

kooperatif tipe STAD untuk materi luas dan volume limas dalam penelitian 

ini didasarkan tiga aspek, yaitu: (a) ada pengaruh aktivitas dan ketrampilan 

proses terhadap hasil belajar siswa, (b) hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol, 

(c) ada perbedaan hasil belajar pada kelompok atas, tengah, dan bawah pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, (d) hasil belajar pada luas dan volume 

limas di kelas eksperimen mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM)  

2. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menempatkan siswa 

belajar dalam kelompok-kelompok kecil, serta menekankan kerja sama 

dan tanggung jawab kelompok dalam mencapai tujuan.  

3.  Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division 

(STAD)  adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif, yaitu siswa 

belajar secara kelompok (4-5 orang) dan dalam pelaksanaanya terdiri dari 

satu sikel pembelajaran yang meliputi empat komponen: (1) mengajar. (2) 

belajar kelompok, (3) tes, (4) penghargan kelompok  (Slavin,1990:75-76).  

4.  Pembelajaran konvensional (kelas kontrol) adalah pembelajaran yang biasa 

dilakukan guru di sekolah, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan 

pemaparan penjelasan materi (definisi atau teorema), selanjutnya diberikan 

contoh soal, kemudian diberi soal latihan dan diakhiri dengan pemberian 

tugas. 
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 5.  CD pembelajaran merupakan salah satu media berupa keping CD yang 

berisi teks/angka, gambar, dan suara, dianimasi, sehingga dapat sebagai 

alat bantu dan dioperasikan dengan komputer,  kemudian dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

6. Tuntas berarti selesai secara menyeluruh. Ketuntasan belajar dapat diamati 

dengan cara membandingkan hasil belajar siswa yang pengambilan 

datanya berasal dari metode tes (paper test and pencil). Jika hasil belajar 

siswa lebih dari atau sama dengan  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

maka siswa dikatakan tuntas belajar, sedangkan  hasil belajar siswa 

kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka siswa dikatakan 

tidak tuntas belajar (Depdiknas, 2001). 

7.  Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh karena suatu usaha 

memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus terjadi perubahan pada tingkah 

laku. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang diamati pada siswa adalah 

pengetahuan dan pemahaman konsep atau kognitif yang datanya diambil 

dari metode tes (Depdiknas, 2003). 

8. Aktivitas berasal dari kata aktif yang artinya adanya keinginan untuk 

berbuat dan berkerja sendiri (Hamalik,2006:170). Aktivitas siswa dalam 

penelitian ini merupakan suatu proses yang dapat menghasilkan 

perubahan sikap atau tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran  

menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan  CD 

pembelajaran. Aktivitas siswa meliputi mendengarkan atau 

memperhatikan penjelasan guru atau teman,  mengerjakan LKS, membaca 
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dan memahami materi ajar, memperhatikan dan membaca media, 

mengajukan dan menanggapi pendapat dan pertanyaan, dan 

mempresentasikan hasil pembelajaran. 

9.  Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang 

kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan 

untuk mencapai hasil tertentu (Syah,2003:121). Keterampilan pada ini 

bukan hanya meliputi gerakan motorik, malainkan juga pengejewantahan 

fungsi mental yang bersifat kognitif. Ketrampilan proses merupakan suatu 

kesanggupan/kecakapan dalam mengikuti tahapan-tahapan proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif berbantuan CD 

pembelajaran, melalui tahapan-tahapan proses pembelajaran yang dimulai 

dari tahap awal (membuka pelajaran, kegiatan inti dan kegiatan menutup 

pelajaran, serta keterampilan proses dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan guru.  

10. Materi luas dan  volume limas adalah materi pelajaran matematika yang 

diajarkan pada siswa kelas VIII SMP berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.  

 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui apakah aktivitas  dan ketrampilan proses siswa pada 

pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VIII  pada 

materi luas dan volume limas.  

2. Untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas VIII  pada materi luas 

dan volume limas dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD  pembelajaran lebih baik dari pada strategi konvensional.  

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII  pada 

materi luas dan volume limas dengan menggunakan strategi kooperatif tipe 

STAD berbantuan  CD pembelajaran  dengan strategi konvensional antara 

kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok bawah. 

4. Untuk mengetahui apakah penggunaan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan  CD pembelajaran dapat  mencapai kriteria ketuntasan minimal 

hasil belajar siswa kelas VIII   pada materi  luas dan  volume limas.  

 

F.   Asumsi dan Keterbatasan 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi dan keterbatasan sebagai 

berikut. 

1. Semua testee diasumsikan dalam mengerjakan tes dan mengikuti proses 

pembelajaran dilakukan dengan sungguh-sungguh.  

2. Kajian dalam penelitian ini hanya meliputi satu standar kompetensi yaitu :  

Memahami sifat–sifat kubus, balok, prisma, limas, dan menentukan 

bagian-bagiannya serta ukurannya, dan kompetensi dasar yaitu 

menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 
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3. Generalisasi temuan penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran 

matematika Kelas VIII dalam kompetensi dasar tersebut, dengan populasi 

semua siswa Kelas VIII SMP Negeri 26 Semarang Tahun Ajaran 

2007/2008. 

  Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 26 Semarang, dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

1)  Masalah yang ada dalam penelitian ini relatif teridentifikasi di SMP 

Negeri 26 Semarang. 

2)  Fasilitas yang dibutuhkan dalam penelitian ini relatif dapat dipenuhi. 

3)  Semua kegiatan penelitian diharapkan dapat berjalan lancar. 

4)  Efisiensi waktu. 

 

G.  Manfaat Penelitian 

 1. Bagi Siswa  

1) Memberi bantuan pada siswa dalam mengembangkan pengetahuan 

yang telah dimilikinya melalui pembelajaran dengan menggunakan 

strategi kooperatif tipe STAD berbantuan  CD pembelajaran. 

2) Siswa dapat lebih menyerap materi yang berupa pengetahuan dan   

keterampilan  hasil belajar agar menjadi lebih baik.  

 2. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan kepada guru bahwa strategi kooperatif 

berbantuan  CD pembelajaran dapat dipakai untuk proses 

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. 
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2) Memberikan motivasi bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme 

guru dalam proses pembelajaran melalui kreatifitas dalam menerapkan 

strategi kooperatif  berbantuan  CD pembelajaran.  

 3. Bagi Sekolah 

  Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya sekolah 

tentang manfaat hasil teknologi  berupa CD pembelajaran dan media 

komputer dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

matematika.  
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A.  Belajar dan Pembelajaran  

Belajar merupakan usaha untuk merubah perilaku, sikap, dan tindakan 

sehingga menjadi lebih baik. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman.  Menurut pengertian ini, belajar merupakan 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan/perubahan tingkah laku (Hamalik, 2005:27). 

  Menurut Gagne (1985), belajar merupakan suatu proses dimana suatu 

organisme berubah prilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway 

(Syah,1995) mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang 

mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain 

berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Selanjutnya Morgan 

(Marpaung,2006) menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar 

apabila memiliki tiga ciri-ciri yaitu (1) adanya perubahan tingkah laku; (2) 

perubahan yang terjadi karena latihan dan pengalaman bukan karena 

pertumbuhan; (3) perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada 

untuk waktu yang cukup lama.  

  Terjadinya perubahan tingkah laku setelah kegiatan belajar mengajar 

di kelas, tergantung bagaimana seorang guru menyiapkan atau merencanakan 
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berbagai pengalaman mengajar yang akan diberikan pada siswa dan 

pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Agar proses belajar tersebut mengarah pada tercapainya tujuan dalam 

kurikulum maka guru harus merencanakan dengan seksama dan sistematis 

berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan perubahan tingkah laku 

siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Aktifitas guru untuk menciptakan 

kondisi yang memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal disebut 

kegiatan pembelajaran.  

Menurut Ausubel, Novak dan Hanesian (Suparno,1997:53), ada dua 

jenis belajar yaitu belajar bermakna  dan belajar menghafal. Belajar bermakna 

adalah suatu proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan 

sruktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. 

Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena 

baru ke dalam sruktur pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar  konsep, 

dan perubahan konsep yang telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan 

dan perubahan struktur konsep yang telah dipunyai siswa. Jika konsep yang 

cocok dengan fenomena baru itu belum ada dalam sruktur  kognitif siswa, 

informasi baru harus dipelajari melalui belajar menghafal. Dalam belajar 

menghafal informasi baru tidak diasosiasikan dengan konsep yang telah ada 

dalam struktur kognitif.  

Teori belajar bermakna Ausubel menekankan pentingnya pelajar 

mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam 
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sistem pengertian yang telah dipunyai. Dengan demikian diharapkan dalam 

proses belajar itu siswa aktif. 

  Menurut Piaget (Krismanto,dkk,2004:3), manusia tumbuh, 

beradaptasi,  dan berubah  melalui perkembangan fisik, perkembangan 

kepribadian, perkembangan sosio emosional, dan perkembangan kognitif. 

Perkembangan kognitif tergantung  seberapa jauh anak memanipulasi dan 

aktif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurutnya kemampuan 

kognitif manusia berkembang menurut empat tahap dari lahir sampai dewasa. 

Tahap-tahap tersebut adalah tahap sensori motor (sensory-motor-stage), sejak 

manusia lahir sampai berusia 2 tahun; tahap pra-operasional (pre-operational-

stage), dari usia 2 tahun sampai 7 tahun; tahap operasi konkret (cooncrete-

operational-stage), dari usia 7 tahun sampai 12 tahun; dan tahap operasi 

formal (formal-operational-stage), dari usia 12 tahun keatas.  

  Anak usia SMP menurut Piaget berada dalam tahap operasional 

formal. Meskipun pada tahap tersebut anak sudah mampu berpikir secara logis 

tanpa kehadiran benda-benda konkrit, akan tetapi kemampuan anak dalam 

berpikir abstrak masih belum berkembang sepenuhnya, sehingga dalam 

beberapa hal masih memerlukan bantuan alat peraga (media).  

  Brunner (Dahar,1989:102) mengatakan bahwa seseorang dalam 

mempelajari suatu pengetahuan (misalnya tentang konsep matematika), 

pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan 

itu dapat diinternalisasi dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. 

Proses internalisasi akan terjadi sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar 
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terjadi secara optimal) jika pengetahuan itu dipelajari dalam tiga tahap, yaitu 

tahap enaktif, ikonik dan simbolik.  

  Tahap enaktif merupakan tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan 

dimana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-

benda konkrit atau menggunakan situasi nyata. Tahap ikonik merupakan tahap 

pembelajaran sesuatu pengetahuan dimana pengetahuan itu diwujudkan  

dalam bentuk bayangan visual (visual emagery), gambar, atau diagram yang 

menggambarkan kegiatan kongret atau situasi kongkret yang terdapat pada 

tahap enaktif. Tahap simbolik merupakan tahap pembelajaran sesuatu 

pengetahuan dimana pengetahuan itu dipresentasikan dalam bentuk simbol-

simbol astrak (abstract symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai 

berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik 

simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat), lambang-

lambang , matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain  

(Krismanto,2004:8). 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada siswa berkat 

pengalaman dan latihan. Sedangkan pembelajaran adalah upaya guru untuk 

menciptakan system lingkungan yang kondusif yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar mengajar.  Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Surya,1980:13). 
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Setiap belajar dan pembelajaran keberhasilannya diukur dari seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari segi prosesnya. Dari 

segi proses menurut Gagne ada delapan tipe perbuatan belajar yakni. 

a. Belajar signal, yakni bentuk belajar ini paling sederhana yaitu memberikan 

reaksi terhadap rangsang. 

b. Belajar mereaksi yang berulang-ulang manakala terjadi re-inforcement 

atau penguatan. 

c. Belajar membentuk rangkaian, yaitu belajar menghubungkan gejala/ factor 

yang satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu kesatuan (rangkaian 

yang berarti). 

d. Belajar asosiasi verbal, yakni memberikan reaksi dalam bentuk kata-kata, 

bahasa terhadap perangsang yang diterimanya. 

e. Belajar membedakan hal yang majemuk, yaitu memberikan reaksi yang 

berbeda terhadap obyek yang hampir sama sifatnya. 

f. Belajar konsep, yaitu menempatkan obyek menjadikan suatu klasifikasi 

tertentu. 

g. Belajar kaidah atau prinsip, yaitu menghubungkan beberapa konsep. 

h. Belajar memecahkan masalah, yaitu menghubungkan beberapa kaidah atau 

prinsip untuk memecahkan persoalan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah 

proses dimana seseorang dapat menyampaikan reaksi atau respon terhadap 

rangsangan yang diterima serta mampu membedakan, menghubung-

hubungkan, untuk memecahkan persoalan.  
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Vygotsky (Slavin,1990:49), menekankan pada hakekat sosiokultural 

pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan 

teman sebaya. Lebih lanjut Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih 

tinggi umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu 

(interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya) sebelum fungsi mental 

yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut. 

 Vygotsky yakin bahwa pembelajaran terjadi apabila anak belajar 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih 

berada dalam jangkauannya atau masih dalam zone of proximal development 

mereka. Fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam 

percakapan atau kerja sama antar individu sebelum fungsi mental.    

 

B.   Keefektifan Pembelajaran 

Efektif artinya dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektifitas berarti 

keberhasilan usaha, tindakan (Depdiknas,2003). Dalam penelitian ini efektif 

yang diartikan sebagai ketercapaian suatu tujuan (kompetensi) menjadi 

pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Efektifitas metode ini didasarkan pada keselarasan perencanaan pembelajaran 

dengan teori-teori pembelajaran yang ada. 

Pemakaian media pembelajaran mampu membangkitkan keinginan, minat, 

motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media juga akan sangat membantu 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan 
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perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik (Arsyad,2006:15). 

Perencanaan itu meliputi pembuatan rencana pembelajaran yang akan 

diterapkan. 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, keefektifan 

pembelajaran adalah tercapainya pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD pembelajaran untuk materi luas dan volume limas berdasarkan 4 aspek, 

yaitu: (a) ada pengaruh aktivitas dan keterampilan proses terhadap hasil belajar 

siswa, (b) hasil belajar siswa pada kelas eksperimen menunjukkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan kelas kontrol, (c) ada perbedaan hasil belajar pada 

kelompok atas, tengah, dan bawah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, (d) 

hasil belajar pada luas dan volume limas di kelas eksperimen mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

  

C.   Aktivitas Belajar  

 Istilah aktivitas dikenal dengan activity yang diartikan  ”something you 

do for interest or plesure”. Solihin (2001) mendefinisikan  aktivitas sebagai 

suatu proses yang dapat menghasilkan perubahan sikap atau tingkah laku 

siswa dalam belajar. Hamalik (2006:170) menyatakan bahwa aktivitas 

berasal dari kata aktif yang artinya adanya keinginan untuk berbuat dan 

berkerja sendiri. Kemampuan belajar manusia merupakan bekal yang sangat 

pokok. Setiap manusia mempunyai kemampuan belajar yang berbeda-beda 

dan mengalami banyak perkembangan di berbagai bidang. Kaitannya dengan 

aktivitas belajar siswa belajar perlu direncanakan, dituntun dan dievaluasi 
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hasilnya, maka pendidikan di sekolah mutlak perlu memahami apa itu 

belajar, mengetahui faktor-faktor yang berperan di dalam belajar.  

 Aktivitas belajar mengklasifikasikan menjadi 8 kelompok, sebagai 

berikut (Hamalik,2006:172-173). 

1.  Kegiatan-kegiatan visual, seperti membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang lain 

bekerja dan bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti menemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, berdiskusi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan penyajian 

bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan 

suatu instrumen musik dan mendengarkan siaran radio. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, seperti menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan. Bahan-bahan kopi, membuat sketsa atau 

rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 

5. Kegiatan-kegiatan metrik, seperti melakukan percobaan, memilih alat-

alat, melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan 

permainan (stimulasi), menari dan berkembun. 

6. Kegiatan-kegiatan menggambar, seperti menggambar, membuat diagram, 

grafik peta dan pola.    

7. Kegiatan-kegiatan mental, seperti merenung, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubungan-hubungan, 

membuat keputusan. 
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8. Kegiatan-kegistan emosional, seperti minat, membedakan, berani, tenang 

dan sebagainya. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, strategi pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa,  juga  meningkatkan hasil belajar siswa. 

Adapun Indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini meliputi : 

1.  Visual Activities; 

2.  Oral Activities; 

3.  Listening Activities; 

4.  Writing Activities; 

5.  Drawing Activities; 

6.  Motor Activities; 

7.  Mental Activities;  

8.  Emosional Activities. 

 

D.   Keterampilan Proses 

 Proses menurut Syah (2003:109) berarti cara-cara atau langkah-

langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga 

tercapainya hasil-hasil tertentu. Menurut Reber (Syah,2003:121) 

keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang 

kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk 

mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan 

motorik, malainkan juga pengejewantahan fungsi mental yang bersifat 

kognitif. 
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Syah (2003) mendefinisikan keterampilan proses dalam pembelajaran 

sebagai suatu kecakapan yang diperoleh akibat tingkah laku strategi 

pembelajaran sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Lebih lanjut Syah 

menyebutkan bahwa keterampilan proses siswa dalam belajar adalah 

kemampuan seseorang siswa dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam 

pembelajaran yang meliputi kemampuan bertanya kepada guru/teman, 

menanggapi pertanyaan guru/teman, kemampuan berperan dalam diskusi 

kelompok dan kelas, kemampuan menyelesaikan soal latihan dan tugas 

selama proses pembelajaran.  

Adapun Indikator keterampilan proses yang dilakukan siswa  sebagai berikut 

: 

1.  Keterampilan menggunakan komputer; 

2.  Keterampilan mengoperasionalkan CD pembelajaran; 

3.  Keterampilan dalam menjalankan program; 

4.  Keterampilan siswa dalam belajar mandiri; 

5.  Keterampilan siswa selama proses pembelajaran di kelas;  

6.  Keterampilan siswa mengerjakan tes dan tugas. 

 

E. Ketuntasan Hasil Belajar 

Tuntas berarti selesai secara menyeluruh (Anonim,2001:129). Belajar 

adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku 

atau tanggapan yang yang disebabkan oleh pengalaman (Anonim,2001:17). 

Depdiknas (2003) menyatakan ketuntasan belajar merupakan perolehan 
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secara menyeluruh kepandaian atau ilmu (kognitif), psikomotorik dan afektif 

melalui suatu usaha. Dengan kata lain, ketuntasan belajar merupakan 

pencapaian tahap penguasaan minimal bahan ajar yang telah ditetapkan oleh 

guru dalam tujuan pembelajaran setiap satuan pelajaran.  

Ketuntasan belajar dapat diamati dengan cara membandingkan hasil 

belajar siswa yang pengambilan datanya berasal dari metode tes. Artinya jika 

hasil belajar siswa lebih dari atau sama dengan standar ketuntasan belajar 

matematika, maka siswa tersebut dikatakan tuntas belajar, dan sebaliknya.  

Untuk Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 26 Semarang 

adalah ketuntasan individual 63 %,  sedangkan ketuntasan klasikal 75 % 

pada tahun ajaran 2007/2008. 

 

F. Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Division).  

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Robert 

Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkins dan merupakan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana (Nurhadi,2003:63). Dalam 

pembelajaran   kooperatif tipe  STAD siswa ditempatkan dalam kelompok 

belajar yang beranggotakan empat atau lima orang yang merupakan 

campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin dan suku. Guru menyajikan 

pelajaran kemudian siswa bekerja di dalam  kelompok mereka untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi 

pelajaran tersebut. Pada akhirnya siswa diberikan tes yang mana pada saat tes 

ini mereka tidak dapat saling membantu. Skor setiap anggota tim selanjutnya 
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dijumlahkan untuk mendapat skor kelompok. Tim yang mencapai criteria 

tertentu diberikan sertifikat atau ganjaran lain.   

Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD, materi pembelajaran 

dirancang untuk pembelajaran kelompok. Dengan menggunakan LKS atau 

perangkat lain, siswa bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan 

materi.  

Siswa saling membantu satu sama lain untuk memahami materi pelajaran, 

sehingga setiap anggota kelompok dapat memahami materi pelajaran secara 

tuntas. 

Selain unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep 

sulit, model ini sangat berguna untuk membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan kerjasama. 

Tabel  2.1. Langkah-langkah  Pembelajaran  

Fase Kegiatan  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 

 
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 kelompo-kelompok belajar 
pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 
 
 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 
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Evaluasi 
 
 
Fase-6 
Memberikan 
penghargaan 

yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. 
 
Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 
upaya maupun hasil belajar individu dan 
kelompok. 
 

 

(Nur, 2000)  

Menurut Slavin (1990:75-76) terdiri dari empat komponen yang tetap 

dalam kegiatan pembelajaran, yaitu :  

a. Mengajar 

 Guru menyajikan pelajaran. Penyajian dapat dengan verbal langsung 

disampaikan oleh guru atau dapat pula melalui bacaan. 

b. Belajar kelompok 

 Siswa bekerja sama dalam kelompok mereka, dan mereka dipandu oleh 

lembar kegiatan siswa untuk menuntaskan materi pelajaran. 

c. Tes 

 Siswa mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual. 

d. Penghargaan kelompok 

 Skor kelompok dihitung berdasarkan skor perkembangan anggota 

kelompok. Siswa mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual dan 

skor kelompok dihitung berdasarkan skor perkembangan anggota 

kelompok merupakan ciri khas pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Berikut adalah kaitan antara empat komponen kegiatan kooperatif tipe 

STAD dengan enam fase pembelajaran kooperatif. 
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1) Komponen mengajar: menggabungkan fase 1 dan fase 2 pada 

pembelajaran kooperatif. 

2) Komponen belajar kelompok: menggabungkan fase 3 dan fase 4 

pada pembelajaran kooperatif. 

3) Komponen tes  sama dengan fase 5 pada pembelajaran kooperatif. 

4) Komponen penghargaan kelompok: sama dengan fase 6 pada 

pembelajaran kooperatif.  

Nilai perkembangan individu diperoleh dari nilai kuis tiap-tiap 

individu,  dari skor perkembangan individu disumbangkan pada nilai 

perkembangan kelompok. Berdasarkan skor perkembangan kelompok 

yang diperoleh kemudian diberi penghargaan.    Berikut akan diuraikan 

tentang    (a) menghitung skor individu dan skor kelompok dan (b) 

menghargai prestasi kelompok. 

               a)  Menghitung skor individu dan skor kelompok. 

Penghitungan skor perkembangan individu dapat disajikan 

sebagaimana tampak pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Pedoman Skor Perkembangan Individu 

Langkah 1: 
Menetapkan skor 
dasar 
 

 
Setiap siswa diberikan skor dasar berdasarkan skor kuis 
yang terdahulu atau nilai pretes. 

Langkah  2: 
Menentukan skor 
kuis terkini 

 
Siswa memperoleh skor untuk kuis yang berkaitan 
dengan materi terkini. 

Langkah  3: 
Menentukan skor 
perkembangan 

 
Setiap siswa memperoleh nilai perkembangan yang 
besarnya ditentukan oleh apakah skor kuis terkini 
individu menyamai atau melampaui skor dasar mereka. 
Perhitungan skor perkembangan menggunakan pedoman 
penilaia seperti yang terlihat pada tabel 3 dibawah ini 
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 Sedangkan untuk penilaian perkembangan individu dapat disajikan 

sebagaimana tampak pada Tabel 2.3. 

Tabel  2.3. Pedoman Penilaian Perkembangan Individu 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar   0 poin 
Di bawah skor dasar hingga 10 poin di bawah skor dasar 10 poin 
Skor dasar hingga 10 poin di atas skor dasar 20 poin 
Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30 poin 
Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) 30 poin 

 

Adapun untuk skor kelompok dihitung dengan cara menghitung rata-

rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan 

menjumlahkan semua skor perkembangan yang diperoleh anggota 

kelompok dibagi banyaknya anggota kelompok.  Skor kelompok 

menentukan jenis penghargaan yang diterima kelompok.  Pedoman 

untuk menentukan penghargaan yang diterima kelompok dapat dilihat 

pada  Tabel 4 berikut:  

Tabel  2.4.  Pedoman Penentuan Penghargaan Kelompok 

Skor Kelompok (x) Penghargaan 
0 15≤≤ x  

15 25≤< x  
25 30≤< x  

Baik 
Hebat 
Super 

(Arends,1977:140;Slavin,1990:87). 

b)   Menghargai prestasi kelompok 

             Setelah masing-masing kelompok memperoleh predikat sesuai 

dengan pedoman penentuan  penskoran kelompok, guru memberikan 

hadiah kepada masing-masing kelompok sesuai dengan predikatnya. 

Hadiah yang diberikan kepada kelompok dapat berupa benda-benda 

kongkrit, misalnya piagam penghargaan, alat tulis atau benda kongkrit 
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lainnya. Selain itu hadiah dapat juga berupa benda yang bukan 

kongkrit, misalnya predikat kelompok dalam jurnal kelas, buletin 

sekolah atau majalah dinding sekolah.  

 

G.   Komputer dan Compact Disc (CD) Sebagai Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber 

belajar (Rahadi,2003). Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan 

bentuk jamak dari medium yang berarti perantara (Ihsan, 2006).  Sedangkan 

menurut Priyono (2002:3)  media diartikan sebagai segala sesuatu yang 

dimanfaatkan untuk proses komunikasi dengan siswa agar siswa belajar. 

Proses komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengantar 

pesan ke penerima. Pesan yang disampaikan berupa isi/ajaran yang 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi verbal, maupun non verbal.  

 Belajar dengan menggunakan indera ganda – pandang dan dengar- 

berdasarkan konsep di atas akan memberikan  keuntungan bagi siswa. Siswa 

akan belajar lebih banyak dari pada jika materi pelajaran disajikan hanya  

dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar. Para ahli 

memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan perolehan 

hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol 

perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui 

indera pandang, dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar, dan 

5% dengan indera lainnya. 
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Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberi kemudahan kepada seseorang dalam proses belajar. Sudjana 

(2003:77) membagi sumber belajar menjadi dua macam. Pertama, sumber 

belajar yang dirancang, atau sengaja dibuat, atau dipergunakan untuk 

membantu proses pembelajaran (learning resources by design). Kedua, 

sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada 

seseorang dalam proses belajar yang berupa segala macam sumber belajar 

yang ada di sekeliling kita (learning resources by utilization).  

Compact Disc (CD) adalah salah satu bentuk multimedia yang 

menerapkan kombinasi antara berbagai media: teks, gambar, video, dan suara 

sekaligus dalam satu tayangan tunggal (Wibawanto, 2004:9). 

CD Pembelajaran adalah suatu alat dalam  bentuk multimedia berupa 

keping CD yang memuat materi pembelajaran dalam upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 

peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi dan dioperasikan melalui 

komputer. 

CD (compact disk) Pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar 

yang dirancang (learning resources by design) dimana di dalamnya telah 

diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu. Arsyad 

(2006:32) menyebutnya sebagai media mutahir berbasis komputer yang 

diyakini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih ”hidup” dan dan 

melibatkan interaktifitas siswa. Penerapan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media  yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan 

pemberian tugas dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 
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Sejalan dengan hal tersebut, Schramm (1984:386) mengemukakan 

beberapa kekurangan media buku teks, misalnya; tidak ”hidup”, hanya 

menyajikan gambar mati, tidak mampu menyajikan suara, dan mudah 

ketinggalan jaman. Lebih lanjut Schramm mengemukakan bahwa komputer 

memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan media lainnya. 

Komputer lebih mampu menghasilkan  jenis belajar yang interaktif yang baik 

sekali antara guru dan siswa. Misalnya, komputer lebih sabar dan lebih 

konsisten dari guru dalam mengadakan latihan praktek. 

Arsyad (2006:54) mengungkapkan beberapa kelebihan media 

komputer untuk program pembelajaran, diantaranya; (1) Komputer dapat 

mengakomodasi siswa yang lamban menerima pelajaran; (2) Komputer 

merangsang siswa untuk mengerjakan latihan atau simulasi; (3) Karena 

tersedianya animasi yang dapat menambah release/disesuaikan dengan 

tingkat penguasaannya; (4) Kemampuan merekam aktifitas siswa selama 

menggunakan suatu program pembelajaran memberikan kesempatan lebih 

baik untuk pembelajaran secara perorangan dan perkembangan setiap siswa 

selalu dapat dipantau. 

Sementara Sudjana (2003:137) menyebutkan beberapa keuntungan 

penggunaan media komputer dalam pembelajaran diantaranya; (1) Cara kerja 

komputer mampu membangkitkan motivasi belajar siswa; (2) Warna, musik 

dan grafis animasi dapat memberikan kesan realisme,simulasi dan 

sebagainya; (3) Kesabaran, kebiasaan pribadi yang dapat diprogram 

melengkapi suasana dan sikap yang lebih positif, terutama bagi siswa yang 



37 

 

lamban; (4) Guru memiliki waktu yang lebih banyak untuk membantu 

mengawasi siswa lebih dekat.  

Berdasarkan beberapa uraian dan pandangan beberapa ahli di atas 

maka  pembelajaran berbantuan  CD pembelajaran audio visual merupakan 

media yang sangat cocok bagi siswa dalam membantu daya pikirnya yang 

belum formal dengan daya abstraksi masih rendah.  

Kemajuan dibidang media komputer memberikan beberapa kelebihan 

untuk kegiatan produksi audio visual. Pada tahun – tahun belakangan ini 

komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat 

digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah  kombinasi teknologi 

dengan penggunaan Compact Disc (CD)  maka komputer dapat menjadi pilihan 

dalam kegiatan pembelajaran. Lazzrowictz dan Tamir (Sortha,2006) menyatakan 

bahwa banyak studi telah dilakukan yang menjelaskan pentingnya penggunaan 

komputer dalam pembelajaran sains.  Dengan semakin pesatnya kemujuan di 

bidang komputer dengan fasilitas berbagai program animasi sangat sesuai  bila 

komputer digunakan sebagai salah satu komponen sumber pembelajaran. 

Konsep dan masalah materi pembelajaran yang sebelumnya hanya dituliskan 

dan digambarkan dalam buku atau di papan tulis untuk saat ini bisa diitampilkan 

dalam bentuk tayangan melalui audio visual atau yang dikemas dalam bentuk 

CD pembelajaran.  

 

H.  Pembelajaran Geometri di SMP 

  Geometri merupakan cabang matematika yang mempelajari titik, garis, 

bidang dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan 
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hubungannya satu sama lain (Iswadji,., 1993:1). Jadi geometri dapat 

dipandang sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang ruang. Dalam 

geometri objek yang dibicarakan  merupakan benda-benda pikiran yang 

sifatnya abstrak, sehingga pada waktu membicarakan objek itu, khususnya 

pada proses pembelajaran dalam kelas, objek yang abstrak itu, misalnya  

limas perlu ditunjukkan padanannya dalam bentuk benda konkrit. Bentuk 

konkrit dapat diamati sehingga lebih mudah dipahami. Bentuk konkrit dari 

suatu benda pikiran dapat berupa model atau gambar dari benda yang 

dimaksud. Misalnya pada waktu membicarakan tentang limas, dalam kelas 

sebaiknya disiapkan gambar limas atau model limas, atau mungkin juga perlu 

disiapkan keduanya atau dengan menggunakan media yang dapat 

memperjelas pemahaman tentang limas. 

  Gambar dari suatu bangun geometri haruslah dapat membantu 

memberikan penjelasan dalam rangka usaha menanamkan pengertian tentang 

bangun itu. Misalnya akan menanamkan konsep volume dan luas sisi limas, 

haruslah sejauh mungkin diusahakan agar gambar sebagai media yang dibuat 

dapat membantu memahami pengertian dan sifat limas yang dimaksudkan.  

  Salah satu pendekatan dalam menghitung volum dan luas sisi limas, 

dapat dilakukan dengan pendekatan volume dan luas sisi kubus secara intuitif 

sebagai berikut.  
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Gambar  2.1. Lukisan Diagonal Ruang Kubus 

Pada gambar 2.1 di atas kubus ABCD.EFGH, titik T merupakan perpotongan 

diagonal ruang, sehingga kubus tersebut terbagi menjadi enam limas 

segiempat yang kongruen. Keenam limas segiempat tersebut adalah 

T.ABCD, T.BCGF, T.ABFE, T.EFGH, T.ABHE, dan T.DCHG. Karena 

keenam limas tersebut kongruen, karena masing-masing bidang alasnya 

berupa bidang sisi kubus, dan bidang sisi tegaknya kongruen, serta tinggi 

limas-limas tersebut setengah panjang rusuk kubus, dengan demikian volume 

dan luas sisi masing-masing limas segiempat tersebut sama, sehingga  

volume dan luas sisi masing-masing limas adalah seperenam volume dan 

luas sisi kubus (Iswadji,1993:236).  

A B 

C D 

E F 

G F 

T 
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Gambar 2.2. Jaring-jaring limas 

 

 Pada gambar 2.2 di atas terlihat bahwa limas T.ABCD dibuka 

menurut sisi segitiga-segitiga, akan terlihat seperti gambar persegi dengan 

empat buah segitiga yang kongruen. Luas sisi limas sama dengan luas semua 

bangun datar yang membangun limas, yaitu luas persegi dan luas empat buah 

segitiga. 

 

I.    Teori Van  Hiele    

Menurut teori van  Hiele (Sunardi,2005)  seseorang akan melalui 

lima tingkatan hierarkis pemahaman dalam belajar geometri.  Tingkatan-

tingkatan itu menunjukkan bagaimana seseorang berpikir dan tipe ide-ide 

geometri apa yang dipikirkan; jadi bukan menunjukkan seberapa banyak 

pengetahuan yang dimiliki siswa.  
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P1 P3 
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Teori Van Hiele berbicara tentang tahapan tingkat perkembangan 

berpikir siswa dalam belajar geometri. Van Hiele (Soedjoko,1999) 

menjelaskan lima tahapan perkembangan berpikir siswa dalam belajar 

geometri sebagai berikut. 

Level 0 (Visualisasi). Pada tingkatan ini siswa memandang 

bangun-bangun geometri sebagai secara keseluruhan. Siswa belum melihat 

komponen-komponen yang dimiliki bangun tersebut. Jadi, siswa pada 

tingkatan ini sudah mengenal nama suatu bangun, tapi ia belum mencermati 

ciri-ciri yang dimiliki bangun tersebut. Sebagai contoh siswa sudah 

mengetahui suatu bangun itu persegipanjang, tetapi belum menyadari bahwa 

sisi-sisi yang berhadapan sejajar.  

Level 1 (Analisis). Pada tahap ini siswa sudah bisa mengenal 

bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, menganalisis 

unsur-unsur yang ada pada bangun tersebut, serta sifat yang dimiliki bangun 

tersebut. 

Level 2 (abstraksi). Siswa sudah mampu menghubungkan ciri yang 

satu dengan ciri yang lain dari suatu bangun, dan sudah memahami relasi 

antara bangun yang satu dengan bangun yang lain. 

Level 3 (deduksi). Siswa sudah mampu berpikir secara formal 

dalam konteks sistem matematika, memahami istilah pengertian pangkal, 

definisi, aksioma, teorema, namun ia belum memahami mengapa sesuatu 

dijadikan aksioma atau teorema. 
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Level 4 (ketajaman). Siswa sudah mampu bekarja dalam berbagai 

sistem aksiomatik tanpa kehadiran benda-benda konkrit. 

Clements dan Battista (dalam Soedjoko, 1999:14) mengungkapkan 

sifat urutan teori belajar Van Hiele, artinya bahwa setiap siswa dalam belajar 

geometri melalui tingkatan berpikir tersebut dengan urutan yang sama. Akan 

tetapi setiap siswa berbeda dalam kecepatan perkembangan berpikirnya. 

Dikatakan pula oleh Van Hiele bahwa kemajuan perkembangan berpikir siswa 

tidak banyak tergantung oleh tingkat kedewasaannya, akan tetapi lebih banyak 

dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Hal ini menuntut guru untuk mengorgani-

sir pembelajaran dengan baik antara strategi, waktu, dan peraga yang digunakan.  

Implementasinya dalam pembelajaran, Van Hiele memaparkan 

lima fase pembelajaran yang harus diperhatikan guru debagai berikut.  

      Fase 1. Informasi 

Pada tahap awal ini, siswa dikenalkan dengan cakupan materi. guru 

menjelaskan materi tersebut agar siswa memahami cakupan materi 

yang dipelajari.  

      Fase 2. Orientasi Terbimbing 

Pada fase ini siswa diperkenalkan dengan objek-objek geometri yang 

sifat-sifatnya akan diabstraksikan siswa dalam pembelajaran. Tujuan dari 

fase ini adalah agar siswa terlibat secara aktif dalam mengeksplorasi 

objek-objek tersebut. Guru mengerahkan dan membimbing siswa untuk 

melakukan eksplorasi yang tepat dengan tugas-tugas yang terstruktur 

secara cermat. Jadi harus diciptakan pembelajaran dimana siswa aktif 

menemukan sendiri pengetahuan dengan bimbingan guru. 



43 

 

      Fase 3. Eksplisitas 

Pada fase ini siswa secara jelas menyadari koseptualisasi materi 

geometri yang sedang ia pelajari dan mendiskripsikannya dalam 

bahasanya sendiri. Guru pada fase ini mulai memperkenalkan istilah-

istilah matematis yang relevan.  

      Fase 4. Orientasi Bebas  

Pada fase ini, siswa diperkenalkan dengan masalah yang solusinya 

memerlukan sintesis, utilisasi konsep-konsep dan relasi-relasi yang 

telah dikolaborasi sebelumnya. Peran guru adalah menyelekasi materi 

dan masalah geometri yang tepat, dan mengenalkan istilah-istilah yang 

relevan yang diperlukan.  

       Fase 5. Integrasi  

Pada fase ini siswa membuat ringkasan dari materi yang telah 

dipelajari, mengintegrasikan pengetahuan yang mereka miliki agar 

lebih mudah dideskripsikan dan diterapkan.  

Secara spesifik tahapan perkembangan berpikir siswa dalam belajar 

geometri model Van Hiele (Crowley:1989) memiliki beberapa sifat sebagai 

berikut.  

a. Urutan.  

Tingkat perkembangan kemampuan berpikir yang ada bersifat hierarkis 

(berurutan), dan siswa melangkah dari satu tingkatan ke tingkatan 

selanjutnya.  
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b. Kemajuan.  

Kemajuan dari tigkatan yang satu ketingkat selanjutnya lebih bergantung 

pada isi dan metode pembelajaran daripada umur. Artinya, rancangan 

pembelajaran memberi pengaruh besar pada tingkat perkembangan berpikir 

siswa. 

c. Intrinsik dan Ekstrinsik.  

Objek-objek yang dipelajari pada suatu tingkatan perpikir menjadi objek-

objek yang dipelajari pada tingkat perkembangan berikutnya secara lebh 

cermat. 

d. Linguistics (ilmu bahasa).  

Tiap tingkatan perkembangan berpikir memiliki simbol bahasa sendiri dan 

sistem relasi antar simbol yang mungkin belum dimengerti pada tingkat 

perkembangan sebelumnya. 

e. Kekeliruan Pemasangan.  

Siswa berada pada satu tungkatan tertentu, akan tetapi guru melaksanakan 

pembelajaran pada tingkat yang berbeda, maka hasrat belajar dan 

kemajuan mungkin tidak terjadi. Sehinga guru harus melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan 

untuk melanjutkan pada tingkat perkembangan selanjutnya, guru harus 

memastikan bahwa siswa telah menguasai materi sebelumnya.  

 

J.   Kerangka Berpikir 

  Banyak siswa mengalami kesulitan belajar matematika khususnya 

geometri karena siswa menganggap geometri adalah abstrak sehingga hasil 
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belajar belum optimal. Oleh karena itu, proses pembelajaran akan optimal 

apabila para siswa menguasai materi prasyarat yang diperlukan. Pengalaman 

dasar yang mereka miliki berfungsi untuk mempermudah mereka 

memperoleh pengalaman baru dan sebaliknya siswa merasa sulit memahami 

suatu generalisasi jika ia belum mempunyai suatu konsep sebagai 

pengalaman dasar dalam belajar. 

Pembelajaran yang mencakup  strategi, pendekatan, teknik dan 

metode instruksional dapat mengoptimalkan aktifitas belajar siswa apabila 

pembelajaran terjadi dengan bermakna, menyenangkan dan dapat mendorong 

siswa untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya 

(Marpaung, 2006:8). Salah satu kegagalan siswa dalam belajar matematika 

adalah siswa tidak dapat menangkap konsep dengan benar, karena pada 

umumnya mereka  belum sampai ke proses abstraksi, masih dalam dunia 

konkrit dan baru sampai pada pemahaman instrumen, yang hanya tahu 

contoh-contoh, tidak dapat mendeskripsikannya.   

Pembelajaran konvensional guru bertindak sebagai pentransfer ilmu 

kepada siswanya, siswa dianggap sebagai penerima pengetahuan.  

Pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya dituntut secara individual 

berupaya berupaya mencapai sukses atau berusaha mengalahkan mereka, 

melainkan dituntut dapat bekerja sama untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang diharapkan. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang baik. Perencanaan itu meliputi pembuatan 

rencana pembelajaran yang akan diterapkan. 
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Pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran dapat efektif, apabila langkah-langkah yang 

dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan disertai 

pengembangan perangkat yang sesuai.  

Media audio visual mampu mengingat 50% dari apa yang mereka 

lihat dan dengar walaupun hanya ditayangkan sekali. Pembelajaran 

matematika dengan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar.  

  Secara ringkas kerangka berpikir dapat digambarkan dalam diagram 

sebagai berikut. 
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Gambar  2.3. Kerangka Berpikir 

 

 

 

Materi Geometri Abstrak 

Kemampuan Abstraksi Siswa Rendah 

Pemilihan 
Strategi 

Hasil Belajar Siswa Rendah 

CD Pembelajaran Teori Van Hiele Pembelajaran Kooperatif 
Tipe STAD 

Aktivitas Siswa 

Pembelajaran Materi Luas dan Volume 
Limas

Keterampilan  
Proses  Siswa 

Hasil Belajar Meningkat 

Meningkatkan 



48 

 

K.  Hipotesis  

 
1. Aktivitas dan keterampilan proses  siswa kelas VIII dengan menggunakan 

strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran  berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada materi luas dan volume limas. 

2. Hasil belajar siswa kelas VIII pada materi luas dan volume limas dengan 

menggunakan strategi koopertif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran  

lebih baik dibanding  pembelajaran strategi konvensional. 

3. Ada perbedaan hasil belajar siswa kelas VIII  pada materi luas dan volume 

limas  menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran   dengan strategi konvensional antara kelompok atas, 

kelompok tengah dan kelompok bawah. 

4. Pembelajaran dengan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal  hasil belajar 

siswa kelas VIII  pada materi luas dan volume limas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 26 Semarang,  mengingat 

peneliti saat ini aktif sebagai guru di SMP Negeri 26 Semarang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Semarang Tahun  

Ajaran 2007/2008. 

  Kelas VIII terdiri dari  6 kelas paralel  yaitu kelas VIII-A sampai dengan  

VIII-F , dimana tiap-tiap kelas berjumlah 39 atau 40  siswa. Pembagian kelas yang 

dilakukan pada awal tahun ajaran berdasarkan pada pemerataan kemampuan 

berdasar jumlah nilai rapor kelas  VII dengan memperhatikan masukan-masukan 

dari guru mata pelajaran dan guru konseling yang mengajar pada kelas VII 

jenjang sebelumnya..   

2. Sampel 

  Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling , yaitu dari 6 kelas yang memiliki tingkat homogenitas sama, 

dipilih secara acak dua kelas yakni satu kelas eksperimen, dan satu kelas kontrol. 

Pada penelitian ini terpilih Kelas VIII-D sebagai kelas eksperimen yang 

akan diberikan treatment berupa pembelajaran menggunakan strategi kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD pembelajaran dan Kelas VIII-C sebagai kelas kontrol 

yang akan diberi pembelajaran dengan strategi konvensional.  

Dalam penentuan sampel, dilakukan :  
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a. Uji Normalitas  

Langkah awal untuk menganalisis data  pada kelas eksperimen 

adalah dengan menguji kenormalan distribusi sampel. Untuk keperluan 

pengujian diadakan penghitungan frekuensi teoritik Ei dan hasil 

pengamatan Oi yang  didapat dari sampel, masing-masing menyatakan 

frekuensi dalam kelas interval. Harga Ei  didapat dari hasil kali antara n 

dengan perluasan atau luas di bawah kurva normal untuk interval yang 

bersangkutan. Hipotesis yang akan diuji H0 sampel berasal dari populasi 

berdistribusi normal, dan H1  sampel berasal  tidak dari populasi 

berdistribusi normal. 

Selanjutnya 2χ dihitung dengan rumus:  

   
( )2
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112 ∑
=

−
=
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I
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EO

χ  

      (Sudjana, 2002: 273) 

Keterangan: 

Oi = frekuensi pengamatan  

Ei = hasil yang diharapkan  

Kriteria pengujian adalah tolak Ho jika ( )( ) 11
22

−−> Kαχχ
 dengan taraf 

signifikansi α = 0,05 Sebelum dilakukan uji lebih lanjut, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas data hasil belajar siswa. Uji normalitas data 

dilakukan pada variabel dependent (hasil belajar).  

Hipotesis pengujian normalitas data adalah 



51 

 

Ho : Variabel adalah normal 

Ha : Variabel adalah tidak normal 

Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi > 5 %. 

Hasil uji normalitas data hasil belajar ini menjadi dasar bagi pengujian 

hipotesis selanjutnya dengan menggunakan statistik parametrik. 

 

b. Uji Kesamaan Varians  

Untuk menguji asumsi bahwa sampel berangkat dari kondisi yang 

sama, digunakan uji kesamaan varians mean dari kedua kelompok. Dengan 

Ho adalah tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok 

sampel. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

( )

kN

Sn
S

k

i
ii

p −

−
=
∑
=1

2

2
1

                      

    (Walpole 1986:400)  

Kriteria pengujian  adalah  

 Ho : 2
3

2
2

2
1 . σσσ ==  

 HA = tidak semua 2
iσ sama (i = 1,2,3)  

 Uji homogenitas untuk menguji apakah sampel mempunyai varian 

yang sama. Hipotesis untuk mengetahui pengujian apabila : 

H0 : kedua varians sampel tidak berbeda 

Ha : kedua varians sampel berbeda. 
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Sebelum dilaksanakan kegiatan penelitian lebih lanjut, terlebih 

dahulu dilakukan analisis data terkait kondisi awal sampel. Dalam hal ini 

dilakukan uji homogenitas, untuk mengetahui bahwa sampel memiliki 

kondisi awal yang relatif homogen sebelum dilakukannya tindakan 

penelitian. Untuk keperluan analisis data awal, peneliti menggunakan data 

nilai murni ulangan akhir semester ganjil mata pelajaran matematika tahun 

ajaran 2007 / 2008 sebagai data kemampuan awal siswa. Dari analisis 

kondisi awal siswa kelas VIII-C dan kelas VIII-D dengan mengunakan 

program SPSS versi 15 diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 3.1.  dan 

Tabel  3.2.  berikut.  

Tabel 3.1. Hasil Analisis Data Kondisi Awal 

Group Statistics

39 55,8205 13,35521 2,13855
39 53,8718 15,96572 2,55656

kode
KELAS EKSPERIME
KELAS KONTROL

KEMAMPUAN
AWAL SISWA

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Tabel 3.2. Hasil Uji Homogenitas Sampel 
Independent Samples Test

1,616 ,207 ,585 76 ,561 1,94872 3,33307 4,68967 8,58711

,585 73,700 ,561 1,94872 3,33307 4,69303 8,59046

Equal varianc
assumed
Equal varianc
not assumed

KEMAMPUA
AWAL SISW

F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Dari data Tabel 3.2 di atas diperoleh harga Fhitung = 1,616 dengan 

signifikansi sebesar 0,207. Dengan nilai probabilitas 0,207 atau sebesar 20,7 

% > 5 % tersebut menunjukkan bahwa kedua kelas (kelas VIIIC dan VIIID) 
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memiliki varians yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelas homogen. Oleh karena kedua kelas memiliki varians yang sama 

maka dapat kita lihat dari perhitungan di atas harga t pada Equal variances 

assumed sebesar 0,585 dengan tingkat signifikansi sebesar  0,561 > 0,05. 

Data tersebut menunjukan bahwa kedua kelas (kelas VIIIC dan VIIID) 

memiliki rata-rata yang sama. Ini berarti bahwa kedua kelas berangkat dari 

kemampuan awal yang relatif sama, sehingga bila diberi perlakuan yang 

berbeda-beda maka akan timbul perbedaan sebagai akibat dari perlakuan-

perlakuan tersebut. 

 

B. Variabel Penelitian 

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini, maka ditentukan dua 

variabel penelitian, yakni satu variabel bebas dan satu variabel terikat.  

1. Variabel Bebas 

Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas yakni aktivitas dan 

keterampilan proses siswa dalam pembelajaran matematika materi luas 

dan volume limas Kelas VIII dengan menggunakan strategi koopeartif 

tipe STAD berbantuan CD pembelajaran. Pengukurannya berdasarkan 

pengamatan peneliti terhadap siswa dalam proses pembelajaran dan 

dicatat dalam lembar pengamatan. 

 

 

2. Variabel Terikat  
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada 

materi geometri kelas VIII Variabel terikat ini akan diungkap dengan 

instrumen tes hasil belajar menurut ranah kognitif, dan ranah afektif. 

Hasil belajar kognitif diukur dengan tes kognitif pada ranah pengetahuan 

dan pemahaman konsep yang datanya diambil dari metode tes (paper 

test and pencil). Hasil belajar afektif diukur dengan menggunakan 

angket. 

 

C. Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen true experimental 

design, dengan menggunakan Control group pre-test post-test design 

karena disamping kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol sebagai 

pembanding (Arikunto, 2006:86).  

2. Desain Eksperimen 

Penelitian ini dilaksanakan di dua kelas, kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Pada kelas eksperimen diberikan treatment berupa 

pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran, sedangkan kelas kontrol pembelajaran 

dengan strategi konvensional. Desain penelitian yang dimaksud dapat 

digambarkan sebagaimana gambar  3.1  berikut.  
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Gambar  3.1. Desain Eksperimen 

O1    :  Data  awal 

O2     :  Tes akhir 

X       :  Treatment / perlakuan   

Sebelum kedua kelas diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan 

uji kesamaan dua varians (O1) untuk melihat tingkat homogenitasnya. 

Kemudian kedua kelas diberi perlakuan  (X), dan setelah itu diberikan tes 

akhir (O2) untuk melihat adanya peningkatan hasil belajar atau tidak.  Pada 

saat proses pembelajaran, dilakukan pengamatan dengan format observasi 

untuk melihat aktivitas dan keterampilan proses siswa dalam  dalam  

pembelajaran.  

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tiga instrumen untuk mengungkap data-

data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni.  

1. untuk mengungkap data hasil belajar, dilakukan kegiatan tes kognitif 

dengan menggunakan intrumen berupa butir soal tes kognitif pada ranah 

Kelas Ekperimen 

Kelas Kontrol 

O1 X1 
X2 

O2 

O1 O2 X

Strategi kooperatif tipe STAD 

Strategi konvensional 

HOMOGE
NITAS KKM 



56 

 

pengetahuan dan pemahaman konsep yang datanya diambil dari metode 

tes (paper test and pencil), 

2. sebagai data penunjang, yaitu data tanggapan siswa  yang diungkap 

dengan menggunakan instrumen berupa angket 

3. untuk mengungkap aktivitas dan keterampilan proses siswa dalam 

pembelajaran dilakukan kegiatan pengamatan dengan menggunakan 

instrumen berupa lembar pengamatan. 

Untuk mendapatkan data hasil belajar yang valid, diperlukan instrumen 

yang valid yang meliputi beberapa spesifikasi. 

 

1. Spesifikasi Instrumen Tes Kognitif 

a. Tingkat kesukaran berjenjang dari sukar, tengah, dan mudah. 

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran adalah: 

P = 
Js
B    

Keterangan: 

P  :  Tingkat Kesukaran 

B  :  Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

Js :  Jumlah semua siswa  

Tabel  3.3. Kriteria Indeks Tingkat Kesukaran 

Indeks Keterangan 
P; 0,00 – 0,30 Soal sukar 

P; 0,31 – 0,70 Soal sedang 

P; 0,71 – 1,00 Soal mudah 

(Arikunto, 1989)  
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b. Daya beda berjenis baik sekali, baik, dan cukup. 

Rumus yang digunakan untuk mencari daya beda adalah: 

JB
BB

JA
BAD −=  

Keterangan  

BA : Jumlah peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan 

benar 

BB :  Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

JA  :  Banyaknya peserta kelompok atas  

JB :  Banyaknya peserta kelompok bawah  

Tabel. 3.4. Kriteria penentuan jenis daya beda. 

Interval Kriteria 

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 

(Arikunto, 1989)  

Butir soal yang termasuk dalam kriteria jelek tidak digunakan.  

c. Validitas Tes Kognitif 

1). Validitas Logis 

Validitas logis dapat diperoleh apabila instrumen disusun 

berdasar prosedur penyusunan instrumen yang benar.  
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2). Validitas Item 

Untuk menguji validitas Item digunakan rumus korelasi product 

moment: 

( )( )2222 )()( yynxxn
yxxynrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=          

(Arikunto, 1989) 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi 

n : banyaknya subyek 

Σx : jumlah skor item 

Σy : jumlah skor total 

Σxy : jumlah perkalian skor item dengan skor total  

Σx2 :  jumlah kuadrat skor item  

Σy2 :  jumlah kuadrat skor total  

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel kritis r product 

moment dengan signifikasi 5%. Jika rxy > r kritis maka butir soal 

tersebut valid.  

 

d. Reliabilitas Tes Kognitif 

Rumus yang digunakan adalah koefisien reliabilitas KR-21 

(Arikunto, 1989), yaitu : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
= 211

)(1
1 tnS

MnM
n

nr
 

Keterangan : 
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r11 : Reliabilitas Instrumen 

n  :  Banyaknya butir soal  

M  :  Rerata skor total  

2
tS  :  Varians total 

Koefisien r11 dikonsultasikan pada tabel kritis r product moment 

dengan signifikasi 5%. Jika rxy > r kritis maka perangkat soal 

tersebut dikatakan reliabel.  

2. Spesifikasi Instrumen Aktivitas dan Keterampilan Proses (Lembar 
Pengamatan)  
 

Untuk mendapatkan data yang valid tentang aktivitas dan keterampilan 

proses siswa diperlukan lembar pengamatan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut (Subino,1987:74). 

a. Kaidah Penulisan Lembar Pengamatan 

a. Butir-butir aspek yang diamati hendaknya didasarkan pada suatu 

teori yang kokoh, 

b. Butir-butir aspek perilaku disusun secara logis sistematis 

c. Setiap kemungkinan kualitas perilaku disediakan kemungkinan 

skor dari minimum sampai maksimum. 

b. Kaidah Penskoran 

1). Perilaku yang diamati tidak ada yang skornya nol, sebab tidak 

ada perilaku yang salah. Yang ada adalah satu perilaku lebih 

baik/lebih berbobot dari perilaku yang lain. 
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2). Skor yang diberikan pada lembar pengamatan adalah skor yang 

utuh, tidak ada skor pecahan. 

3). Pemberian skor berdasarkan bobot dari perilaku yang muncul 

dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah disusun. 

4). Skor akhir adalah jumlah skor dari semua aspek perilaku yang 

diamati dan diukur. 

Lebih lanjut Subino (1987:107) mengemukakan kaidah pengamatan 

berupa aspek-aspek yang diamati secara rasional dengan memperhatikan 

beberapa hal diantaranya,  

1. daya input aspek-aspek yang diamati, artinya aspek-aspek yang 

diamati mencakup seluruh perilaku yang harus dimiliki sebagai 

cermin aktivitas dan keterampilan proses siswa, 

2. operasionalitas aspek-aspek yang diamati, yakni aspek yang diamati 

harus benar-benar bisa diamati sehingga memungkinkan pemberian 

skor, dan 

3. perilaku yang diamati dapat diberi nilai secara kuantitatif. 

 

E. Data dan Teknik Pengambilan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian berasal dari aktivitas dan proses pembelajaran 

dan  hasil pembelajaran. Data aktivitas dan keterampilan proses berupa 

catatan dari pengamat  selama kegiatan  pembelajaran berlangsung yang 

ditulis pada lembar observasi. Data hasil belajar berupa skor hasil belajar 

siswa melalui kegiatan tes kognitif yang datanya diambil dari metode tes 
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(paper test and pencil). Sedangkan data hasil belajar pada ranah afektif 

diukur dengan menggunakan angket 

2. Teknik Pengambilan Data 

a. Data aktivitas dan keterampilan berproses berupa catatan dari 

pengamat   selama kegiatan pembelajaran  diambil dari lembar 

observasi. 

b. Data hasil belajar berupa skor hasil belajar siswa pada ranah 

pengetahuan dan pemahaman konsep (PPK) melalui kegiatan tes 

kognitif yang datanya diambil dari metode tes (paper test and 

pencil).  

c. Data tentang tanggapan siswa dalam pembelajaran ini diambil 

dengan lembar angket yang digunakan sebagai data tambahan. 

 

F. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji empat hal yakni, 

1)   Uji pengaruh aktivitas dan keterampilan proses terhadap hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika materi luas dan 
volume limas kelas VIII menggunakan strategi kooperatif tipe 
STAD berbantuan  CD pembelajaran 

 
Untuk mengetahui adanya pengaruh aktivitas dan keterampilan 

proses terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

materi luas dan volume limas kelas VIII dengan menggunakan strategi 

tersebut dilakukan melalui analisis regresi ganda pada kelas eksperimen 

dengan desain sebagai berikut.  

Desain Regresi 



62 

 

Kelompok 
Variabel Independen Variabel 

Dependen 
(hasil belajar) Aktivitas Keterampilan Proses

Eksperimen X1 X2 
Y 

 

Untuk menguji kelinieran data digunakan hubungan persamaan regresi 

dengan rumus seperti dalam lampiran 12. 

Tabel 3.5. Rancangan Pengujian Kelinieran Regresi 

Sumber 
Derajat 

Kebebasan 

JK  

(Jumlah Kuadrat) 
RK F 

Regresi 1 JKR = Σ (Yi - Y )2 RKR = 
1

JKR  Fh = 
RKS
RKR  

Sisa n - 2 JKS = Σ (Yi - Yt)2 RKS = 
2−n

JKS   

Total n - 1 JKT = Σ (Yi - Y )2   

 
Berlaku hubungan JKT = JKR + JKS 

Apabila Fh (F hitung) > Ft (F tabel), maka artinya signifikan atau model 

adalah linier. Ft dicari dengan menggunakan tabel distribusi F dengan 

derajat kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan 1 dan (n – 2). 

Setelah model tersebut diuji dan dapat diketahui bahwa ternyata model 

adalah linier, maka selanjutnya ditentukan besamya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

Rumus besamya pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah : 

R2 = 
JKT
JKR  

(Sudjana,2002) 
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2) Pengujian apakah hasil belajar siswa pada pembelajaran materi 
geometri kelas VIII dengan menggunakan strategi  kooperatif tipe 
STAD berbantuan CD lebih baik dari pembelajaran dengan 
menggunakan strategi konvensional. 

 
Untuk pengujian hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

perbedaan hasil belajar siswa pada materi luas dan volume limas kelas 

VIII antara pembelajaran dengan menggunakan strategi kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD pembelajaran dengan pembelajaran strategi 

konvensional dilakukan melalui analisis uji banding. Sebelum dilakukan 

uji banding yakni dengan uji t, terlebih dahulu dilakukan uji kesamaan 

varian. Uji kesamaan varian dilakukan untuk menguji hipotesis 

H0 : Varian variabel 1 = Varian variabel 2 

Ha : Varian variabel 1 ≠ Varian variabel 2 

dengan menggunakan rumus 

F =  
lVarianKeci
rVarianbesa  

Kemudian nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan melihat 

dk pembilang n1 – 1 (untuk variabel 1) dan dk penyebut n2 – 1 (untuk 

variabel 2) dengan kriteria jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak (Sudjana, 

2002:303). 

Setelah dilakukan uji kesamaan varian, maka dilakukan uji banding 

untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Jika kedua kelompok memiliki kesamaan varian. 

H0  : μ1 = μ2 
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Ha  : μ1 ≠ μ2 

dengan menggunakan rumus 
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2
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b) Jika kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama 

Dilakukan pengujian uji terhadap hipotesis 

H0  : μ1 = μ2 

Ha  : μ1 ≠ μ2 

Dengan menggunakan rumus 
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(Sudjana, 2002:241) 
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Dengan melakukan uji banding dapat diketahui apakah hasil 

belajar siswa pada pembelajaran materi luas dan volume limas kelas VIII 

dengan menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan  CD 

pembelajaran lebih baik dari pembelajaran dengan menggunakan strategi 

konvensional. 

3) Uji perbedaan hasil belajar  antara kelompok atas, kelompok 
tengah dan kelompok bawah. 

  
Dalam penelitian ini dilakukan pembagian kelas eksperimen dan kelas 

kontrol kedalam kelompok atas, tengah dan bawah. Hal ini dilakukan untuk 

melihat seberapa perbedaan rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada ketiga kelompok siswa tersebut di atas yang dilihat dari 

perbedaan rata-rata hasil belajar pada ketiga kelompok siswa tersebut. 

Pembagian skor siswa kedalam kelompok atas, tengah dan bawah 

dilakukan dengan prosentase 27%, 46% dan 27% sebagaimana pembagian 

skor siswa pada analisis tingkat kesukaran butir soal (Subino,1987:97). Uji 

perbedaan dalam penelitian ini menggunakan analisis dua jalur (Two Way 

Anova).  

Secara ringkas rancangan uji anova dua jalur dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan dalam Tabel 3.6 berikut.  

Tabel 3.6. Rancangan Uji Anova Dua Jalur 

Sumber 
variasi 

Dk 
Jumlah 
Kuadrat 

Mean 
Kuadrat 

Fh Ftab 

Antar 
Kolom 1 JKinter JKdalam  

JKdalam  
JKbagian 

F 

Antar Baris b – 1 JKbaris JKbagian   
Interaksi k – 1 JKkolom    
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(Kolom x 
baris) 
Dalam (dkk -1)(dkb – 1) JKtotal    
Total (N – 1)     

 

Keterangan : 

JKtotal = 
N

X
X total

total

2
2 )(∑
−∑  

JKkolom = 
N

X
n

X total

k

kolom
22 )()( ∑

−
∑∑  

JKbaris = 
N

X
n

X total

k

baris
22 )()( ∑

−
∑∑  

JKinter   = JKbag – (JKkolom + JKbaris)  

JKbagian  = 
2

2
2

1

2
1 )()(

bag

bag

bag

bag

n
X

n
X ∑

−
∑

∑ + …+ 
N

X
n
X total

bagn

bagn
2)(∑

−
∑

  

JKdalam   = JKbag – (JKkolom + JKbaris + JKinteraksi)  

dk :  

dkkolom   = k – 1 

dkbaris   = b – 1 

dkdalam   = (dkk -1)(dkb – 1) 

dktotal   = (N – 1) 

MK   = masing-masing JK dibagi dk nya 

Fhkolom, Fhbaris, Fhinteraksi dengan cara membagi setiap MK dengan  

MKdalam. MKkolom  

N = jumlah subyek seluruh kelompok 

Ho  : β1 = β2 = β3 (rata-rata hasil belajar ketiga kelompok sama) 

Ha  :  (paling sedikit salah satu tidak sama)  
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Untuk α  = 5 %, maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel  

(Sugiyono,2003). 

4) Pembelajaran materi geometri kelas VIII dengan menggunakan 
strategi  kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran dapat 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  sebesar 63. 

 
Untuk pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji t pada data 

skor hasil belajar menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran. Uji t  dilakukan untuk menguji hipotesis  

H0  : μ < 63 

Ha  : μ ≥  63   

dengan menggunakan rumus 

n
S
xt 63−

=     

Dengan kriteria H0 diterima jika α−≤ 1tthitung , dimana α−1t  

diperoleh dari daftar distribusi  t  dengan dk = (n – 1) dan peluang 

)1( α− . (Sujana,2001:227) 

Dengan melakukan uji statistik diketahui  pada pembelajaran materi 

luas dan volume limas kelas VIII dengan menggunakan strategi kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD dapat memenuhi rata-rata kelas ≥  63.  

 

G     Hasil Uji Coba Instrumen 

Sebelum digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

coba intrumen tes hasil belajar kognitif untuk mengetahui kualitas 

instrument yang meliputi validitas item, reliabilitas instrument, daya 

pembeda soal, dan tingkat kesukaran batir soal. Uji coba intrumen dilakukan 
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di kelas VIIIB. Dari hasil analisis butir soal dengan menggunakan program 

Microsoft Excel diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7  

berikut.  

Tabel  3.7.  Rekap Hasil Analisis Butir Soal  
 

NO 
SOAL 

Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda 

Validitas Keputusan 

1 Mudah Baik  Valid Diterima 
2 Mudah Jelek Tidak Valid Dibuang 
3 Sukar Cukup Valid Diterima  
4 Sedang Baik Sekali Valid Diterima 
5 Sedang Baik Valid Diterima 
6 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
7 Sedang Cukup Valid Diterima 
8 Sedang Baik  Valid Diterima 
9 Sedang Cukup Valid Diterima 
10 Mudah Baik Sekali Valid Diterima 
11 Sedang Cukup Valid Diterima 
12 Sedang Baik  Valid Diterima 
13 Sedang Baik Valid Diterima 
14 Sedang Cukup Valid Diterima 
15 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
16 Sedang Cukup Valid Diterima 
17 Mudah Baik  Valid Diterima 
18 Mudah Baik  Valid Diterima 
19 Sedang Baik Valid Diterima 
20 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
21 Sedang Baik Valid Diterima 
22 Mudah Baik Valid Diterima 
23 Mudah Cukup Valid Diterima 
24 Sedang Jelek Tidak Valid Dibuang 
25 Mudah Baik Valid Diterima 
26 Sedang Baik Valid Diterima 
27 Sukar Cukup Valid Diterima 
28 Sukar Cukup Valid Diterima 
29 Sedang Baik Sekali Valid Diterima 
30 Mudah Cukup Valid Diterima 
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Untuk menentukan validitas dengan melihat nilai product moment , 

kemudian harga yang diperoleh dikonsultasikan dengan harga kritik product 

moment dengan ketentuan rpbis > rtabel,  maka  soal  dikatakan  valid.   

Untuk  N = 38  responden   rtabel = 0,320 dengan taraf kepercayaan 95 %. 

Reliabilitas instrument ditentukan dengan melihat nilai alpha.  Jika alpha > rtabel = 

0,320, maka intrumen dikatakan reliable. Dari data analisis instrumen diperoleh 

nilai alpha sebesar  0,895 > rtabel = 0,320. Artinya instrumen reliabel. Hasil 

analisis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.  

Dari hasil analisis di atas kemudian diambil 25 soal, yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30  untuk 

digunakan sebagai intrumen tes hasil belajar kognitif dengan memperhatikan daya 

beda, tingkat kesukaran, dan validitas masing-masing item soal. Intrumen tes hasil 

belajar yang digunakan sebagaimana terdapat dalam lampiran. 

Dalam penelitian ini untuk mempermudah semua penghitungan analisis 

data, digunakan program/software bantu SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versi 15. Digunakannya program SPSS dengan pertimbangan  bahwa 

SPSS merupakan program aplikasi statistik yang cukup mudah dalam 

mengoperasikan (tidak rumit) dan mudah pula dalam menjalankan (tidak 

menuntut memori komputer yang besar). Disamping itu keluaran (out put) dari 

program SPSS ini mudah untuk dibaca dan dipindahkan ke program-program di 

bawah Microsoft Office seperti Word, Ecxel dan Power Point. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran   

matematika  di SMP Negeri 26 Semarang dengan berpedoman pada Silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun. Adapun 

hasil penelitian secara deskriptif dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 

Sebelum dilaksanakan kegiatan penelitian, dilakukan penyusunan 

perangkat pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi kooperatif 

tipe STAD berbantuan CD pembelajaran yang meliputi: penyusunan silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa (LKS), lembar 

tugas siswa (LTS), dan kuis. Penyusunan perangkat pembelajaran tersebut 

dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. 

a. Analisis materi 

Pada tahap ini secara teoritis telah diperoleh deskripsi bahwa 

strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran dapat 

diterapkan pada materi luas  limas Kelas VIII yang dikaji secara 

berurutan. Diskripsi tahap ini akan terlihat jelas jika diterapkan pada 

bentuk tabel yang tersusun secara berurutan yang dihubungkan dengan 

tanda panah. Hasil bagan tersebut dapat dideskripsikan seperti tampak 

pada gambar  4.1. 
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Gambar  4.1. Analisis Topik Luas Permukaan Limas  

Keterangan : 

: Mengulang (materi prasarat) 

: Urutan Penyajian 

 

Selanjutnya penyajian sifat bangun datar dengan memperhatikan 

teori belajar geometri Van Hiele dapat deskripsikan sebagaimana 

gambar  4.2.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  4.2. Analisis Urutan Penyampaian Materi Luas Limas 

Luas Segitiga Luas Segiempat 

Limas 

Jaring-jaring Limas  Luas Limas 

Penerapan 

Jaring-jaring  

Luas Limas 

Luas  Limas 

Luas Bid. Tgk Luas Alas 
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b. Validasi perangkat pembelajaran 

Kegiatan pada tahap ini meliputi validasi para ahli dan uji coba 

lapangan secara terbatas. Unsur yang divalidasi adalah seluruh 

perangkat pembelajaran beserta instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan perangkat 

pembelajaran yang benar-benar valid dan mampu merepresentatifkan 

strategi kooperatif tipe STAD secara utuh.  

Melalui proses validasi dari para ahli, diperoleh masukan dan saran-

saran yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan perbaikan 

perangkat pembelajaran yang telah disusun.  Penilaian terhadap 

validitas perangkat pembelajaran ditulis dalam lembar validasi 

perangkat pembelajaran sebagaimana terdapat pada lampiran. 

 

2. Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Strategi Kooperatif Tipe 
STAD Berbantuan  CD Pembelajaran (Kelas Eksperimen) 

 
a. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

kooperatif berbantuan CD pembelajaran dilaksanakan di kelas VIIID 

dengan jumlah 39 siswa.  

Pelaksanaan Pembelajaran berlangsung setiap  hari  Selasa  dan  Jumat  

mulai tanggal 14 Pebruari 2008 sampai tanggal 28 Pebruari 2008. 

Pembelajaran  dilaksanakan di laboratorium komputer SMP Negeri 26 

Semarang.  
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Kegiatan  pembelajaran  berlangsung  tertib  dan  lancar sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun peneliti. Secara umum kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung memberikan kesan berbeda pada 

suasana pembelajaran di kelas, dominasi guru dalam kegiatan 

pembelajaran  berkurang. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

juga mampu melatih  kemandirian  belajar  siswa.  

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran juga dianggap 

sebagai  sesuatu  yang  baru  dari  kegiatan  belajar  yang  selama  ini 

dilaksanakan. Pola pembelajaran juga dirasa lebih memfokuskan  pada 

penanaman konsep yang kuat pada diri siswa.  

Pembelajaran dengan berbantuan  CD, memberi banyak waktu 

bagi guru untuk memberikan bimbingan kepada siswa dengan lebih 

optimal. Selama  kegiatan  pembelajaran  berlangsung,  siswa  

menunjukan minat dan perhatian yang antusias.  

Dari hasil angket tanggapan  siswa  sebagai instrumen pendukung 

terhadap  proses  pembelajaran  terlihat secara umum  siswa  

mengungkapkan  kepuasan terhadap proses pembelajaran yang 

dilaksanakan, bahkan sangat berminat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sama 

untuk kegiatan pembelajaran berikutnya.   

Secara  lengkap  data tanggapan siswa terhadap kegiatan  pembelajaran  

yang dilaksanakan dapat dideskripsikan bagaimana tampak pada Tabel 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 berikut.  
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Tabel 4.1. Respon  Siswa terhadap Komponen Pembelajaran 

No Indikator Senang Tidak 
Senang 

1 Perasaan siswa terhadap materi yang 
dipelajari 

88 % 12 % 

2 Perasaan siswa terhadap Lembar Tugas 
Siswa (LTS) 

80 % 20 % 

3 Perasaan siswa terhadap penggunaan 
CD Pembelajaran 

95 % 5 % 

4 Perasaan siswa terhadap strategi 
pembelajaran yang diterapkan guru 

94 % 6 % 

5 Perasaan siswa terhadap demontrasi 
yang dilakukan guru 

89 % 11 % 

6 Perasaan siswa terhadap suasana belajar 
yang dilatihkan guru  

93 % 7 % 

 
Tabel  4.2. Respon Pendapat Siswa terhadap Komponen Pembelajaran 

No Indikator Hal Baru Bukan Hal 
Baru 

1 Pendapat siswa tentang materi yang 
dipelajari 

68 % 32 % 

2 Pendapat siswa tentang Lembar Tugas 
Siswa (LTS) yang digunakan 

88 % 12  % 

3 Pendapat siswa tentang penggunaan CD 
pembelajaran 

100 % 0 % 

4 Pendapat siswa tentang model 
pembelajaran yang diterapkan guru 

84 % 16 % 

5 Pendapat siswa tentang suasana belajar 
yang dilatihkan guru 

95 % 5 % 

6 Pendapat siswa tentang demontrasi yang 
dilakukan guru 

94 % 6 % 

 
Tabel  4.3. Respon Siswa terhadap Lembar Tugas Siswa 

No Indikator Ya Tidak 

1 Apakah bahasanya mudah 
dimengerti ? 

68 % 32 % 

2 
Apakah penampilannya (tulisan, 
gambar, illustrasi gambar dan tata 
letak)  menarik ? 

73 % 27 % 

3 Apakah isinya menarik ? 75 % 25 % 

4 Apakah dapat membantumu 
memahami materi ? 

89  % 11   % 
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Tabel  4.4. Respon Siswa terhadap CD Pembelajaran 

No Indikator Ya Tidak 

1 Apakah bahasanya mudah 
dimengerti ? 

86 % 14 % 

2 
Apakah penampilannya (tulisan, 
gambar, illustrasi gambar dan 
animasi)  menarik ? 

95 % 5 % 

3 Apakah isinya menarik ? 95 % 5 % 

4 Apakah dapat membantumu 
memahami  materi ? 

98 % 2 % 

 

b. Uji Normalitas Data 

1) Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

Sebelum dilakukan uji lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data hasil belajar siswa.  

Uji normalitas data dilakukan pada variabel dependent (hasil 

belajar) yang salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov, 

menggunakan program SPSS Versi 15 diperoleh hasil seperti 

tampak  pada Tabel  4.5  berikut.  

Tabel  4.5. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

39
67,9487
9,62986

,146
,146

-,102
,914
,374

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

HASIL
BELAJAR

KELAS
EKSPERIMEN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Hipotesis pengujian normalitas data adalah 

Ho : Variabel adalah normal 

Ha : Variabel adalah tidak normal 

Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi > 5 %. 

Dari Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,374 

atau sebesar 37,4 % > 5 %. Jadi Ho diterima. Artinya variabel 

hasil belajar siswa kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas data hasil belajar ini menjadi dasar bagi 

pengujian hipotesis selanjutnya dengan menggunakan statistik 

parametrik.  

 

3. Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Strategi Konvensional. 

a. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

konvensional  dilaksanakan di kelas VIIIC SMP Negeri 26 Semarang 

sebanyak 39 siswa.  

Pelaksanaan Pembelajaran berlangsung setiap hari Senin dan 

Kamis mulai tanggal 12 Pebruari 2008 sampai tanggal 27 Pebruari 

2008. Secara umum pembelajaran berlangsung tertib dan lancar sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun peneliti.  

b. Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

Sebelum dilakukan uji lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data hasil belajar siswa. Uji normalitas data dilakukan pada 
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variabel dependent (hasil belajar). Banyak uji normalitas data bisa 

dilakukan salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Analisis uji 

normalitas berikut menggunakan program SPSS Versi 15.  

Dengan SPSS lebih cepat diketahui data tersebut berdistribusi 

normal ataukah tidak.  Hasil analisis uji normalitas diperoleh hasil 

seperti terlihat pada Tabel  4.6  berikut.  

Tabel  4.6. Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

39
63,3077

10,56597
,179
,143

-,179
1,118
,164

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

HASIL
BELAJAR

KELAS
KONTROL

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Hipotesis pengujian normalitas data adalah 

Ho : Variabel adalah normal 

Ha : Variabel adalah tidak normal 

Dengan kriteria, terima Ho jika nilai signifikansi > 5 %. 

Dari Tabel 4.6 di atas, diperoleh data hasil kelas kontrol 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,164 atau sebesar 16,4 % > 5 %. 

Jadi Ho diterima. Artinya variabel hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol berdistribusi normal.  
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Hasil uji normalitas data hasil belajar ini menjadi dasar bagi pengujian 

hipotesis selanjutnya dengan menggunakan statistik parametrik.  

4. Pengaruh aktivitas dan keterampilan proses siswa dalam 
pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi kooperatif 
berbantuan CD pembelajaran terhadap hasil belajar siswa.  

 

a. Pengaruh aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi kooperatif berbantuan CD pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa\ 

b. Sebelum menentukan seberapa besar pengaruh variabel dependent 

(aktivitas dan keterampilan proses) terhadap variabel independent 

(hasil belajar siswa), terlebih dahulu dilakukan uji kelinearan 

persamaan regresi.  

Ho : β = 0 (persamaan regresi tidak linear) 

Ha : β ≠ 0 (persamaan regresi linear) 

Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi < 5 %. 

Dari analisis dengan menggunakan SPSS Versi 15 tersebut diperoleh hasil 

seperti terlihat pada Tabel 4.7  berikut.  

Tabel  4.7. Hasil Analisis Persamaan Regresi 

 
Dari tabel Coefficientsa diketahui persamaan regresinya adalah:  

Ŷ = 18,329 + 0,763 X1 + 0,977  X2 

Coefficientsa

18,329 6,234 2,940 ,006
,763 ,359 ,416 2,125 ,041
,977 ,451 ,424 2,166 ,037

(Constant) 
SKOR AKTIVITAS
SKOR KET. PROSES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: HASIL BELAJARa. 
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Persamaan regresi yang telah diperoleh menunjukkan besaran 

pengaruh dan konstanta atau besar variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian. Besaran nilai koefisien dari X1 dan X2  serta nilai koefisien dari 

konstanta memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan besar pengaruh yang 

diberikan.  

Analisis uji simultan yang diberikan pada persamaan regresi linier 

tersebut ditunjukkan oleh nilai sig. yang diperoleh pada setiap variabel 

aktivitas, keterampilan proses maupun nilai konstanta yang diperoleh.  

Nilai sig. dari X1 sebesar 0,041 yang berarti nilai tersebut menunjukkan 

angka kurang dari 0,05, artinya nilai konstanta dari X1 signifikan, atau 

nilai X1 mempunyai pengaruh sebesar 0,763 kali dari angka yang 

ditunjukkan. Nilai sig. dari X2 sebesar 0,037 yang berarti nilai tersebut 

menunjukkan angka kurang dari 0,05, artinya nilai konstanta dari X2 

signifikan, atau nilai X2 mempunyai pengaruh sebesar 0,763 kali dari 

angka yang ditunjukkan. Nilai sig. dari konstanta sebesar 0,006 yang 

berarti nilai tersebut menunjukkan angka kurang dari 0,05, artinya nilai 

konstanta dari konstanta signifikan, atau nilai konstanta mempunyai 

pengaruh sebesar 0,763 kali dari angka yang ditunjukkan.  

Hasil uji simultan yang diberikan menunjukkan bahwa masing-

masing variabel yang dibentuk memiliki pengaruh terhadap variabel hasil 

belajar yang dianalisis. Hasil tersebut memiliki besar pengaruh masing-

masing yang berbeda.  
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Tabel  4.8. Hasil Analisis Linieritas Persamaan Regresi 

 
Dari tabel ANOVAb diketahui nilai signifikansi sebesar 0,00 = 0 % < 5 %. 

Berarti Ho ditolak. Artinya, persamaan regresi linear.  

Tabel  4.9.  Besarnya Pengaruh Aktivitas dan Keterampilan Proses 

 
 

Dari Tabel 4.9 Model Summaryb diketahui besarnya pengaruh variabel 

aktivitas dan keterampilan proses terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat 

dari nilai R Square yakni sebesar 0,659 atau sebesar 65,9 %.  

Artinya  aktivitas dan keterampilan proses mempengaruhi hasil belajar 

siswa secara bersama-sama  sebesar 65,9 %, dan  sisanya sebesar  34,1  % 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

5. Perbandingan hasil belajar antara siswa  menggunakan pembelajaran 
strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran  dengan  
pembelajaran strategi konvensional  
 

Pengujian ini dilakukan untuk mencari jawaban dari pemasalahan 

“Apakah hasil belajar siswa Kelas VIII pada materi luas dan volume limas 

Model Summaryb

,812a ,659 ,641 5,77372 ,659 34,854 2 36 ,000
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
ChangeF Changedf1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), SKOR KET. PROSES, SKOR AKTIVITAS a. 

Dependent Variable: HASIL BELAJARb. 

ANOVAb

2323,806 2 1161,903 34,854 ,000a

1200,091 36 33,336
3523,897 38

Regression
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), SKOR KET. PROSES, SKOR AKTIVITAS a. 

Dependent Variable: HASIL BELAJARb. 
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dengan menggunakan strategi kooperatif  tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran lebih baik dibandingkan pembelajaran strategi konvensional?”. 

Untuk mengetahui pembelajaran mana yang lebih baik, dilakukan uji 

statistik (Indepedent sample t-test) hasil belajar dari kedua strategi 

pembelajaran tersebut untuk menguji hipotesis, yaitu: 

H0  : μ1 ≤  μ2 (rata-rata hasil belajar kelas eksperimen  kurang baik atau 

sama dari kelas kontrol) 

Ha  : μ1  > μ2 (rata-rata hasil belajar  kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol) 

Dengan kriteria tolak Ho jika nilai signifikansi < 5%. 

Jika telah diketahui tedapat perbedaan hasil belajar diantara kedua 

kelas, dengan melihat rata-rata hasil belajar kedua kelas dapat diketahui 

kelas mana yang memiliki hasil belajar lebih baik, yang pada akhirnya 

dapat kita ketahui strategi mana yang lebih baik, dengan analisis uji 

banding maka kita tahu mana yang lebih baik dari strategi tersebut. 

Sebelum dilakukan uji banding terlebih dahulu dikakukan uji 

kesamaan varians diantara kedua kelas. 

H0  : Varians 1 = Varians 2 

Ha  : Varians 1 ≠ Varians 2 

Dengan kriteria terima Ho jika nilai signifikansi > 5 %. 

Dari analisis dengan menggunakan SPSS Versi 15 tersebut diperoleh 

hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel  4.10.  Hasil Uji Kesamaan Varians Hasil Belajar 

Independent Samples Test

,014 ,906 2,027 76 ,046 ,64103 ,28918 08172 20033

2,027 75,355 ,046 ,64103 ,28918 08109 20096

Equal varia
assumed
Equal varia
not assum

DATA HASIL 
F Sig.

evene's Test fo
uality of Varianc

t df g. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Erro
DifferenceLower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 

Dari Tabel 4.10  di atas dapat kita lihat pada kolom Levene’s Test for 

Equality of Variances  nilai Fhitung  sebesar  0,014 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,906 lebih besar dari 5 %. Berarti Ho diterima. Artinya hasil 

belajar kedua kelas memiliki varians yang sama. 

Oleh   karena   kedua   kelas   memiliki   varians   yang   sama  maka 

dapat  kita  lihat  dari  perhitungan    harga  t  pada  baris  Equal variances  

assumed sebesar 2,027 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046 = 4,6 % 

< 5 %.  Berarti  Ho ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata hasil 

belajar kedua kelas (kelas VIIIC dan VIIID) yang signifikan. Nilai 

signifikansi kedua kelas tersebut menunjukkan nilai rata-rata kedua kelas 

yang berbeda. 

Selanjutnya rata-rata hasil belajar kedua kelas dapat kita jadikan 

indikator untuk mengetahui strategi pembelajaran mana yang lebih baik. 

Dari perhitungan SPSS  versi 15 menunjukan data sebagaimana terlihat 

pada Tabel  4.11.  

 

 



83 

 

Tabel  4.11.  Perbandingan Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

Group Statistics

39 67,9487 9,62986 1,54201
39 63,3077 10,56597 1,69191

KELOMPOK
KELAS EKSPERIMEN
KELAS KONTROL

HASIL BELAJAR
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Data di atas menunjukan nilai rata-rata hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen sebesar 67,9487 lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa di 

kelas kontrol sebesar 63,3077. Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan  

bahwa strategi pada kelas eksperimen lebih baik dari pada strategi yang 

diterapkan pada kelas kontrol. 

 

6. Perbedaan hasil belajar  antara kelompok atas, kelompok tengah,  
kelompok bawah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mencari jawaban dari pemasalahan 

“Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa Kelas VIII pada materi volume 

dan luas permukaan limas menggunakan strategi koopertif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran dengan strategi konvensional antara 

kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok bawah?”. 

Untuk melihat perbedaan kedua kelas, pada analisis ini dilakukan 

analisis data untuk menguji hipotesis beda rata-rata yang dijelaskan 

berikut. 

H0  : μ1 = μ2  (rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sama dengan kelas 

kontrol) 

Ha  : μ1 ≠  μ2 (rata-rata hasil belajar kelas eksperimen tidak sama dengan 

kelas kontrol)  
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Dengan kriteria tolak Ho jika nilai signifikansi < 5%. 

Dari analisis dengan menggunakan SPSS Versi 15 tersebut diperoleh 

hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12.  

Tabel 4.12.  Hasil Uji Banding Antar Kelompok Siswa Kelas Eksperimen 
dan Kelas Kontrol 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

4133,651a 5 826,730 14,688 ,000
326506,752 1 326506,752 5800,888 ,000

355,782 1 355,782 6,321 ,014
3566,750 2 1783,375 31,684 ,000

146,888 2 73,444 1,305 ,278
4052,567 72 56,286

344137,000 78
8186,218 77

Source
Corrected Model
Intercept
Kls
Klp
Kls * Klp
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,505 (Adjusted R Squared = ,471)a.  
Dari Tabel 4.12  di atas terlihat pada kelompok baris nilai signifikan      

= 0,014 < 5 %, berarti H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan hasil belajar 

antara kelas eksprimen dengan kelas kontrol. 

Untuk melihat perbedaan rata-rata hasil belajar antar kelompok 

dengan uji hipotesis berikut. 

H0  : β1 = β2 = β3 (rata-rata hasil belajar ketiga kelompok sama) 

Ha  :  (paling sedikit salah satu tidak sama)  

Dengan kriteria tolak Ho jika nilai signifikansi < 5%. 

Pada kelompok kolom nilai signifikan = 0,000 < 5 %, berarti H0 

ditolak, jadi terdapat perbedaan hasil belajar antar kelompok atas, 

kelompok tengah dan kelompok bawah. 
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Untuk melihat ada tidaknya interaksi antara kedua kelas dan ketiga 

kelompok  dengan uji hipotesis berikut. 

H0  : (µβ)1 = (µβ)2 = (µβ)3  (tidak ada interaksi antara kelas dan 

kelompok) 

Ha  :  (paling sedikit salah satu tidak sama)  

Dengan kriteria tolak Ho jika nilai signifikansi < 5%. 

Pada kelompok interaksi baris dan kolom nilai signifikan  = 0,278 >  

5 %, berarti H0 diterima, jadi tidak terjadi interaksi antara kelas dan 

kelompok.  

Tabel  4.13.  Hasil Belajar  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajar

79,3636 7,71068 11
66,2941 4,66054 17
59,0909 4,88783 11
67,9487 9,62986 39
72,7273 9,51936 11
60,1176 8,23015 17
58,8182 9,38955 11
63,3077 10,56597 39
76,0455 9,11031 22
63,2059 7,29375 34
58,9545 7,30608 22
65,6282 10,31089 78

1.Atas 2.Tengah 3.Bawah
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total

1.Eksp 2.Kontrol
1,00

2,00

Total

Mean Std. Deviation N

 

Dari Tabel 4.13 diatas terlihat nilai rata-rata kelompok atas kelas 

eksperimen sebesar 79,3636 lebih baik dari nilai rata-rata hasil belajar 

kelompok atas pada kelas kontrol yang hanya sebesar 72,7273.  

Nilai rata-rata kelompok tengah kelas eksperimen sebesar 66,2941 

lebih baik dari rata-rata hasil belajar kelompok tengah pada kelas kontrol 

yang hanya sebesar 60,1176.  
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Nilai rata-rata kelompok bawah kelas eksperimen sebesar 59,0909 

lebih baik dari nilai rata-rata hasil belajar kelompok bawah pada kelas 

kontrol yang hanya sebesar 58,9545. 

Gambar 4.3 dibawah menunjukkan bahwa siswa kelompok atas, 

dengan bertambahnya materi pembelajaran yang diberikan pada kelas 

kontrol dengan strategi konvensional nilai perolehan tes hasil belajar naik, 

sedangkan pada kelas eksperimen juga naik sedikit dari kelas kontrol. 

Kenaikkan nilai pada kelas eksperimen yang menggunakan 

pembelajaran dengan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran tidak banyak, dengan kata lain kelas eksperimen kelompok atas 

nilai yang diperoleh relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan 

kemampuan siswa dalam mempelajari materi luas permukaan limas dan 

volume limas siswa kelompok atas kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol. 

 Pada siswa kelompok tengah, dengan bertambahnya materi 

pembelajaran yang diberikan maka nilai yang diberikan pada kelas kontrol 

naik, sedangkan pada kelas eksperimen juga naik lebih banyak. Dengan kata 

lain kelompok tengah kelas eksperimen lebih baik dari kelompok tengah  

kelas kontrol. 
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Gambar 4.3. Perkembangan Hasil Belajar 

 

7. Pengujian terhadap target rata-rata hasil belajar kognitif siswa 
sebesar 63 dan ketuntasan klasilal sebesar 75%.  
 

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan “Apakah 

pembelajaran matematika dengan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran pada materi volume dan luas permukaan 

limas siswa Kelas VIII dapat efektif mencapai ketuntasan hasil belajar?”. 

Salah satu indikator keefektifan  pembelajaran matematika dengan strategi 

kooperatif berbantuan CD pembelajaran yakni tercapainya target rata-rata 

hasil belajar sebesar 63 dengan ketuntasan  klasikal sebesar 75 %”.  

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan uji statistik t-test     

(one sample t-test) untuk menguji hipotesis, yaitu:  
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H0  : μ < 63 (rata-rata hasil belajar < 63) 

Ha  : μ ≥  63 (rata-rata hasil belajar ≥ 63)  

Dengan kriteria tolak Ho jika nilai signifikansi < 5%. 

Jika telah diketahui bahwa rata-rata hasil belajar telah mencapai 63, 

dengan melihat rata-rata hasil belajar tersebut dapat diketahui berapa 

tepatnya rata-rata hasil belajar siswa. Dari analisis dengan menggunakan 

SPSS Versi 15 tersebut diperoleh hasil sebagaimana tampak pada Tabel 

4.14.  

Tabel  4.14.  Uji t Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 
One-Sample Test

3,209 38 ,003 4,94872 1,8271 8,0704
HASIL BELAJAR
KELAS EKSPERIMEN

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 63

 
 

Dari Tabel  4.14 di atas dapat kita lihat nilai thitung  sebesar  3,209 

dengan nilai signifikansi sebesar  0,003 yang kurang dari 5 %. Berarti Ho 

ditolak. Artinya hasil belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai 63.  

Selanjutnya nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dapat kita lihat dari Tabel  4.15  berikut.  

Tabel 4.15.  Rata-rata Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen 

One-Sample Statistics

39 67,9487 9,62986 1,54201
HASIL BELAJAR
KELAS EKSPERIMEN

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Data pada Tabel 4.15  menunjukan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 67,9487. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pada 
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kelas eksperimen mencapai target nilai rata-rata hasil belajar lebih dari 

atau sama dengan 63. 

Untuk melihat seberapa ketuntasan klasikal, dengan analisis 

deskriptif menggunakan program SPSS Versi 15 diperoleh hasil 

sebagaimana tampak pada Tabel  4.16.  

Tabel  4.16.  Pesentase Kumulatif Data Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen 

EKSPERIMEN

1 2,6 2,6 2,6
1 2,6 2,6 5,1
2 5,1 5,1 10,3
4 10,3 10,3 20,5
7 17,9 17,9 38,5
4 10,3 10,3 48,7
3 7,7 7,7 56,4
1 2,6 2,6 59,0
1 2,6 2,6 61,5
3 7,7 7,7 69,2
1 2,6 2,6 71,8
1 2,6 2,6 74,4
2 5,1 5,1 79,5
3 7,7 7,7 87,2
1 2,6 2,6 89,7
1 2,6 2,6 92,3
1 2,6 2,6 94,9
1 2,6 2,6 97,4
1 2,6 2,6 100,0

39 100,0 100,0

50,00
52,00
56,00
60,00
63,00
64,00
66,00
68,00
69,00
70,00
73,00
74,00
75,00
76,00
78,00
80,00
85,00
92,00
94,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Dengan melihat kolom Cumulative Percent pada Tabel 4.16 di atas 

dapat kita lihat bahwa terdapat 20,5 % siswa dengan nilai < 63.  

Dengan  demikian, sebanyak 79,5 % atau lebih 75 % siswa telah tuntas 

belajar secara klasikal di  SMP Negeri 26 Semarang.  
 

 



90 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh aktivitas dan keterampilan proses siswa terhadap hasil 
belajar  

 

Dari hasil analisis dengan menggunakan uji regresi ganda diketahui 

persamaan regresinya adalah    Ŷ =  18,329 + 0,763 X 1  + 0,977 X 2 ,         

Ŷ  adalah variabel hasil belajar, sedangkan X1  variabel aktivitas, 

X 2 adalah variabel keterampilan proses. Harga 18,329 merupakan nilai 

konstanta yang menunjukkan bahwa jika seorang siswa tidak mempunyai 

aktivitas dan  keterampilan proses, maka hasil belajar yang diperoleh 

sebesar 18,329. Sedangkan harga 0,763 merupakan koefisien regresi yang 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan skor aktivitas sebesar 1, maka akan 

diiringi kenaikan hasil belajar sebesar 0,763. Demikian juga harga 0,977 

merupakan koefisien regresi yang menunjukan bahwa kenaikan skor 

keterampilan proses sebesar 1, maka akan diiringi kenaikan hasil belajar 

sebesar 0,977.  

Dari hasil analisis juga diperoleh hasil adanya pengaruh aktivitas 

dan keterampilan proses siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar 

siswa sebesar 0,659 atau sebesar 65,9 %.  

Artinya aktivitas dan keterampilan proses mempengaruhi hasil belajar 

siswa sebesar 65,9 %. Sisanya sebesar 34,1 % dipengaruhi faktor lain. 

Faktor tersebut bisa dari kemampuan siswa,  CD pembelajaran, atau 

pengaruh peran guru dalam pembelajaran di kelas. 
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Hal tersebut disebabkan oleh penerapan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran yang menuntut 

kemampuan siswa dalam proses belajar. Melalui kegiatan  diskusi, 

ternyata mampu menciptakan suasana belajar yang berpusat pada siswa. 

Guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. 

Kegiatan pembelajaran juga dirancang untuk melakukan optimalisasi 

seluruh fasilitas yang akan mampu mendukung keberhasilan belajar siswa 

yang berupa  LKS, LTS, kuis dan CD pembelajaran.  Hal ini sejalan   

dengan  teori belajar  bermakna David Ausubel (Suparno,1997:53) yang 

berhubungan erat ketika siswa melakukan kegiatan belajar dan diskusi 

kelompok, dimana siswa belajar aktif dalam membangun pengetahuannya 

sendiri dan mengkaitkan pengetahuan yang baru dengan pengertian-

pengertian yang telah mereka miliki sebelumnya. Teori belajar bermakna 

Ausubel juga menuntut kemampuan guru untuk memahami pengetahuan 

dasar yang telah dimiliki siswa dan melakukan bimbingan agar proses 

asimilasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru 

yang diperoleh berjalan dengan baik.  

Teori belajar Bruner (Dwijanto,2007:48) yang menekankan 

kegiatan penemuan rumus secara terbimbing dalam proses pembelajaran 

serta mengajak siswa untuk aktif dalam proses belajar.  

Dengan kata lain dibutuhkan aktivitas dan keterampilan proses 

dalam pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini siswa diajak untuk 
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menemukan kembali rumus luas permukaan  limas dan volume limas, 

serta mampu menerapkan untuk menyelesaikan masalah.   

 

2. Perbedaan hasil belajar antar strategi pembelajaran yang berbeda 

Hasil analisis data hasil belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan uji t sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.10 

diperoleh  nilai  thitung = 2,027  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar   

0,046 = 4,6 % < 5 %. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar 

kedua kelas yang signifikan. Selanjutnya dari rata-rata hasil belajar kedua 

kelas diketahui nilai rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 

67,9487 lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang hanya 

sebesar 63,3077 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel  4.11. Data  tersebut  

membuktikan bahwa strategi pada kelas eksperimen lebih baik dari strategi 

yang diterapkan pada kelas kontrol.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Bruner yang memandang 

bahwa belajar penemuan merupakan proses pencarian pengetahuan secara 

aktif oleh siswa, oleh karena itu dengan cara penemuan membuat 

pengetahuan siswa akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini strategi yang 

digunakan mampu memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

Penerapan tahapan belajar Van Hiele dalam pembelajaran geometri 

ternyata mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep geometri 

yang telah dipelajari. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 
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yang dilakukan Purniati (2007). Dalam penelitiannya terhadap siswa kelas II 

SLTP Negeri 12 Bandung menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang pembelajaran geometrinya berdasarkan tahap-tahap 

awal Van Hiele lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan siswa yang 

pembelajaran geometrinya secara biasa.  

 

3. Perbedaan hasil belajar antara siswa pada kelompok atas, kelompok 
tengah,  kelompok bawah. 

 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS Versi 15  

diperoleh nilai tertinggi hasil belajar kognitif kelas eksperimen sebesar 94 

dan nilai terendah sebesar 50, dengan rata-rata hasil belajar kognitif pada 

kelompok atas sebesar 79,3636, kelompok tengah sebesar 66,2941 dan 

kelompok bawah sebesar 59,0909. Nilai tertinggi kelas kontrol sebesar 90 

dan nilai terendah 40, dengan rata-rata  kelompok atas sebesar 72,7273, 

kelompok tengah sebesar 60,1176 dan rata-rata kelompok bawah sebesar 

58,9545.   Hasil analisis juga menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar 

kognitif yang signifikan pada ketiga kelompok siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol sebagaimana terlihat pada Tabel  4.12.  

Untuk mengetahui kelompok mana yang menunjukkan perbedaan 

dilakukan uji analisis dua jalur (two way anova). Dari uji lanjut diperoleh 

data bahwa perbedaan hasil belajar kognitif terjadi antara kelompok atas,  

kelompok tengah dan kelompok bawah. Jika kita lihat uji banding antara 

kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok bawah, terlihat adanya 

perbedaan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12.  
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Jika hasil belajar antar kelompok dalam kelas eksperimen kita 

bandingkan dengan hasil belajar antar kelompok dalam kelas kontrol 

membuktikan ada perbedaan yang signifikan pada nilai hasil belajar 

kelompok atas antara kelas kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel  4.12. Rata-rata kelompok atas kelas 

eksperimen sebesar 79,3636 lebih besar dibandingkan rata-rata hasil 

belajar kelompok atas pada kelas kontrol yang hanya sebesar 72,7273 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel  4.13.  

Dari hasil analisis sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.13, 

terbukti  ada perbedaan hasil belajar yang signifikan pada siswa 

kelompok tengah antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Rata-rata 

kelompok tengah kelas eksperimen sebesar 66,2941 lebih besar 

dibandingkan rata-rata hasil belajar kelompok tengah pada kelas kontrol 

yang hanya sebesar 60,1176 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel  4.13.   

Analisis terhadap data hasil belajar pada siswa kelompok bawah 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagaimana dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 membuktikan tidak ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan pada siswa kelompok bawah antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Rata-rata kelompok bawah kelas eksperimen sebesar 59,0909 

yang lebih besar dibandingkan rata-rata hasil belajar kelompok bawah 

pada kelas kontrol yang hanya sebesar  58,8182  sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 4.13. Hasil analisis selanjutnya  menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 
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pembelajaran mampu memberikan hasil yang lebih baik pada siswa 

kelompok atas dan kelompok tangah, seperti tampak pada Tabel 4.13.  

Dengan kata lain, strategi pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan 

CD pembelajaran lebih cocok untuk diterapkan pada  kelompok atas dan 

kelompok  tengah kelas eksperimen.  

Menurut teori belajar bermakna Ausubel (Suparno,1997)  terkait 

proses perolehan pengetahuan baru mengungkapkan bahwa proses 

asimilasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru 

yang diperoleh akan berjalan baik jika siswa memiliki pengetahuan awal 

yang cukup. Dengan kata lain siswa yang memiliki pengetahuan awal yang 

baik akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  

Sedangkan Bruner (Dwijanto, 2007) mengungkapkan perolehan 

pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, artinya orang yang belajar 

berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Dengan kata lain siswa 

yang menunjukkan interaktifitas (memiliki keterampilan proses) yang baik 

berdampak pada perolehan pengetahuan yang lebih baik dari siswa yang 

pasif.   

Secara teoritis, penggunaan perangkat pembelajaran dalam 

penerapan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran 

menjadi salah satu faktor dalam peningkatan hasil belajar sebagaimana 

tergambar dari respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

Sebagaimana Piaget mengungkapkan bahwa usia siswa SMP meski telah 
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memasuki tahapan operasional formal, namun dalam beberapa hal 

keberadaan media belajar  masih dibutuhkan. (dalam Krismanto,2004:3).  

Selain itu, sebagaimana disarankan Arsyad (2006:8) agar guru 

merancang proses pembelajaran yang melibatkan semua indera siswa. 

Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan yang dapat diproses 

dengan berbagai indera. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin 

besar kemungkinan informasi yang disampaikan bisa dimengerti siswa. 

Hal ini juga disampaikan oleh Gagne tentang Belajar signal, yakni bentuk 

belajar ini paling sederhana yaitu memberikan reaksi terhadap rangsang 

yang diterimanya. Selanjutnya Levie dalam Arsyad (2006:9) tentang 

banyaknya hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa stimulus visual 

mampu memberikan hasil belajar yang lebih baik dari stimulus verbal. 

Dalam penelitian ini keberadaan CD pembelajaran sebagai media  mampu 

melibatkan banyak indera siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, Schramm (1984:386) mengemukakan 

bahwa komputer mampu menghasilkan jenis belajar yang interaktif yang 

baik sekali antara guru dan siswa. Arsyad (2006:54) mengungkapkan 

beberapa kelebihan media komputer untuk program pembelajaran, 

diantaranya komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima 

pelajaran dimana kendali belajar ada di tangan siswa sehingga kecepatan 

belajar dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Sementara 

Sudjana (2003: 137) menyebutkan beberapa keuntungan penggunaan 

media komputer dalam pembelajaran diantaranya cara kerja komputer 
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mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, dan guru memiliki waktu 

lebih banyak untuk membantu mengawasi siswa lebih dekat.  

Kegiatan kerja kelompok heterogen yang diterapkan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran, 

memberi dampak positif terhadap hasil belajar. Hal ini sejalan dengan 

Vygotsky (Dwijanto,2007:44) yang mempercayai bahwa proses 

perkembangan siswa, tergantung pada interaksi sosial dan dimulai dengan 

kemampuan kognitif aktual menuju kemampuan yang lebih tinggi. 

Interaksi sosial dengan guru atau teman lain yang kemampuannya lebih 

tinggi akan memperkaya perkembangan intelektual siswa.  

Dengan demikian siswa belajar karena adanya perbedaan 

kemampuan aktual yang dimiliki siswa sekarang ini dan  kemampuan 

potensial  yang mungkin dapat dicapai melalui interaksi sosial dengan 

orang yang kemampuannya lebih tinggi. Peran kerja kelompok di sini 

adalah untuk mengembangkan kemampuan aktual siswa. 

  

4. Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pembelajaran  
kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran 

 
Hasil analisis data hasil belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen 

dengan  uji  t  sebagaimana  dapat dilihat pada Tabel 4.14 diperoleh nilai 

thitung = 3,209  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar   0,003 = 0,3 % < 5 %. 

Dari Tabel  4.14 di atas dapat kita lihat nilai thitung  sebesar  3,926 dengan 

nilai signifikansi sebesar  0,000 yang kurang dari 5 %.  
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Artinya hasil belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai 63. 

Selanjutnya hasil belajar siswa pada kelas eksperimen menunjukan nilai rata-

rata sebesar 67,9487 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.15. Data 

menunjukkan bahwa strategi pada kelas eksperimen memberikan hasil belajar 

di atas target nilai rata-rata hasil belajar yang ditetapkan sebesar 63.  

Untuk melihat nilai persentase ketuntasan klasikal, dengan analisis 

deskriptif sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.16 diperoleh hasil bahwa 

terdapat  20,5 % siswa atau sebanyak 8 siswa dengan nilai < 63. Dengan  

demikian, sebanyak 79,5 % siswa telah tuntas belajar dengan nilai di atas  

ketuntasan klasikal yang ditetapkan SMP Negeri 26 Semarang sebesar 75%.  

Untuk mencapai ketuntasan belajar, dilakukan kegiatan remidial bagi 8 

siswa dengan nilai dibawah KKM sebesar 63. Kegiatan remidial berupa 

penugasan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Robert Slavin (Nurhadi, 

2003:63) terkait dengan strategi pembelajaran   kooperatif tipe  STAD, 

siswa ditempatkan dalam kelompok belajar yang beranggotakan empat 

atau lima orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis 

kelamin dan suku. Siswa bekerja pada  kelompok mereka untuk 

memastikan bahwa seluruh anggota kelompok menguasai materi pelajaran.  

Dari hasil analisis data diperoleh hasil; (a) adanya pengaruh aktivitas 

dan keterampilan proses terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran, 

(b) pada kelas eksperimen menunjukan hasil yang lebih baik dibandingkan 
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kelas kontrol, (c) ada perbedaan hasil belajar pada kelompok atas, 

kelompok tengah, dan kelompok bawah  dan strategi kooperatif tipe 

STAD berbantuan CD pembelajaran lebih cocok diterapkan untuk 

kelompok atas dan kelompok tengah, (d) hasil belajar di kelas eksperimen 

mencapai rata-rata KKM.    

Dengan demikian, setiap kriteria keefektifan strategi pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran pada  materi luas dan 

volume limas pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 26 Semarang telah 

terpenuhi. Dengan kata lain pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran efektif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, dapat dibuat simpulan sebagai berikut. 

A. Simpulan 

1. Ada pengaruh aktivitas dan keterampilan proses dalam pembelajaran 

matematika materi luas dan volume limas dengan menggunakan strategi 

kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran  terhadap hasil belajar 

siswa.  

2. Pembelajaran matematika menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran memberikan hasil yang lebih baik 

dibandingkan pembelajaran dengan strategi konvensional. 

3. Ada perbedaan hasil belajar antara siswa pada kelompok atas, tengah dan 

bawah pada pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD 

berbantuan CD pembelajaran dan strategi konvensional.  Pembelajaran 

menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD pembelajaran 

lebih cocok diterapkan pada kelompok atas dan kelompok tengah kelas 

eksperimen. 

4. Pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran  dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal siswa dengan 

rata-rata 67,9487 ≥  63, sedangkan ketuntasan klasikal 79,5 % ≥  75 % 

dengan  nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 50. 
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B. Saran 

1. Pembelajaran dengan strategi kooperatif tipe STAD berbantuan CD 

pembelajaran efektif untuk pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu 

diharapkan kepada  guru matematika dapat menerapkan strategi ini dalam 

pembelajaran matematika materi  luas permukaan limas dan volume limas. 

2. Guru hendaknya mampu meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan 

proses siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar yang lebih optimal. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk materi dan kelas yang berbeda, dan jika 

memungkinkan untuk mata pelajaran lain yang relevan. 
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Lampiran 1 

 

 
  
 Satuan Pendidikan : SMP 
 Mata Pelajaran  : Matematika 
 Kelas / Semester : VIII / 2 
 Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
 
 

Standar kompetensi    :  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi dasar : Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas.  

      Indikator : 

1. Menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Menghitung luas permukaan limas. 

 
A.  TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

1. Melalui diskusi dengan teman dan interaksi dengan CD, siswa dapat 

menemukan rumus luas permukaan limas.  

2. Melalui diskusi dengan teman dalam satu kelompok, siswa dapat 

menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan limas 

dengan menggunakan rumus luas permukaan limas.  

 
      B.  MATERI 

  Luas Permukaan Limas 

C.  MODEL PEMBELAJARAN  

Model Pembelajaran  : Kooperatif  tipe STAD berbantuan CD 

 
D. SUMBER PEMBELAJARAN 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 01 
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1. Buku Matematika VIII  

2. CD    

3. Komputer/labtop 

 
E. PENGALAMAN 

1. Menggali potensi/pengalaman/pengetahuan awal yang dimiliki siswa 

sebagai pengetahuan prasyarat untuk memperoleh pengetahuan konsep 

luas permukaan limas. 

 2. Melakukan diskusi kelompok dan mandiri untuk mengerjakan lembar 

kegiatan yang terdapat dalam CD sehingga siswa menemukan rumus luas 

permukaan limas. 

 3. Melakukan diskusi kelompok dan mandiri untuk menyelesaikann lembar 

kegiatan terapan konsep yang terdapat dalam CD  yang akan 

dipresentasikan  di depan kelas. 

 
F.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a.   Pendahuluan (± 10 menit) 

1.   Memberikan penjelasan model pembelajaran dan media yang 

digunakan.  

Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menjelaskan dulu model 

pembelajaran dan media pembelajaran, karena hal ini dapat 

mengarahkan siswa pada pelaksanaan pembelajaran yang akan diikuti. 

Sebelumnya dijelaskan pula tugas-tugas yang akan dilaksanakan, 

supaya siswa menggalang persiapan fisik dan mental dengan perkataan 

lain terjadi mental readiness untuk belajar.  

2. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi yang akan 

disampaikan, supaya ia tahu materi sebelumnya yang dapat 

mendukung materi yang akan diperolehnya. 

3. Menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan bekerja dalam 

kelompok masing-masing dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. 

Untuk itu siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 3-4 siswa. 
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4. Masing-masing siswa pada tiap-tiap kelompok diberi CD, dan tiap-tiap 

kelompok disiapkan 1 buah komputer/labtob.  

5. Dalam CD  sudah tersedia LKS, LTS dan kuis, didalamnya memuat 

tugas yang diikuti petunjuk/bimbingan yang dapat membimbing siswa 

pada konsep, proses, operasi atau pemecahan masalah yang akan 

dipelajari (Sajian LKS dikembangkan mengacu pada strategi inquiry) 

b.   Kegiatan Inti (± 65 menit) (dikemas dalam CD) 

Fase 1 :    (± 5 menit) 

1. Menyampaikan kompetensi dasar,  indikator dan tujuan  

pembelajaran yang akan dicapai, karena hal ini dapat 

memotivasi dan menggairahkan prilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

2. Memberikan apersepsi berupa pengetahuan awal dan 

pengalaman sebelumnya, karena ini dapat memudahkan siswa 

menerima pengetahuan/konsep yang baru. 

3. Memotivasi siswa dengan menyampaikan kegunaan materi 

yang akan diajarkan, baik dalam kaitannya dengan materi lain 

maupun kehidupan sehari-hari. 

Fase 2 :  (± 15 menit) 

1. Menyajikan materi secara terbimbing (materi yang disajikan 

dengan pertanyaan-pertanyaan mengarahkan, membimbing dan 

menantang) yang disajikan dalam lembar kegiatan siswa 3 

(LKS menemukan rumus). 

2. Siswa memperhatikan, menyimak, memahami dan 

mendiskusikan is materi tersebut sehingga siswa menemukan 

rumus luas permukaan  limas. 

3. Selama siswa bekerja, guru memantau setiap kelompok, 

memberikan motivasi kepada kelompok yang kurang 

bersemangat dan jika diperlukan memberikan banjtuan berupa 

pertanyaan pemandu untuk mengarahkan dan membimbing 

siswa. Bimbingan hanya diberikan ditahap-tahap awal dan 
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mengurangi bimbingan secara perlahan sehingga siswa mampu 

menemukan  sendiri (scafolding) rumus luas permukaan  limas. 

Fase 3 :   (± 25 menit) 

1. Siswa mengaplikasikan rumus volum limas dengan 

mengerjakan soal-soal dalam lembar kegiatan 4 secara 

terbimbing, dan berdiskusi kelompok. 

2. Menunjuk perwakilan salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam 

menyelesaikan soal-soal dalam lembar kegiatan  4 (diharapkan 

siswa dari kelompok lain menanggapi dan memberi masukan). 

3. Berdasarkan hasil diskusi, guru mengarahkan siswa dalam 

menemukan setiap soal dalam lembar kerja tersebut.  

Fase 4 :  (± 5 menit) 

Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dan presentasi kelompok, 

guru mengarahkan siswa untuk  membuat rangkuman sebagai 

review dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

Fase 5 :  (± 15 menit) 

1. Siswa mengerjakan kuis (uji diri) secara individu, kemudian 

mengumpulkan hasil pekerjaan tersebut kepada guru 

2. Guru memeriksa kuis yang telah dikerjakan siswa, memberi 

skor kuis, mengjhitung nilai perkembangan individu, dan 

menghitung skor kelompok untuk menentukan jenis 

penghargaan yang diterima kelompok (dilakukan diluar jam 

pelajaran). 

c.    Penutup (± 5 menit) 

1. Siswa diarahkan kembali untuk mempelajari kembali materi yang 

terdapat dalam CD  di rumah. 

2. Siswa diarahkan untuk membuat rangkuman. 

3. Siswa ditugaskan untuk mengerjakan soal-soal sebagai tugas PR. 

 
G.   PENILAIAN 
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1. Teknik Penilaian  :  Tes Tertulis (kuiz yang tersedia dalam CD) 

2.  Bentuk Instrumen :  Tes uraian. 

3. Contoh Instrumen :  

1) Menara sebuah gedung berbentuk limas yang alasnya berbentuk 

persegi dengan panjang sisi 10 m. Jika alas menara tertutup dan tinggi 

menara 12 m, hitunglah  

 a. tinggi segitiga pada bidang tegak menara 

 b. luas permukaan menara 

2) Atap sebuah gedung berbentuk limas  dengan alasnya  berbentuk 

persegi dengan ukuran 24 dm dan panjang rusuk tegaknya 13 dm. 

Hitunglah : 

 a.  tinggi bidang tegak 

 b. luas salah satu bidang tegak atap, dan 

 c. luas permukaan atap 

 

                                                                    Semarang, 1 Februari  2008 

Mengetahui 

Kepala SMPN 26 Semarang,                           Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

Drs. Tedjo Handoko, M.M.   Rudi Marwanto, S.Pd. 
NIP 130607808     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Satuan Pendidikan : SMP 
 Mata Pelajaran  : Matematika 
 Kelas / Semester : VIII / 2 
 Alokasi Waktu : 2 Jam Pelajaran 
 
 

 

Standar kompetensi  :  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas 

dan bagian-bagiannya serta menentukan 

ukurannya. 

Kompetensi dasar : Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas.  

 
Indikator 

1. Menemukan rumus volume limas. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 02 

Lampiran  2 
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2. Menghitung volume  limas. 

 
A.  TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 

1.  Melalui diskusi dengan teman dan interaksi dengan CD, siswa dapat 

menemukan rumus volume limas. 

2. Melalui diskusi dengan teman satu kelompok, siswa dapat menggunakan 

rumus volume limas untuk menyelesaikan persoalan volume limas. 

 
   B.  MATERI POKOK 

      Materi  :  Volume Limas        

 
   C.  MODEL PEMBELAJARAN  

Model Pembelajaran  : Kooperatif  tipe STAD berbantuan CD. 

 

 
 

   D.  SUMBER PEMBELAJARAN 

4. Buku Matematika VIII  

5. CD     

6. Komputer/labtop 

 
   E   PENGALAMAN 

1. Menggali potensi/pengalaman/pengetahuan awal yang dimiliki siswa 

sebagai pengetahuan prasyarat untuk memperoleh pengetahuan konsep 

volume  limas. 

 2. Melakukan diskusi kelompok dan mandiri untuk mengerjakan lembar 

kegiatan yang terdapat dalam CD  sehingga siswa menemukan rumus 

volume  limas. 

 3. Melakukan diskusi kelompok dan mandiri untuk menyelesaikann lembar 

kegiatan terapan rumus yang terdapat dalam CD  yang akan 

dipresentasikan  di depan kelas. 

 
   F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
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a.  Pendahuluan (± 10 menit) 

1.   Memberikan penjelasan model pembelajaran dan media yang 

digunakan.  

Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menjelaskan dulu model 

pembelajaran dan media pembelajaran, karena hal ini dapat 

mengarahkan siswa pada pelaksanaan pembelajaran yang akan diikuti. 

Sebelumnya dijelaskan pula tugas-tugas yang akan dilaksanakan, 

supaya siswa menggalang persiapan fisik dan mental dengan perkataan 

lain terjadi mental readiness untuk belajar.  

2. Menginformasikan kepada siswa mengenai materi yang akan 

disampaikan, supaya ia tahu materi sebelumnya yang dapat 

mendukung materi yang akan diperolehnya. 

3. Menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan bekerja dalam 

kelompok masing-masing dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. 

Untuk itu siswa dibagi dalam beberapa kelompok, tiap kelompok 

terdiri dari 3-4 siswa. 

4. Masing-masing siswa pada tiap-tiap kelompok diberi CD interaktif, 

dan tiap-tiap kelompok disiapkan 1 buah komputer/labtob.  

5. Dalam CD sudah tersedia LKS, LTS dan kuis, didalamnya memuat 

tugas yang diikuti petunjuk/bimbingan yang dapat membimbing siswa 

pada konsep, proses, operasi atau pemecahan masalah yang akan 

dipelajari (Sajian LKS dikembangkan mengacu pada strategi inquiry) 

b.  Kegiatan Inti (± 65 menit) (dikemas dalam CD) 

Fase 1 :   (± 5 menit) 

1. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan  

pembelajaran yang akan dicapai, karena hal ini dapat 

memotivasi dan menggairahkan prilaku siswa selama proses 

pembelajaran. 

2. Memberikan apersepsi berupa pengetahuan awal dan 

pengalaman sebelumnya, karena ini dapat memudahkan siswa 

menerima pengetahuan/konsep yang baru. 
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3. Memotivasi siswa dengan menyampaikan kegunaan materi 

yang akan diajarkan, baik dalam kaitannya dengan materi lain 

maupun kehidupan sehari-hari (berbasis teknologi). 

Fase 2 :   (± 15 menit) 

1. Menyajikan materi secara terbimbing (materi yang disajikan 

dengan pertanyaan-pertanyaan mengarahkan, membimbing dan 

menantang) yang disajikan dalam lembar kegiatan siswa 1 

(LKS menemukan rumus). 

2. Siswa memperhatikan, menyimak, memahami dan 

mendiskusikan is materi tersebut sehingga siswa menemukan 

rumus volum  limas. 

3. Selama siswa bekerja, guru memantau setiap kelompok, 

memberikan motivasi kepada kelompok yang kurang 

bersemangat dan jika diperlukan memberikan banjtuan berupa 

pertanyaan pemandu untuk mengarahkan dan membimbing 

siswa. Bimbingan hanya diberikan ditahap-tahap awal dan 

mengurangi bimbingan secara perlahan sehingga siswa mampu 

menemukan  sendiri (scafolding) rumus volum limas. 

 

Fase 3 : (± 25 menit) 

1. Siswa mengaplikasikan rumus volum limas dengan 

mengerjakan soal-soal dalam lembar kegiatan 2 secara 

terbimbing, dan berdiskusi kelompok. 

2. Menunjuk perwakilan salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam 

menyelesaikan soal-soal dalam lembar kegiatan  2 (diharapkan 

siswa dari kelompok lain menanggapi dan memberi masukan). 

3. Berdasarkan hasil diskusi, guru mengarahkan siswa dalam 

menemukan setiap soal dalam lembar kerja tersebut.  

Fase 4 :  (± 5 menit) 
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Berdasarkan hasil diskusi kelompok, dan presentasi kelompok, 

guru mengarahkan siswa untuk  membuat rangkuman sebagai 

review dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

Fase 5 :  (± 15 menit) 

1. Siswa mengerjakan kuis (uji diri) secara individu, kemudian 

mengumpulkan hasil pekerjaan tersebut kepada guru 

2. Guru memeriksa kuis yang telah dikerjakan siswa, memberi 

skor kuis, mengjhitung nilai perkembangan individu, dan 

menghitung skor kelompok untuk menentukan jenis 

penghargaan yang diterima kelompok (dilakukan diluar jam 

pelajaran). 

c.  Penutup (± 5 menit) 

4. Siswa diarahkan kembali untuk mempelajari kembali materi yang 

terdapat dalam CD  di rumah. 

5. Siswa ditugasi untuk mengerjakan soal-soal sebagai tugas rumah. 

 
   G.  PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  :  Tes Tertulis (kuiz yang tersedia dalam CD) 

2.  Bentuk Instrumen :  Tes uraian. 

 

 

3. Contoh Instrumen :  

1) Perhatikan kembali model bangun kubus ABCD.EFGH berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 
A B 

C D 

E F 

G H 

x 



 

 

11

 

 F.ABCD adalah model limas yang terdapat dalam model kubus 

ABCD.EFGH. Jika panjang rusuk AB x cm. Berapa volum model 

limas F.ABCD 

2) Sebuah piramida terbuat dari batu. Jika alas piramida tersebut 

berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 

18 m dan 20 m. Berapa volum piramida tersebut jika tingginya 15 m ? 

3) Sebuah bangunan berbentuk limas segilima. Jika volum bangunan 

tersebut  450 m3 dan tingginya 15 m. Berapa luas alasnya?   

4) Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 25 m, 12 m, dan 6 

m. Berapa meter kubikkah udara yang ada dalam ruang atap tersebut ? 

 
 
 

 

                                                                    Semarang,  1 Februari  2008 

Mengetahui 

Kepala SMPN 26 Semarang,                           Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

Drs. Tedjo Handoko, M.M.   Rudi Marwanto, S.Pd. 
NIP 130607808     
 

 
 
Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                            Luas Permukaan 
Limas                                     
 
Petunjuk  : 

 

LEMBAR KERJA SISWA  

Lampiran 3 
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Ikuti kegiatan yang ada dalam CD Pembelajaran 
 
Tujuan  :  
Setelah kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan limas 

Kegiatan  :  
1.  Masih ingatkah kalian, gambar bangun apakah 

disamping, dan berbentuk apakah gambar bangun tersebut 

? 

Gambar bangun disamping adalah gambar bangun  

.......................... dan berbentuk ......................... 

 

 Bisakah kalian, bagaimana menghitung luas permukaannya ? 

 Untuk dapat menghitung luas permukaan tugu, kalian harus ingat konsep luas 

segitiga.  

Masih ingatkah kalian rumus luas segitiga? 

Jika model segitiga ABC, panjang AB a 

satuan dan CD t satuan, berapakah luas 

daerah segitiga ABC ? 

L = 
.....
....  x .....  x .......  =  ..........

....
... xx   

 

 

    Sekarang, perhatikan gambar di bawah ini ! 

masih ingatkah kalian, pada pelajaran yang lalu, kita 

telah membahas bagaimana menghitung volume 

piramida disamping ? 

Sekarang, coba kalian bayangkan, jika ada seorang 

siswa ingin membuat  model piramida dari kertas 

manila yang memiliki volume 432 cm3. Bisakan 

A B 

C 

D a 
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kalian membantunya berapa ukuran kertas manila 

yang dibutuhkan oleh anak tersebut.  

Nah, untuk dapat menghitung berapa ukuran kertas manila yang dibutuhkan, 

terlebih dahulu harus tahu luas permukaan model piramida tersebut. 

Dan untuk mengetahui luas permukaan model piramida itu, mari kita ikuti 

pelajaran luas permukaan limas berikut ini.  

2. Coba perhatikan kembali piramida di bawah ini, berbentuk apakah sisi-sisi 

piramida tersebut ?     (berbentuk daerah segitiga, bukan?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Berbentuk limas segi berapakah piramida di atas?  

 Jika piramida di atas digambar kembali akan berbentuk model limas segiempat 

seperti gambar berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

P 

B 

C D 

P 

P 

P 

P 

A B 

C D 

Alas limas 
Sisi tegak 

Gambar salah satu sisi piramida 

 jika sisi-sisi tegak model limas ini dibuka 
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Gambar di atas adalah model  limas segi empat beraturan P.ABCD 

Jika model limas tersebut di buka sisi-sisinya akan terbentuk jaring-jaring 

model limas seperti gambar diatas kanan.  

Model limas segiempat beraturan terdiri dari 4 buah  model  segitiga dan satu 

buah model segi empat beraturan seperti gambar berikut ini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah gambar model segitiga diatas sama ? kenapa? 

(karena panjang rusuk-rusuk model limas:PA,PB,PC,PD sama, dan sisi 

alas:AB,BC,CD, dan DA sama, maka keempat model segitiga tersebut sama) 

Jadi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sehingga luas permukaan model limas adalah ........ 
 
        1                         2                      3                       4   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

digabung digabung 

P P P P 

D C A D C B A B

Sama 
dengan 

P 

D C 

P 

A D 

P 

B C 

P 

A B

Sama 
dengan

Sama 
dengan 

digabung digabung
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           Atau sama dengan ......... 
 
                                                
 
 
 
 
                   Jadi  Luas permukaan limas = ……….. + (….. x ………………)  
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
     
     Segiempat beraturan                                                         
                                                  = .............  +  (.....  x .......................) 
 

 Jika alas sebuah limas segi-n, maka limas tersebut adalah limas segi-n,    

sehingga luas permukaannya menjadi  

        Luas permukaan limas  =  ……… + (...... x ................................)         

 

……… digabung 
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                            Luas Permukaan 
Limas                                             
 
 
Petunjuk  : 
Ikuti kegiatan yang ada dalam CD Pembelajaran 
 

Tujuan  :  
Untuk menerapkan  rumus luas permukaan  limas untuk menyelesaikan 

soal-soal tentang luas permukaan limas 

 
Kegiatan : 
1. Sebuah model piramida berbentuk limas, seperti gambar di bawah ini. Alasnya 

berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm dan tinggi model piramida 8 cm. 

Hitunglah  

 a.  tinggi daerah segitiga pada sisi tegaknya (panjang TP) 

 b.  luas permukaan  model piramida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA  

T 

B 

C D 

A 

Q 

8 

12 

P 
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 Jawab 

 Diketahui     :   Alas model piramida berbentuk persegi 

         Sisinya = ……. = ………. 

         Tinggi model piramida   = ……… = ……. 

 Ditanyakan   :   Tinggi segitiga pada sisi tegak model piramida (panjang TP) 

                               Luas permukaan model piramida. 

 Penyelesaian 

 Untuk menghitung tinggi sisi tegak model piramida, sama dengan menghitung 

tinggi daerah segitiga pada sisi tegak model limas T.ABCD, seperti berikut ini.  

 

 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dengan menggunakan teorema pythagoras, panjang TP dapat dihitung 
 
 TP2    =    .............  +  .................. 
     =    .............   +  .................. 
               =   .................+   ...... 
               =    
      TP    =   ...... 
               =  ........... 
  
 panjang TP adalah ...............    
 
 Jadi tinggi daerah segitiga pada sisi tegak model piramida adalah ….. 
 

T 

B 

C D 

A 

Q 

8 

12 

P 

T 

Q P 

8 

6 
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 Perhatikan kembali model piramida. Karena model piramida berbentuk limas 

T.ABCD, maka untuk menghitung luas permukaan model piramida, sama 

dengan menghitung luas permukaan limas berikut ini. 

              Luas model segitiga TBC       = ..... x .......  x  ......... 

 
                               =  .....  x  ....x    ... 
  
                               =   ...... 

 
          jadi L.model segitiga TBC  = ……..                
       luas permukaan model limas T.ABCD = .  (…x  ……...)  +    ……... 
 
                                                                =    .... x ......       + ( x     ) 
 
                                                                =   …….+     …...... 
 
                                                                =   ............ 

  Jadi luas permukaan model piramida adalah………….  Cm3 

2. Sebuah bangunan berbentuk limas yang alasnya berbentuk daerah segitiga 

sama sisi. Jika panjang sisi alas bangunan tersebut 10m dan tinggi sisi tegak 

bangunan 15 m, hitunglah luas alas bangunan, dan luas permukaan bangunan 

tersebut. 

 Jawab 

 Diketahui      :   .......................................................... 

                                ......................................................... 

 Ditanyakan   :   …………………………………… 

 Penyelesaian 

 Untuk menghitung luas alas bangunan dan luas permukaan bangunan, sama 

dengan menghitung tinggi segitiga pada sisi tegak limas dan luas permukaan 

limas, seperti berikut ini.  

 
 
 
 

B C 

T 

P 

Tinggi segitiga pada sisi tegak limas 
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Tinggi segitiga pada sisi tegak = t 

t2  =  …..  -  ….. 

    =   …... -  ….. 

    =   ……. 

t   =   ……. 

 Jadi tinggi segitiga alas adalah  ………………. 

 Luas alas limas = luas segitiga sama sisi 

                               =  …… x …… x …….. 

           =  …… x …… x …….. 

                               =  ………. 

 luas alas limas adalah ………  

 Jadi luas alas bangunan tersebut adalah …….. m2 

 Agar bisa menghitung luas permukaan limas, terlebih dahulu dihitung luas 

segitiga pada sisi tegak limas, seperti berikut ini. 

 
 

Luas segitiga  =  txax
2
1  

                       =   ….. x …… x….. 

                       =   …… 

 Jadi luas segitiga   = ……. cm2                      
  
   

 Luas permukaan limas   =  3 x luas segitiga  + luas alas 

                                             =  3  x  ………    +    ….. 

                                             =  ………. +  ……… 

5  

15 cm Alas limas 

10  

5  

10  
t  

10  

15  
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                                             =  ………… 

 Jadi luas permukaan limas adalah  ……………   

 Jadi luas permukaan bangunan adalah ……….. m2  

  
3. Atap sebuah gedung berbentuk limas  dengan alasnya  berbentuk daerah 

persegi dengan panjang sisi 1,4 m, sedangkan panjang rusuk tegaknya masing-

masing 2,5 m. Hitunglah  

 a.  tinggi bidang tegak atap gedung 

 b. luas salah satu bidang tegak atap gedung, dan 

 c. luas permukaan atap 

 Jawab 

 Diketahui  : …………………………………. 

                                      ………………………………… 

 Ditanyakan            :  ………………………………… 

  

     Penyelesaian 

 Menghitung tinggi bidang tegak atap gedung, luas bidang tegak atap gedung 

dan luas permukaan atap  sama dengan menghitung tinggi limas, luas sisi 

tegak limas dan luas permukaan limas, seperti berikut ini.  

Atap rumah tersebut jika digambar seperti berikut. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 …..  =  t2  +  …                    ⇔    …..  =  t2     +  …… 

                                                 ⇔     t2      =   …..  -  …… 

1,4  

2,5 m 

Tinggi atap = tinggi limas 

t 

0,7 m 

2,5 m 
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                                                 ⇔              =   …… 

                                                 ⇔     t        = …… 

                                                          t        =  …… 

 tinggi sisi tegak limas = ……. 

 Jadi tinggi bidang tegak atap gedung adalah ……… m 

 salah satu bidang tegak atap tersebut adalah  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 Luas salah satu sisi tegak limas adalah                 =   luas segitiga 

        =   …… x …… x …… 

       =   …… x  …… x …… 

       =   ….. 

 luas salah satu sisi tegak limas adalah  …..   

 Jadi luas salah satu bidang tegak atap gedung adalah ………m2 

 Luas permukaan atap   =  luas permukaan limas segi empat beraturan 

 (atap berbentuk limas segiempat beraturan, maka)    

  

           =  4 x bidang tegak + luas alas 

           =  4 x .......  + (..... x ......) 

           =  ..... + ....... 

                                           =  ...... 

 Jadi luas permukaan atap = ...... m2   

4. Menara sebuah gedung berbentuk limas dengan alas berbentuk daerah segi 

enam beraturan dengan panjang sisi 8 m. Jika alasnya tertutup dan tinggi 

bidang tegak 15 m, hitunglah  

 a. luas alas menara gedung 

 b. luas permukaan menara  gedung 

1,4 m 

2,4 m 

Bidang tegak atap gedung =  sisi tegak limas 
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 Jawab 

 Diketahui   :   ............................................. 

      ............................................. 

 Ditanyakan :   ............................................. 

 Penyelesaian 

 Karena menara gedung berbentuk limas dan alasnya berbentuk segienam 

beraturan, berarti menghitung luas alas menara dan luas permukaan menara 

sama saja dengan menghitung luas alas limas dan luas permukaan limas. 

Karena alas limas berbentuk segienam beraturan, maka terlebih dahulu harus 

menghitung luas segienam, sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhatikan gambar di atas, ada berapa buah segitiga pada alas limas  ?  

.............................. 

 Apakah keenam segitiga tersebut sama ?  .................................. 

 Berarti kita cukup  menghitung salah satu luas segitiga tersebut, sebagai 

berikut. 

 
t2  =  ..... - ........ 

     =  ..... – ...... 

t2   =  ...... 

t    =  ....... 

 Lsegitiga alas  = txax
2
1    =  ..... x ...... x ........   =   .......... 

 Luas alas limas  = 6 x  Lsegitigaalas  =  6 x  ……   = …….   

1 
1 

2 

4 
3 5 

6 

8 
15 

8 

4 

t 
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 Jadi luas alas menara adalah ......  m2 
 
 Sekarang kita akan menghitung luas sisi tegak menara (sama dengan sisi tegak 

limas), sebagai berikut. 

 

 Lsegitiga tegak = txax
2
1  

                    =  .... x …….. x ……… 

            =   ………. 
 
 
 
 
 
 
   Luas permukaan limas =  6 x Lsisi tegak +  Luas alas 

             =  6  x  ….       +  …… 

                                             =  ……….       +   …… 

                                             =  ……… 

       Luas permukaan limas adalah  ………   

  Jadi luas permukaan menara gedung adalah ……   m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                           Luas Permukaan 
Limas                                    
 

15 

8 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 
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Petunjuk  : 
Kerjakan soal-soal berikut dirumah dengan sungguh-sungguh. Setiap soal 

memiliki jawaban dan skor yang telah ditentukan. Bila kalian telah selesai 

menyelesaikannya, skor nilai kalian akan dapat kalian lihat dengan 

mengklik skor nilai. 

 
1. Sebuah piramida terbuat dari batu padat berbentuk limas dengan alas 

berbentuk daerah persegi. Jika tinggi sisi tegak piramida dan panjang sisi alas 

piramida tersebut masing-masing 12 m dan 5m, maka luas permukaan  

piramida tersebut adalah ... m2 

 a. 108      b. 120     c.  145    d. 265   

2. Kubah sebuah masjid berbentuk limas dengan alas berbentuk daerah persegi. 

Jika panjang sisi alas kubah 10 m dan tinggi kubah 12 m. Luas permukaan 

kubah tersebut  adalah ... m2 

 a. 260   b. 340    c. 360 cm  d. 620 

3. Menara sebuah gedung berbentuk limas dengan alas berbentuk daerah persegi. 

Jika alas menara diberi lantai dengan panjang sisi alasnya  24 m dan tinggi  

sisi tegak menara 20 m. Luas permukaan menara tersebut adalah ... m2 

 a. 1344   b. 1536   c. 2112   d. 2496  

4. Atap sebuah rumah berbentuk limas beraturan dengan alas berbentuk daerah 

persegi. Alas atap di dek dengan triplek. Jika panjang sisi alas atap  20 m dan 

panjang rusuk tegak atap rumah  masing-masing 26 m. Luas permukaan atap  

termasuk dek  adalah ... m2 

 a. 1360   b. 1440   c. 2320     d. 2480  

5. Sebuah bangunan berbentuk limas. Alasnya berbentuk daerah persegi panjang 

berukuran 32 m x 18m dan tingginya 12 m. Luas permukaan bangunan 

tersebut  adalah ... m2 

 a. 996   b. 1176   c. 1416   d. 1776  
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6. Miniatur Piramida, alasnya  berbentuk daerah segitiga sama sisi dengan 

panjang sisi 20cm. Jika tinggi sisi tegak miniatur piramida tersebut  21cm, 

maka luas permukaan miniatur piramida tersebut adalah ... cm2 

 a. 20 + 50√3   b.  70 +  50√3  c. 210+50√3   d. 630+50√3  

7. Menara sebuah masjid berbentuk limas yang alasnya berbentuk daerah 

persegi. Jika luas salah satu sisi tegak menara 7m2 dan panjang alas menara 

tersebut 4m  maka luas permukaan menara  tersebut  adalah  ... m2 

 a. 16   b. 21    c. 28      d. 44  

8. Lensa periskop berbentuk limas dengan alasnya berbentuk daerah persegi. 

Jika panjang sisi alas periskop tersebut 18 cm. Tinggi sisi tegak periskop 15 

cm. Luas permukaan  periskop  tersebut adalah ... cm2 

 a. 960  b. 864    c. 540    d. 324  

9. Sebuah proyektil roket berbentuk limas yang alasnya berbentuk daerah  

persegi. jika panjang sisi alas proyektil  12 cm dan tinggi proyektil  8 cm. 

Luas permukaan proyektil  tersebut adalah ... cm2 

 a.  160   b. 240    c. 284   d. 300  

10. Sebuah lampu hias berbentuk limas terbuat dari kaca. Jika alas lampu hias 

tersebut berbentuk daerah segilima beraturan dengan luas  233 cm2 dan luas 

salah satu sisi tegak lampu hias tersebut 64cm2, maka luas semua sisi lampu 

hias tersebut adalah ... cm2 

 a. 233   b. 297    c. 617   d. 553  

11. Luas permukaan lampu hias taman yang berbentuk limas adalah 1200 cm2. 

Jika alasnya berbentuk daerah persegi dengan panjang sisinya 24 cm. Maka 

luas salah satu sisi tegak lampu taman tersebut  adalah … cm2 

 a. 624   b. 576 cm2  c. 156    d. 144 

12. Sebuah tudung saji berbentuk  limas. Jika alas tudung saji berbentuk daerah 

persegi dengan luas 3600 cm2 dan tinggi tudung saji  40 cm. Maka luas 

permukaan tudung saji tersebut adalah adalah  ...  cm2 

 a.  6600   b. 4350       c. 3000   d.  1600 
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13. Panjang alas sebuah miniatur piramida yang berbentuk daerah persegi adalah 

40 cm    dan luas 4 sisi tegak miniatur piramida tersebut 1280 cm2. Maka luas 

permukaan miniatur piramida tersebut  adalah … cm2 

a. 1600   b. 1680   c. 2880     d.  7680   

14. Volume air yang dimasukkan dalam wadah tertutup berbentuk limas 

segiempat beraturan adalah 100 cm3. Jika alas wadah berbentuk daerah 

persegi dengan panjang sisi 10 cm dalam wadah tersebut  12 cm, maka tinggi   

wadah tersebut adalah … cm 

 a. 2      b.    3               c.  4            d. 5 

15.  Sebuah model kubah masjid terbuat dari semen. Kubah tersebut berbentuk 

limas segi lima beraturan. Jika luas alas kubah 12,25 m2 dan luas salah satu 

sisi tegak kubah 9,75 m2. Maka luas permukaan model kubah tersebut adalah 

... m2 

 a.  22,00          b.  39,00                 c.  51,25                   d.  58,75   
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Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                           Luas Permukaan 
Limas                                    
 
 
Petunjuk  : 
Kerjakan soal-soal berikut secara individu dengan sungguh-sungguh, dan 

serahkan pekerjaan kalian kepada guru   

1. Menara sebuah gedung berbentuk limas yang alasnya berbentuk daerah 

persegi dengan panjang sisi 10 m. Jika alas menara tertutup dan tinggi menara 

12 m, hitunglah  

 a. tinggi daerah segitiga pada bidang tegak menara 

 b. luas permukaan menara 

2. Atap sebuah gedung berbentuk limas  dengan alasnya  berbentuk daerah 

persegi dengan ukuran 24 dm dan panjang rusuk tegaknya masing-masing 13 

dm. Hitunglah : 

 a.  tinggi bidang tegak atap gedung 

 

K U I S  1 
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 b. luas salah satu bidang tegak atap gedung, dan 

 c. luas permukaan atap gedung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                                   Volume 
Limas                                    
 
Petunjuk  : 
Ikuti kegiatan yang ada dalam CD Pembelajaran 
 
Tujuan  :  
Untuk menemukan rumus volume limas 
 
Kegiatan : 
1. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 



 

 

29

Tahukah kalian, gambar apakah disamping, dan 

berbentuk apakah gambar tersebut ? 

Gambar disamping adalah gambar .......................... dan 

berbentuk ......................... 

 

 Bisakah kalian menghitung volume kotak tersebut ? 

 Untuk dapat menghitung volume kotak itu, kalian harus ingat konsep volume 

kubus.  

 Masih ingatkah kalian volume kubus ? 

 Jika kotak di atas memiliki ukuran panjang rusuk 26 cm, berapa volumenya ? 

 Dengan menggunakan rumus volume kubus, kita dapat menghitung volume 

kotak itu yaitu :  

 Volume  kubus =   .. x ..... x.  ...... 

                             =  .......... 

 sehingga volum kotak tersebut adalah ......  

 Sekarang, perhatikan gambar di bawah ini ! 

 

 

 

 

Tahukan kalian, gambar-gambar apakah di atas ? 

Dan masih ingatkan kalian berbentuk apakah gambar tersebut ? 

Coba kalian bayangkan, dapatkah kalian menghitung berapa volume gambar 

tersebut, dan berapa luas sisi-sisinya? 

Nah, untuk dapat menghitung volume piramida di atas, mari kita ikuti 

pembelajaran volume limas berikut ini. 

2. Perhatikan gambar kotak kapur dibawah ini ! 

Bila kotak kapur tersebut digambar kerangkanya saja, maka akan terbentuk 

model  kubus ABCD.EFGH disampingnya ! 

 

 

CD
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Jika diangonal-diagonal ruang 

AG, CE, DF, BH 

dihubungkan, maka  akan 

terbentuk bangun baru di 

dalam model kubus tersebut.  

Coba perhatikan dan  selidiki 

model bangun apakah yang 

terbentuk 

model Bangun yang terbentuk 

adalah model  

............................... 

 
Sekarang, perpotongan ke empat 

diagonal ruang tadi beri nama T. 

Bisakan kalian menyebutkan model  

limas yang  terbentuk ? 

Model  limas yang terbentuk adalah 

………., ………., ……...., …………, 

……….., dan ………. 

Perhatikan kembali model bangun-

bangun yang terbentuk tadi, bagaimana 

jika model bangun-bangun itu kita 

pisahkan dari model kubus ? 

 
 

 

A B 

CD 

E F 

GH

A B

CD 

E F

GH 

E F 

GH 

T 

F 

G
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 Jika kerangka model kubus di atas dibuka, maka akan terbentuk kerangka 

model  limas sebagai berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perhatikan setiap model bangun limas yang dipisahkan dari model kubus, 

apakah ke enam model limas yang terbentuk memiliki alas yang sama ? 

…………………., berikan alasannya ¡ 

Apakah tinggi ke enam model limas yang terbentuk sama ? …………  , 
berikan alasannya  
 
Dapatkah kalian menyimpulkan dari ke dua pernyataan di atas. 
 
ke enam model limas yang terbentuk tadi adalah ............... 
 
Jadi  T.ABCD = .................= ............  .= ................ = ...........     = ............... 
 
Nah, sekarang perhatikan hubungan antara volume model limas yang 

terbentuk tadi dengan volume model kubus. 
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Jika panjang rusuk model kubus a cm, maka hubungan volume model  kubus 

dan model limas dapat ditentukan sebagai berikut. 

Volume model kubus ABCD.EFGH          =  ................ x volume model limas 
T.ABCD 

 
                        ....... x ....... x  .. ......... = ................. x volume model limas 
T.ABCD 
  
                           …….. x …       ….  =  ………… x volume model limas T.ABCD 
 
                                Lalas     x  2t….  = …… ……. X volume model limas T.ABCD 
 

                  Volume  limas T.ABCD   =  
.....

............
.............

...................... xx
=   

 
   

        Jadi volume limas = ...................
.....
..... xx  

 
 
 
 Jadi  volume limas ditentukan oleh tinggi limas dan luas alasnya  
 
 Jika volume limas disimbolkan V, Luas alasnya L, dan tingginya t, maka 

rumus volume limas dapat dinyatakan sebagai berikut. 

 
  

    V  =  ...............
.....
..... xx  
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                                 Volume 
Limas                                    
 

Petunjuk  : 
Ikuti kegiatan yang ada dalam CD Pembelajaran 
 

Tujuan  :  
Untuk menerapkan  rumus volume limas dalam menyelesaikan soal-soal 

tentang volume limas. 

 
Kegiatan : 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perhatikan gambar model kubus ABCD.EFGH di atas, jika panjang PT = 18 

cm, berapakah volume model limas P.ABCD 
 
 Jawab 
 
 Diketahui     :  …………………. 

                   PT  = …………… 

 Ditanyakan   : ……….. ……….. 
 
 Penyelesaian: 
 

 

LEMBAR KERJA SISWA  
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 Panjang rusuk model kubus   = ……. X  ……….    

          =  ….     x  ………. 

                                                    =  …………… 

     

 Volum kubus            = …….  x ………… x ………. 

                                       =  ……… 

  Volume limas             =   
3
1 x  voluma kubus 

 
        =    …..  x  ….. 
   
        =    …….. 
 
 Jadi Volume model limas T.ABCD adalah  …….. cm3 

   
2. Atap sangkar burung berbentuk limas segiempat beraturan, panjang sisi alas 

atap sangkar burung  40 cm dan tinggi atapnya 21 cm. Hitung volume atap 

sangkar burung tersebut ¡ 

 Jawab 

 Diketahui       :  Limas berbentuk   segi empat beraturan 

           Panjang sisi alas (S)  = 40 cm 

                                Tinggi limas (t)         = 21 cm 

 Ditanyakan    :  volume atap sangkar burung  

 Penyelesaian 

 Untuk menghitung volume atap sangkar burung, berarti harus menghitung 

volume limas berbentuk segiempat beraturan, sebagai berikut. 

 
 La = Luas persegi  = ….  x  …..    

                                    =  ….  x  ….. 

                                    =  …… 

 Volume limas         =  
3
1  x La  x  t 

                                    =  …. x ….  x ….. 

    =  ….. 
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 Jadi volume atap sangkar burung adalah  ……. cm3 

3. Bangunan museum berbentuk limas, alasnya berbentuk segitiga siku-siku 

dengan panjang sisi masing-masing 6m, 8m, dan 10m. Jika tinggi museum 

tersebut 9 m. Hitunglah volume museum tersebut. 

 

 Jawab  

 Diketahui       :  …………………………….. 

                                  …………………………….. 

 Ditanya   :   ……………………….. 

 Penyelesaian 

 Untuk menghitung volume museum, berarti sama dengan menghitung volum 

limas, sebagai berikut. 

 Karena alas museum berbentuk segitiga siku-siku, berarti terlebih dahulu 

menghitung luas segitiga seperti di bawah ini. 

  

 

 

 

 

 Lalas   = 
.......

.......... x  

          =  ……. 

 Volume limas    =  
3
1 x  Lalas x t 

             =  …. x …. x ….. 

                                  =  ….. 

 Jadi volume museum adalah ….. m3 

4. Sebuah model kubah masjid berbentuk limas yang alasnya berbentuk persegi 

dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi  bidang tegak model kubah tersebut 

adalah 13 cm, berapakah tinggi kubah dan volumenya ? 

 Jawab   

……… ……… 

……… 
……… 
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 Diketahui   :  ................................................. 

       ................................................. 

 Ditanyakan :   ............................................... 

 Penyelesaian  : 

 Menghitung tinggi kubah dan volume kubah, sama dengan menghitung tinggi 

limas dan volume limas seperti berikut ini. 

 

 

Perhatikan segitiga siku-siku yang panjang  

 Sisi-sisnya 5 cm, t cm, dan 13 cm, maka 

 t2   =  ....  -  ...... 

  =  ..... – ..... 

  =  ..... 

 t     =  ...... 

  = ..... 

 Tinggi limas adalah  ......  

 Jadi tinggi model kubah masjid adalah ...... cm 

 V  =  tL
3
1  

   =  
3
1 x  (..... x …..) x ….. 

  =   
3
1 x ..... x ...... 

  =   ....... 

 Volume limas adalah  ........  

 Jadi volume model kubah masjid adalah ……..  cm3 

5. Perhatikan bangunan dibawah ini. Bagian atas bangun itu ukuran  alasnya 

12m dan 8m. Jika isi udara dalam ruang atas bangun tersebut 336 m3. tentukan 

tinggi bagian atas bagun tersebut! 

 Diketahui   :  ………………………………… 

       ………………………………… 

t 13 

5 
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       ………………………………..  

    Ditanyakan :  ………………………………. 

 Penyelesaian 

 Untuk menghitung tinggi bagian atas bangun, berarti sama dengan 

menghitung tinggi limas, sebagai berikut. 

Luas alas = La  = ….. x  ……….  

          =  …. x ……. 

                               =  ….. 

 

 Volume limas   =  
3
1  x La x t 

             ......      = 
3
1   x .... x t 

        ......      =   .... x t 

   t     =  
......
......   

   t     =   .....  

 Jadi tinggi bagian atas dari banguan tersebut adalah ....... m 
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Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                                 Volume  
Limas                                    
 
Petunjuk  : 
Kerjakan soal-soal berikut dirumah dengan sungguh-sungguh. Setiap soal 

memiliki jawaban dan skor yang telah ditentukan. Bila kalian telah selesai 

menyelesaikannya, skor nilai kalian akan dapat kalian lihat dengan 

mengklik skor nilai. 

1. Diketahui model kubus ABCD/EFGH. Jika Luas daerah  ABFE = 324 cm2, 

tentukan volume model limas F.ABCD    

 a. 1072 cm3  b. 1944  cm3 

 c. 2916 cm3  d.  5832 cm3 

2. Menara sebuah gedung berbentuk limas, sisi-sisinya  berbentuk daerah persegi 

bersisi 16 m dan empat buah daerah segitiga sama kaki yang kongruen. Jika 

tinggi sisi tegak (berbentuk daerah segitiga) adalah 10 m, maka volume 

menara tersebut adalah ... m3 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 
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 a. 256    b.  768    

 c. 512    d.  936   

3. Atap suatu gedung berbentuk limas dengan panjang 25 m, dan 12 m, jika 

tinggi atap itu 6m, maka udara yang ada dalam ruang atap tersebut adalah ... 

m3 

 a. 300       b. 600      

 c. 1200      d. 1800    

4. Salah satu piramida besar di Mesir mempunyai tinggi 148 m dengan alas 

berbentuk daerah persegi dengan panjang sisi 236 m. Volume batu yang 

digunakan untuk membuat piramida tersebut, jika piramida dianggap padat 

adalah ... m3 

 a. 8.243.008     b. 4121504  

 c. 2747669           d.  55696     

5. Miniatur sebuah piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk daerah 

segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisnya 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Jika 

volume miniatur piramida tersebut 1.600 cm3, maka tinggi miniatur piramida  

tersebut adalah ... cm 

 a.     40         b.   80         

 c.   120        d. 130         

8. Miniatur salah satu gedung, menaranya berbentuk limas dengan alas 

berbentuk daerah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Volume 

miniatur menara gedung  tersebut jika tingginya 7 cm adalah ... cm3 

 a.   √3      b.  3√3    

 c.   7√3     d.  21√3    

7. Kubah miniatur masjid berbentuk limas dengan alas  berbentuk daerah 

persegi. Jika tinggi miniatur kubah 90 cm dan volumenya 27.000 cm3, maka 

panjang sisi alas kubah adalah ... cm. 

 a.  90      b. 60   

 c.   30        d. 27    

8. Model sangkar burung atapnya berbentuk limas, alas model sangkar burung 

itu berbentuk daerah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6cm. Jika tinggi 
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atap model sangkar burung tersebut 8 cm, maka volume model sangkar 

burung tersebut adalah ... cm3 

 a.   √3       b.   3√3     

 c.   8√3      d.  24√3    

9. Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 15m, lebar 10m, dan tinggi 

2m, maka udara yang ada dalam ruang atap tersebut adalah ....  

 a. 50 m3   b. 100  m3 

 c. 150 m3   d.  200 m3 

10. Proyektil peluru kendali berbentuk limas,  alasnya berbentuk daerah segitiga 

siku-siku, dengan panjang sisi-sisi alasnya 5cm,12cm dan 13cm. Jika tinggi 

proyektil peluru kendali 15 cm, maka volume peluru kendali tersebut adalah 

....... 

 a. 150  cm3  b. 210  cm3 

 c. 300  cm3  d. 325  cm3 

11. Sebuah bangunan berbentuk limas yang alasnya berbentuk daerah belah 

ketupat. Jika panjang diagonal alas bangunan tersebut 18 m dan panjang tegak 

bangunan tersebut 15 m, maka volume bangunan tersebut adalah ... m3 

 a. 648   b. 818   

 c. 1.620   d. 1.296  

 

12. Sebuah akuarium berbentuk limas dengan alasnya berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 1 meter dan lebar 0,5 meter. Jika 
3
2  bagian akuarium itu 

berisi air sebanyak 200 liter, maka tinggi akuarium adalah ... dm 

 a.   80     b.  100  

 c.  120    d. 180  

13. Sebuah gudang berbentuk kubus seperti gambar  di bawah ini ! 

 
 

 

 

C D 
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 Pada gambar di atas, di dalam gudang tersebut terdapat ruangan berbentuk 

limas F.ABCD. volume ruangan tersebut (berbentuk limas F.ABCD) adalah 

9000 cm3. maka Volume udara dalam gudang  yang berada diluar ruangan 

berbentuk limas adalah … cm3 

 a. 13.500      b. 18.000  

 c. 27.000      d.  30.000  

14. Atap sebuah gedung berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi yang 

berukuran 14m x 14m dan tinggi sisi tegaknya 5m. Banyaknya genteng yang 

dibutuhkan, jika tiap 1 m2 memerlukan 15 buah genteng adalah ... buah 

 a. 100        b.  120 

 c.  140       d.  196     

15. Salah satu miniatur piramida terbuat dari tanah liat mempunyai tinggi 3 m 

dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya  8 m. Volume  tanah liat 

yang digunakan untuk membuat piramida  itu adalah  ...  

 a.  144       b.  104      

 c.   84       d.   64    

 
Nama : _______________  Kelas/kelompok : ____________  Tanggal : 
___________ 
 
       

                                 Volume  
Limas                                    
 
Petunjuk  : 

 

K U I S  2 
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Kerjakan soal-soal berikut secara individu, dan serahkan pekerjaan kalian 

kepada guru   

1. Perhatikan kembali bangun model kubus ABCD.EFGH berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F.ABCD adalah model limas yang terdapat dalam model kubus 

ABCD.EFGH. Jika panjang rusuk AB x cm. Berapa volume model limas 

F.ABCD 

2. Sebuah piramida terbuat dari batu. Jika alas piramida tersebut berbentuk 

daerah belah ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 18 m dan 

20 m. Berapa volume piramida tersebut jika tingginya 15 m ? 

3. Sebuah bangunan berbentuk limas segilima. Jika volume bangunan tersebut  

450 m3 dan tingginya 15 m. Berapa luas daerah alasnya ? 

4. Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 25 m, 12 m, dan 6 m. 

Berapa meter kubikkah udara yang ada dalam ruang atap tersebut ? 

 
 
 
 
 
Lampiran 4a 

KISI – KISI 
UNTUK MENGUKUR VARIABEL AKTIVITAS BELAJAR 

 
 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

x 
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NO Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Item 

Instrumen 

Responden 

1 Aktivitas 

Belajar 

 

1. Visual 

Activities 

 

1 

 

Siswa 

   

2. Oral Activities 

 

2 

 

   

3. Listening  

    Activities 

 

3 

 

   

4. Writing 

Activities 

 

4 

 

   

5. Drawing 

Activities 

 

5 

 

   

6. Motor Activities

 

6 

 

   

7. Mental 

Activities 

 

7 

 

   

8. Emosional  

    Activities 

 

8 

 

 

        (Sardiman, 2007) 
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Lampiran 4b 
 

 
INSTRUMENT PENELITIAN –  OBSERVASI 

 
VARIABEL AKTIVITAS BELAJAR 

 
NO AKTIVITAS SKOR 

  1 2 3 4 5 
 
1 

 
Visual Activities 
5 = Sangat serius memperhatikan 

penayangan CD  pembelajaran dan 
membaca LKS dengan seksama 

4 = Serius memperhatikan penayangan 
CD pembelajaran dan membaca LKS 
dengan seksama 

3 = Cukup serius memperhatikan 
penayangan CD dan  membaca LKS  
dengan seksama      

2 = Kurang serius memperhatikan 
penayangan CD, dan membaca LKS 
dengan seksama 

1 = Hanya memperhatikan penayangan 
CD dan  tidak membaca LKS  

 

     

 
2 

 
Oral Activities 
5 = Sangat aktif  dalam diskusi kelompok: 

menanggapi pertanyaan/mengeluarkan 
pendapat/memberi saran/ bertanya (4 
kali atau lebih) 

4 = Aktif  dalam diskusi kelompok: 
menanggapi pertanyaan/mengeluarkan 
pendapat/memberi saran/ bertanya (3 
kali atau lebih 

3 = Cukup aktif dalam diskusi kelompok: 
menanggapi pertanyaan, mengeluarkan 
pendapat/memberi saran/ bertanya (2 
kali). 

2 = Kurang aktif dalam diskusi kelompok: 
tidak  menanggapi pertanyaan/ 
mengeluarkan pendapat/ memberi 
saran/ bertanya (1 kali) 

1 = Hanya  bertanya saja dalam diskusi 
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kelompok 
       
 

 
3 

 
Listening Activities 
5 = Sangat serius mendengarkan 

penjelasan guru,  pertanyaan 
guru/teman, dan menerima pendapat 
orang lain 

4 = Serius mendengarkan penjelasan guru,  
pertanyaan guru/teman, dan menerima 
pendapat orang lain 

3 = Cukup serius mendengarkan 
penjelasan guru, pertanyaan 
guru/teman, tetapi kurang menerima 
pendapat orang lain 

2 = Cukup serius  mendengarkan 
penjelasan guru, tetapi tidak serius 
mendengarkan  pertanyaan 
guru/teman, dan  kurang menerima 
pendapat orang lain 

1 = Hanya mendengarkan saja penjelasan 
dari guru 

 

     

 
4 

 
Writing Activities 
5 = Membuat catatan lengkap , rapi,  

menyelesaikan  tugas  dengan benar 
dan teliti 

4 = Membuat catatan lengkap , rapi  dan 
menyelesaikan  tugas  dengan benar 

3 = Membuat catatan lengkap, tetapi tidak 
rapi dan menyelesaikan  tugas dengan 
benar 

2 = Membuat catatan tidak lengkap dan 
tidak rapi, tetapi menyelesaikan  tugas  
dengan benar 

1 = Tidak membuat catatan dan tetapi 
menyelesaikan tugas  dengan benar 

 

     

 
5 

 
Drawing  Activities 
5 = Mengerjakan LKS, lengkap dan benar. 
4 = Mengerjakan LKS, lengkap dan 

sedikit salah  
3 = Mengerjakan LKS, dan benar separoh  
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2 = Mengerjakan LKS, kurang lengkap  
dan sedikit benar. 

1 = Mengerjakan LKS,  tidak  benar. 
 
 

 
6 

 
Motor  Activities 
5 = Sangat Aktif membantu peserta 

diskusi dalam  mengambil kesimpulan 
4 = Aktif membantu peserta diskusi dalam  

mengambil kesimpulan 
3 = Cukup Aktif membantu peserta 

diskusi, tetapi tidak  membantu  dalam 
mengambil kesimpulan. 

2 = Kurang aktif dalam diskusi, dan tidak 
membantu peserta diskusi dalam 
mengambil kesimpulan. 

1 = Tidak aktif / diam saja  dalam diskusi 
kelompok, hanya sebagai pendengar. 

 

     

 
7 

 
Mental  Activities 
5=  Sangat aktif menanggapi 

pendapat/pertanyaan orang lain 
dengan jawaban yang tepat  dan tidak 
mudah menyerah dalam 
mempertahankan pendapatnya jika 

      benar. 
4 = Aktif menanggapi 

pendapat/pertanyaan orang 
      lain, tetapi jawaban kurang tepat dan 

tidak mudah menyerah dalam  
mempertahankan pendapatnya jika 

      benar.  
3 = Cukup aktif menanggapi 

pendapat/pertanyaan orang lain, 
tetapi jawaban kurang tepat dan tidak 
mudah  menyerah dalam  
mempertahankan pendapatnya jika 

      benar.  
2 = Kurang  aktif menanggapi 

pendapat/pertanyaan orang lain, dan 
tidak mudah menyerah dalam  
mempertahankan  pendapatnya.  

1 = Kurang percaya diri dan tidak pernah 
menanggapi  pendapat/pertanyaan 
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guru atau dari teman. 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
Emosional  Activities 
5 = Sangat  menaruh minat, 

bersemangat/bergairah  dalam  
pembelajaran (gembira dan terampil  
dalam menggunakan CD 
pembelajaran). 

4 = Menaruh minat, 
bersemangat/bergairah dalam  
pembelajaran (gembira dan terampil  
dalam  menggunakan CD 
pembelajaran 

3 = Cukup  menaruh minat, cukup 
bersemangat/bergairah  dalam  
pembelajaran (gembira , tetapi kurang  

      terampil menggunakan CD 
pembelajaran). 

2 = Kurang  menaruh minat, kurang 
bersemangat  dalam  pembelajaran 
(tidak gembira dan tidak  

      terampil menggunakan CD 
pembelajaran). 

1 = Tidak menaruh minat, tidak 
bersemangat dalam 

       pembelajaran (bersikap masa bodoh). 
 

     

 
 

 
JUMLAH SKOR =  .... 
 

     

 
 

Semarang,     Februari  2008 
Pengamat, 
 
 
 
 
........................... 
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Lampiran 5a 

 

KISI –KISI 

UNTUK MENGUKUR VARIABEL KETERAMPILAN PROSES 

No Variabel 

Penelitian 

Indikator No. Item 

Instrumen 

Responden 

 

1 

 

Keterampilan 

Proses 

 

1. Keterampilan 

Menggunakan 

Komputer  

 

1 

 

Siswa 

   

2. Keterampilan 

Mengoperasionalkan 

CD Pembelajaran 

 

2 

 

   

3. Keterampilan Dalam 
Menjalankan 
Program 

 

 

 3 

 

   
4. Keterampilan siswa 

dalam belajar 
mandiri 

 

 

4 

 

   

5. Keterampilan siswa 

selama proses 

 

5  
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pembelajaran di 

Kelas 

   

6. Keterampilan siswa 
dalam mengerjakan 
tes dan tugas 

 

 

6 

 

 



 

 

50

Lampiran 5b 
 

DAFTAR INDIKATOR DAN PEMBERIAN SKOR VARIABEL 
KETERAMPILAN PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA MATERI 

GEOMETRI 
 

1. Keterampilan Menggunakan Komputer 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Tidak terampil 1 
2 Kurang terampil 2 
3 Cukup terampil 3 
4 Terampil 4 
5 Sangat terampil 5 

 
2. Keterampilan Mengoperasionalkan CD Pembelajaran 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Tidak terampil 1 
2 Kurang terampil 2 
3 Cukup terampil 3 
4 Terampil 4 
5 Sangat terampil 5 

 
3. Keterampilan Dalam Menjalankan Program 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Tidak terampil 1 
2 Kurang terampil 2 
3 Cukup terampil 3 
4 Terampil 4 
5 Sangat terampil 5 

 
4. Keterampilan siswa dalam belajar mandiri 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Sangat kurang 1 
2 Kurang 2 
3 Cukup 3 
4 Baik 4 
5 Sangat baik 5 

 
5. Keterampilan siswa selama proses pembelajaran di Kelas 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Pasif 1 
2 Kurang aktif 2 
3 Aktif 3 
4 Aktif dan kritis 4 
5 Aktif, kritis, dan kreatif 5 
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6. Keterampilan siswa dalam mengerjakan tes dan tugas 
NO Keterampilan Siswa Skor
1 Sangat kurang 1 
2 Kurang 2 
3 Cukup 3 
4 Baik 4 
5 Sangat baik 5 
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Lampiran 5c 
 

LEMBAR PENGAMATAN 
KETERAMPILAN PROSES SISWA DALAM  PEMBELAJARAN 

 
 

Mata Pelajaran :  Matematika 
Topik   :  Luas  Limas dan Volume Limas 
Kelas :  VIII 
Nama  :   
 
Petunjuk 
1. Instrumen ini digunakan oleh guru selama siswa melakukan kegiatan pembelajaran 

(diskusi kelompok, mengerjakan LKS). 
2. Skor yang diberikan untuk setiap aspek sesuai dengan indikator yang telah diuraikan. 
 

 
 
 
 
 
 
Catatan Nama Siswa:  
 Semarang,_______________2008  
5 = _________________   Pengamat, 
4 = _________________    
3 = _________________    
2 = _________________   
1 = _________________      
   
 
  ................................................. 
 
 
 
 
 

No Aspek Keterampilan Yang Dinilai SKOR SISWA 
1 2 3 4 5 

1 Keterampilan menggunakan komputer      
2 Keterampilan mengoperasikan CD pembelajaran       
3 Keterampilan dalam menjalankan program       
4 Keterampilan siswa dalam belajar mandiri       
5 Keterampilan siswa selama proses pembelajaran di kelas       
6 Keterampilan siswa mengerjakan tes dan tugas       

Skor Total      
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Lampiran 6a 
 

KISI – KISI  ANGKET  RESPON DAN MINAT SISWA 
TERHADAP  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

No Indikator No. Item 
Instrumen 

Responden 

1 
Minat siswa terhadap materi 

pembelajaran 
1 a 

Siswa 

2 Minat siswa terhadap perangkat 

pembelajaran berupa LKS dan LTS 
1b, dan 1c 

3 
Minat siswa terhadap media CD 

pembelajaran 
1d 

4 
Minat siswa terhadap model 

pembelajaran  

1e, 1f, 1g, 

dan 3 

5 
Respon siswa terhadap materi 

pembelajaran 
2 a 

6 Respon siswa terhadap perangkat 

pembelajaran berupa LKS dan LTS 

2b, 2c, 4a, 

4b, 4c, dan 

4d 

7 Respon siswa terhadap media CD 

pembelajaran 

2d, 5a, 5b, 

5c, dan 5d 

8 
Respon siswa terhadap model 

pembelajaran  
2e, 2f, dan 2g 
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Lampiran 6b 
 

ANGKET  RESPON DAN MINAT SISWA 
TERHADAP  KEGIATAN PEMBELAJARAN  

 

Sekolah  : SMP Negeri 26 Semarang  Kelas/Smt    : VIII / 2 

Mata Pelajaran   : Matematika Hari/tanggal : 

............................ 

Materi : Luas dan Volume Limas Nama Siswa : 

............................  

 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang menurutmu sesuai ! 

No Uraian 

1 Bagaimana perasaanmu terhadap 

komponen pembelajaran berikut ini : Senang Tidak Keterangan

a. Materi yang dipelajari    

b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)    

c. Lembar Tugas Siswa (LTS)    

d. CD Pembelajaran    

e. Model pembelajaran yang diterapkan 

guru 

   

f. Demontrasi yang dilakukan guru    

g. Suasana belajar yang dilatihkan guru    

2 Bagaimana pendapatmu terhadap 

komponen pembelajaran berikut ini : 
Hal 
baru 

Hal 

tidak 

baru 

Keterangan

a. Materi yang dipelajari    

b. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)    

c. Lembar Tugas Siswa (LTS)    

d. CD Pembelajaran    
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e. Model pembelajaran yang diterapkan 

guru 

   

f. Demontrasi yang dilakukan guru    

g. Suasana belajar yang dilatihkan guru    

  Ya Tidak Keterangan

3 Apakah kamu berminat mengikuti 

kegiatan pembelajaran seperti kegiatan 

yang kamu ikuti saat ini untuk materi 

matematika selanjutnya ? 

   

4 Bagaimana pendapatmu tentang 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

Lembar Tugas Siswa (LTS), kuis : 
Ya Tidak Keterangan

a. Apakah bahasanya mudah dimengerti ?    

b. Apakah penampilannya (tulisan, 

gambar,  

    illustrasi gambar dan tata letak)  

menarik ? 

   

c. Apakah isinya menarik ?    

d. Apakah dapat membantumu memahami 

    materi ? 

   

5 Bagaimana pendapatmu tentang CD 

Pembelajaran : 

 
Ya Tidak Keterangan

 a. Apakah bahasanya mudah dimengerti ?    

 b. Apakah penampilannya (tulisan, 

gambar,  

    illustrasi gambar dan animasi)  menarik 

? 

   

 c. Apakah isinya menarik ?    
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 d. Apakah dapat membantumu memahami 

    materi ? 

   

 

  Semarang, 
……………………2008 
  Siswa, 

 
 
 

  (…………………………) 
 
Lampiran 7a 
 

KISI-KISI TES UJI COBA HASIL BELAJAR 
                
                    Mata Pelajaran  :   Matematika 
                    Kelas / Semester  :   VIII / 2 
                    Waktu  :   90 Menit 
                    Jumlah Soal  :   30 Butir 
 
No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Menghitung 

luas 
permukaan 
dan volume 
kubus, balok 
dan limas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Luas Limas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan piramida, jika 
diketahui luas salah satu sisi 
tegak dan luas alas. 

 
 
2.Dengan disajikan gambar limas 

segitiga siku-siku, siswa dapat 
menentukan salah satu panjang 
rusuk limas, jika diketahui 
sudut dan panjang rusuk limas 
lainnya. 

 
 
3. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan kubah yang 
berbentuk limas, jika diketahui 
panjang alas dan tinggi kubah. 

 
 
4. Siswa dapat menentukan luas 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
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menara yang berbentuk limas, 
jika diketahui panjang alas dan 
luas sisi tegak menara 

 
 
5. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan atap yang 
berbentuk limas, jika panjang 
alas atap dan panjang rusuk 
tegak diketahui. 

  
 
 

 
 
 
5 
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No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Siswa dapat menentukan luas 

menara yang berbentuk limas, 
jika diketahui panjang alas 
dan luas sisi tegak menara 

 
7. Siswa dapat menghitung luas 

sisi lampu yang berbentuk 
limas, jika diketahui luas alas 
dan luas salah satu sisi tegak.  

 
 
 8. Siswa dapat menentukan luas 

salah satu sisi tegak, jika 
diketahui luas lampu yang 
berbentuk limas dan panjang 
salah satu sisi 

 
 9.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan wadah yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui volume dan tinggi 
air. 

 
10.Siswa dapat menentukan luas 

kubah yang berbentuk limas 
segi lima, jika luas alas kubah 
dan luas salah satu bidang 
tegak 

 
11.Disajikan jaring-jaring limas 

segi empat beraturan, siswa 
dapat menghitung luas 
permukaan limas. 

 
12.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan limas segi empat 
beraturan, jika diketahui 
panjang rusuk tegak dan rusuk 
alas. 

 
13.Siswa dapat menentukan 

tinggi piramida , jika diketahui 

 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
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volume dan ukuran panjang 
sisi alasnya. 

 
No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
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2.Volume limas 

14.Siswa dapat menghitung luas 
limas, jika diketahui luas 
alas dan tinggi. 

 
15.Siswa dapat menentukan 

tinggi limas, jika diketahui 
alas dan luas permukaan 
limas. 

 
 
16. Disajikan gambar kubus 

KLMN.PQRS dengan 
panjang rusuk x, siswa dapat 
menentukan salah satu 
volume model limas 
didalamnya. 

 
17.Dengan disajikan gambar 

gudang berbentuk kubus 
dengan lumbung yang 
berbentuk limas di 
dalamnya, siswa dapat 
menentukan volume 
lumbung tersebut.  

 
18.Siswa dapat menghitung 

volume udara dalam atap 
berbentuk limas, jika 
diketahui ukuran atap dan 
tinggi. 

19.Siswa dapat menentukan 
tinggi miniatur piramida, jika 
diketahui panjang sisi-sisi 
alas dan volume. 

20.Siswa dapat menentukan 
volume udara di dalam 
sebuah atap rumah berbentuk 
limas, jika diketahui 
panjang, lebar dan tinggi 
atap. 

21. Siswa dapat menghitung 
volume peluru yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui panjang rusuk alas 
peluru dan tinggi peluru. 

 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
21 

No. Kompetensi Materi Indikator No. 
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Dasar Soal 
 
 
 
 
 
 

   
22.Siswa dapat menentukan 

luas alas wadah yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui volume dan tinggi.  

 
23.Siswa dapat menentukan 

tinggi aquarium yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui panjang dan lebar. 

 
24. Disajikan gambar kubus 

ABCD.EFGH, siswa dapat 
menentukan volume limas 
ABCD.F didalamnya. 

 
25. Siswa dapat menghitung 

volume miniatur piramida, 
jika diketahui ukuran 
panjang sisi alasnya. 

 
26. Siswa dapat menentukan 

volume limas, jika diketahui 
ukuran alas dan tinggi limas. 

 
27. Siswa dapat menghitung 

volume udara dalam atap 
berbentuk limas, jika 
diketahui ukuran alasnya dan 
tinggi. 

 
28.Siswa dapat menentukan 

volume limas, jika diketahui 
ukuran alas dan tingginya. 

 
29.Siswa dapat menentukan 

tinggi limas, jika diketahui 
luas alas dan volumenya. 

 
30.Siswa dapat menghitung 

volume limas, jika diketahui 
ukuran diagonal alas dan 
rusuknya. 

 

 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
26 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
30 
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Lampiran 7b 
 

TES UJI COBA HASIL BELAJAR  
 

Satuan Pendidikan  :  SMP 
Mata Pelajaran   :  Matematika 
Materi Pokok  :  Luas Permukaan Limas dan Volume Limas 
Kelas/ semester  :  VIII / 2 

 
Petunjuk Umum:  

1. Kerjakanlah soal dengan menggunakan balpoint. 
2. Berdo’alah sebelum kamu mengerjakan soal agar diberi kemudahan. 
3. Tuliskan terlebih dahulu nama dan kelasmu pada lembar jawaban yang 

disediakan. 
4. Periksa dan bacalah soal-soal dengan  teliti sebelum kamu menjawab. 
5. Tanyakan kepada pengawas kalau terdapat tulisan pada soal yang kurang jelas. 
6. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap paling mudah. 
7. Jika telah selesai mengerjakan periksalah kembali pekerjaanmu sebelum kamu 

menyerahkan kepada pengawas. 
8. Serahkan pekerjaanmu bersama naskah soal kepada pengawas dalam keadaan 

utuh, bersih dan tidak rusak.  
9. Selamat mengerjakan, SEMOGA BERHASIL. 
  
I. Soal bentuk Pilihan Ganda 

Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 30 dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar 
jawaban yang disediakan. 
 
1. Sebuah piramida terbuat dari batu padat berbentuk limas dengan alas 

persegi. Jika luas salah satu sisi tegak piramida 56 m2 dan luas alas 
piramida 144 m2,   maka luas permukaan  piramida tersebut adalah ... m2 

 a.  56     c.  200     
 b. 144  d.  368   

 
2. Pada gambar di bawah ini, diketahui ∠ADB = ∠BDC = 90 ο , BC = 13 

cm, CD = 5 cm, dan AD = 16 cm. Maka panjang rusuk AB adalah .... 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

B 
C 

D 
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 a. 20 cm c. 112  cm 
 b. 18 cm d.  62  cm   
 
3. Kubah sebuah masjid berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Jika 

panjang sisi alas kubah 10 m dan tinggi kubah 12 m. Luas permukaan 
kubah tersebut  adalah ... m2 

 a. 260   c. 360 
 b. 340 d. 620  
 
4. Menara sebuah gedung berbentuk limas dengan alas berbentuk segitiga 

siku- siku. Jika alas menara diberi lantai dengan panjang sisi alasnya 3m, 
4m, 5m dan luas  sisi tegak menara 16 m2. Luas permukaan menara 
tersebut  ... m2 

 a.  22  c. 34  
 b. 28 d. 52  
 
5. Atap sebuah rumah berbentuk limas beraturan dengan alas berbentuk 

persegi. Alas atap di dek dengan triplek. Jika panjang sisi alas atap  20 m 
dan panjang rusuk tegak atap rumah  masing-masing 26 m. Luas 
permukaan atap  termasuk dek  adalah ... m2 

 a. 1360  c. 2320  
 b. 1440  d. 2480   
 
6. Menara sebuah masjid  yang alasnya berbentuk persegi. Jika luas salah 

satu sisi tegak menara 11 m2 dan panjang alas menara tersebut 3 m  maka 
luas permukaan menara  tersebut  adalah  ... m2 

 a. 33   c. 53     
 b.  44   d. 130  

 
7. Sebuah lampu hias berbentuk limas terbuat dari kaca. Jika alas lampu hias 

tersebut berbentuk segilima beraturan dengan luas  312 cm2 dan luas salah 
satu sisi tegak lampu hias tersebut 72 cm2, maka luas semua sisi lampu 
hias tersebut adalah ... cm2 

 a. 672  c. 384   
 b. 400 d. 312  
 
8. Luas permukaan lampu hias taman yang berbentuk limas adalah 772 cm2. 

Jika alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 18 cm. Maka luas 
salah satu sisi tegak lampu taman tersebut  adalah … cm2 

 a. 754   c. 324  
 b. 448  d. 112   
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9. Volume air yang dimasukkan dalam wadah tertutup berbentuk limas 
segiempat beraturan adalah 384 cm3. Jika tinggi air dalam wadah tersebut  
8 cm, maka luas permukaan  wadah tersebut adalah … cm2 

 a. 254          c. 494            
 b. 384              d.  644   
 
10. Sebuah model kubah masjid terbuat dari semen. Kubah tersebut berbentuk 

limas segi lima beraturan. Jika luas alas kubah 14,75 m2 dan luas salah 
satu sisi tegak kubah 8,25 m2. Maka luas permukaan model kubah tersebut 
adalah ... m2 

 a.  23          c.  56                       
 b.  41,25                   d.  82       
 
11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pada jaring-jaring limas diatas adalah limas segiempat beraturan, dengan 
panjang TE = 5 cm dan BC = 6 cm, maka luas permukaan limas tersebut 
adalah ....  
a.  132 cm 2     c.   102 cm 2  
b.  112 cm 2     d.     96 cm 2  
 

12.Sebuah limas segiempat beraturan memiliki ukuran panjang sisi alas 10 
cm. Jika panjang rusuk pada bidang tegaknya masing-masing 13 cm, maka 
luas permukaan limas adalah .... 

 a.   340 cm 2     c.   580 cm 2  
 b.   360 cm 2     d.   620 cm 2  
 
13.Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Bila 

panjang rusuk tegaknya masing-masing 26 cm, maka luas limas adalah .... 
 a.   1.360 cm 2     c.   2.320 cm 2  
 b.   1.440 cm 2     d.   2.480 cm 2  

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 

  E 
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14.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan luas 100 cm 2 dan 

tingginya 12 cm. Luas daerah bidang sisi limas adalah .... 
 a.   1200 cm 2     c.   360 cm 2  
 b.    400 cm 2     d.   260 cm 2  
 
 
 
15.Diketahui sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 

cm. Jika luas permukaan limas 1440 cm 2 , maka tinggi limas adalah .... 
 a.   24 cm    c.   22 cm 
 b.   23 cm    d.   21 cm 
 
16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Model kubus KLMN.PQRS memiliki rusuk x  cm. Maka volume model 

limas T.KLMN adalah ....... cm3 

 a.  3

6
1 x  c.   3

2
1 x   

 b. 3

3
1 x  d.  3x  

 
17. Sebuah gudang berbentuk kubus, di dalam gudang tersebut terdapat 

lumbung untuk menyimpan padi yang berbentuk limas seperti gambar di 
bawah ini. Jika panjang rusuk gudang a m, maka volume lumbung tersebut 
adalah ... m3 

 

  a. 2

3
1 a  

  b. 3

3
1 a  

  c.  2a  
 
  d.  3a  
   

K L 

M N 

P Q 

R S 

T 
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18. Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 20 m, dan 15 m, jika 
tinggi atap itu 6 m. Maka udara yang ada dalam ruang atap tersebut adalah 
... cm3 

 a. 1800        c. 600     
 b. 1200      d. 300    
 
19. Miniatur sebuah piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk daerah 

segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisnya 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. 
Jika volume miniatur piramida tersebut 1.600 cm3, maka tinggi miniatur 
piramida  tersebut adalah .... cm 

 a.  40          c. 120     
 b. 80      d. 130  

 
20. Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 15m, lebar 10m, dan 

tinggi 2m, maka udara yang ada dalam ruang atap tersebut adalah .... m3  
 a. 50    c. 150   
 b. 100     d.  200  

 
21. Proyektil peluru kendali berbentuk limas,  alasnya berbentuk daerah 

segitiga siku-siku, dengan panjang sisi-sisi alasnya 5cm,12cm dan 13cm. 
Jika tinggi proyektil peluru kendali 15 cm, maka volum peluru kendali itu 
adalah ... cm3 

 a. 150    c. 300   
 b. 210    d. 325   
 
22. Volume air yang dimasukkan dalam wadah berbentuk limas 768 cm3. Jika 

tinggi air dalam wadah tersebut  12 cm, maka luas alas wadah tersebut 
adalah  ... cm2 

 a. 756     c. 189   
 b. 624    d. 192 
 
23. Sebuah akuarium berbentuk limas dengan alasnya berbentuk daerah 

persegi panjang dengan panjang 1 meter dan lebar 0,5 meter. Jika 
3
2  

bagian akuarium itu berisi air sebanyak 200 liter, maka tinggi akuarium 
adalah ... dm 

 a.   8   c. 12 
 b.  10   d. 18 

 
24. Perhatikan gambar dibawah ini !  
 

  
 
 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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 Pada gambar model kubus ABCD.EFGH di atas, volume model limas 

F.ABCD adalah 9000 cm3. Volume model kubus yang berada diluar model 
limas F.ABCD adalah … cm3 

 a. 13.500   c. 27.000   
 b. 18.000  d.  30.000  
 
25. Miniatur Piramida, alasnya  berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 

sisi 10cm, 26cm, dan 24cm. Jika tinggi miniatur piramida tersebut  27cm, 
maka volume miniatur piramida tersebut adalah ... cm3 

 a. 1080                            c. 3240            
 b. 1170    d. 3510 
 
26.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 32 cm x 

18 cm, dan tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah .... 
 a.  6.912 cm 3  c.  1.152 cm 3  
 b.  2.304 cm 3  d.     576 cm 3  
 
27.Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi 

panjang ukuran 25 m x 15 m. Tinggi atap (tinggi limas) adalah 7 m. 
Volume udara yang ada dalam ruang atap adalah .... 

 a.  975 m 3  c.   875 m 3  
 b.  925 m 3  d.   725 m 3  
 
28.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang berukuran 3cm x 7cm. 

Jika tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah .... 
 a.   252 cm 3   c.  84 cm 3  
 b.   126 cm 3  d.  42 cm 3  

 
29.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas 20 cm 2 dan 

volume limas tersebut 80 cm 3 , maka tinggi limas adalah .... 
 a.   4 cm    c.  10 cm 
 b.   8 cm    d.  12 cm 
 
30.Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang  diagonal 20 cm, dan 

panjang rusuk-rusuk tegaknya 26 cm. Volume limas tersebut adalah .... 
 a.  1600 cm 3     c.  3.200 cm 3  
 b.  1733,3 cm 3    d.  5.200 cm 3  
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KUNCI  JAWABAN TES UJI COBA 
 
 

1.  d 
2.  a 
3.  c 
4.  a 
5.  b 
6.  c 
7.  a 
8.  d 
9.  b 
10.c 
11.d 
12.a 
13.a 
14.c 
15.a 
16.a 
17.b 
18.c 
19.a 
20.b 
21.a 
22.d 
23.d 
24.b 
25.a 
26.b 
27.c 
28.c 
29.b 
30.a 
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Lampiran 7c 
 

DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN 
            

Nomo
r Kode 

  HASIL ANALISIS UJI COBA  TES HASIL BELAJAR     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 UC-01 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 UC-03 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 UC-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 UC-05 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
6 UC-06 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
7 UC-07 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 

8 UC-08 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

9 UC-09 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
10 UC-10 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
11 UC-11 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
12 UC-12 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
13 UC-13 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
14 UC-14 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
15 UC-15 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
16 UC-16 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
17 UC-17 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
18 UC-18 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
19 UC-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 UC-20 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
21 UC-21 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
22 UC-22 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
23 UC-23 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
24 UC-24 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
25 UC-25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
26 UC-26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
27 UC-27 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
28 UC-28 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
29 UC-29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 UC-30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
31 UC-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 UC-32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
33 UC-33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 UC-34 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
35 UC-35 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
36 UC-36 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
37 UC-37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 UC-38 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Va
lid

ita
s  

  
 

28 31 6 15 19 7 12 23 19 24 
  29 29 23 26 14 29 24 14 9 25 

X∑
2X∑

XY∑
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  682 748 608 611 392 744 620 386 283 659 
rxy 0,60 0,17 0,57 0,71 0,54 0,15 0,57 0,74 0,46 0,78 

rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

Criteria Valid 
invali

d Valid Valid Valid 
invali

d Valid Valid Valid Valid 

di
sc

rim
in

an
g 

po
we

r BA 20 16 6 15 15 3 9 17 12 20 
BB 8 15 0 0 4 4 3 6 7 4 
JA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

D 0,556 
-

0,033 0,3 0,75 0,528 
-

0,072 0,283 0,517 0,211 0,778 

Criteria Baik Jelek 
Cuku

p 
BaikS

kl Baik Jelek 
Cuku

p Baik 
Cuku

p 
BaikS

kl 

lev
el 

of
 d

iff
icu

lty
 B 28 31 6 15 19 7 12 23 19 24 

JS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
P 0,737 0,816 0,158 0,395 0,5 0,184 0,316 0,605 0,5 0,632 

Criteria MD MD SK SD SD SK SD SD SD MD 

Criteria 
terim

a tdk 
terim

a terima 
Terim

a tdk 
terim

a 
terim

a 
terim

a terima 
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Nomo
r Kode 

  HASIL ANALISIS UJI COBA  TES HASIL BELAJAR     

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 UC-03 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

4 UC-04 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
5 UC-05 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
6 UC-06 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
7 UC-07 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

8 UC-08 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

9 UC-09 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
10 UC-10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
11 UC-11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
12 UC-12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
13 UC-13 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
14 UC-14 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
15 UC-15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
16 UC-16 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
17 UC-17 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
18 UC-18 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
19 UC-19 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
20 UC-20 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
21 UC-21 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
22 UC-22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
23 UC-23 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
24 UC-24 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
25 UC-25 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
26 UC-26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
27 UC-27 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
28 UC-28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
29 UC-29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
30 UC-30 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
31 UC-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 UC-32 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
33 UC-33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 UC-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 UC-35 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
36 UC-36 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
37 UC-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 UC-38 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Va
lid

ita
s 

 
  

 

26 24 23 16 4 15 27 22 15 4 
  32 18 15 23 6 11 13 13 6 13 
  793 518 440 602 188 356 381 385 191 382 

rxy 0,50 0,73 0,72 0,72 0,23 0,42 0,60 0,66 0,62 0,25 
rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 

X∑
2X∑

XY∑
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Criteria Valid Valid Valid Valid 
invali

d Valid Valid Valid Valid 
invali

d 
di

sc
rim

in
an

g 
po

we
r BA 17 18 18 12 4 11 20 18 12 2 

BB 9 6 5 4 0 4 7 4 3 2 
JA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

D 0,35 0,567 0,622 0,378 0,2 0,328 0,611 0,678 0,433 
-

0,011 

Criteria 
Cuku

p Baik Baik 
Cuku

p Jelek 
Cuku

p Baik Baik Baik Jelek 

lev
el 

of
 d

iff
icu

lty
 B 26 24 23 16 4 15 27 22 15 4 

JS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
P 0,684 0,632 0,605 0,421 0,105 0,395 0,711 0,579 0,395 0,105 

Criteria SD SD SD SD SK SD MD MD SD SK 

Criteria 
terim

a 
terim

a 
terim

a 
terim

a tdk 
terim

a 
terim

a 
terim

a 
terim

a tdk 
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Nomor Kode 

  HASIL ANALISIS UJI COBA  TES HASIL BELAJAR         

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Y Y2 
1 UC-01 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 25 625 
2 UC-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 900 
3 UC-03 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 576 
4 UC-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 729 
5 UC-05 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 529 
6 UC-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576 
7 UC-07 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 24 576 
8 UC-08 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 441 
9 UC-09 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 576 
10 UC-10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 23 529 
11 UC-11 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 441 
12 UC-12 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 19 361 
13 UC-13 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 19 361 
14 UC-14 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 19 361 
15 UC-15 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 361 
16 UC-16 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 17 289 
17 UC-17 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 17 289 
18 UC-18 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 14 196 
19 UC-19 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 13 169 
20 UC-20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 11 121 
21 UC-21 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 17 289 
22 UC-22 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 12 144 
23 UC-23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 12 144 
24 UC-24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 64 
25 UC-25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 49 
26 UC-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 36 
27 UC-27 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 13 169 
28 UC-28 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 81 
29 UC-29 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 25 
30 UC-30 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9 81 
31 UC-31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 16 
32 UC-32 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 36 
33 UC-33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 
34 UC-34 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 25 
35 UC-35 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 10 100 
36 UC-36 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11 121 
37 UC-37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 
38 UC-38 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 49 

Va
lid

ita
s 

 
  

 

14 27 26 23 27 18 5 7 22 31 560 10448
  17 15 14 14 7 11 15 31 18 14 

  
  472 426 359 403 223 342 389 763 465 380 

rxy 0,63 0,68 0,41 0,26 0,68 0,73 0,56 0,61 0,78 0,51 

X∑
2X∑

XY∑
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rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 
Criteria Valid Valid Valid invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

di
sc

rim
in

an
g 

po
we

r BA 13 20 17 13 20 15 5 7 19 20 
BB 1 7 9 10 7 3 0 0 3 11 
JA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
JB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
D 0,594 0,611 0,35 0,094 0,611 0,583 0,25 0,35 0,783 0,389 

Criteria Baik Baik Cukup Jelek Baik Baik Cukup Cukup BaikSkl Cukup 

lev
el 

of
 d

iff
icu

lty
 B 14 27 26 23 27 18 5 7 22 31 

JS 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
P 0,368 0,711 0,684 0,605 0,711 0,474 0,132 0,184 0,579 0,816 

Criteria SD MD MD SD MD SD SK SK SD MD 

Criteria terima terima terima tdk terima Terima terima terima terima terima 
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Lampiran 8 
 

HASIL ANALISIS UJI COBA INSTRUMEN 
 

Code X(Ganjil) Y(Genap) X2 Y2 XY 
UC-01 14 11 196 121 154 
UC-02 15 15 225 225 225 
UC-03 12 12 144 144 144 
UC-04 14 13 196 169 182 
UC-05 12 11 144 121 132 
UC-06 13 11 169 121 143 
UC-07 13 11 169 121 143 
UC-08 10 11 100 121 110 
UC-09 10 14 100 196 140 
UC-10 11 12 121 144 132 
UC-11 9 12 81 144 108 
UC-12 9 10 81 100 90 
UC-13 10 9 100 81 90 
UC-14 9 10 81 100 90 
UC-15 11 8 121 64 88 
UC-16 7 10 49 100 70 
UC-17 9 8 81 64 72 
UC-18 6 8 36 64 48 
UC-19 6 7 36 49 42 
UC-20 7 4 49 16 28 
UC-21 8 9 64 81 72 
UC-22 4 8 16 64 32 
UC-23 3 9 9 81 27 
UC-24 4 4 16 16 16 
UC-25 4 3 16 9 12 
UC-26 2 4 4 16 8 
UC-27 4 9 16 81 36 
UC-28 5 4 25 16 20 
UC-29 4 1 16 1 4 
UC-30 7 2 49 4 14 
UC-31 3 1 9 1 3 
UC-32 4 2 16 4 8 
UC-33 2 1 4 1 2 
UC-34 1 4 1 16 4 
UC-35 4 6 16 36 24 
UC-36 4 7 16 49 28 
UC-37 0 2 0 4 0 
UC-38 3 4 9 16 12 

  273 287 2581 2761 2553 
      
 r1/2,1/2 0,809900334    
 r21 0,894966776    
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 rtabel 0,320    
 Criteria Reliabel    

HASIL ANALISIS UJI VALIDITAS HASIL BELAJAR 
 

NO 
SOAL 

Tingkat 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda 

Validitas Keputusan 

1 Mudah Baik  Valid Diterima 
2 Mudah Jelek Tidak Valid Dibuang 
3 Sukar Cukup Valid Diterima  
4 Sedang Baik Sekali Valid Diterima 
5 Sedang Baik Valid Diterima 
6 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
7 Sedang Cukup Valid Diterima 
8 Sedang Baik  Valid Diterima 
9 Sedang Cukup Valid Diterima 
10 Mudah Baik Sekali Valid Diterima 
11 Sedang Cukup Valid Diterima 
12 Sedang Baik  Valid Diterima 
13 Sedang Baik Valid Diterima 
14 Sedang Cukup Valid Diterima 
15 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
16 Sedang Cukup Valid Diterima 
17 Mudah Baik  Valid Diterima 
18 Mudah Baik  Valid Diterima 
19 Sedang Baik Valid Diterima 
20 Sukar Jelek Tidak Valid Dibuang 
21 Sedang Baik Valid Diterima 
22 Mudah Baik Valid Diterima 
23 Mudah Cukup Valid Diterima 
24 Sedang Jelek Tidak Valid Dibuang 
25 Mudah Baik Valid Diterima 
26 Sedang Baik Valid Diterima 
27 Sukar Cukup Valid Diterima 
28 Sukar Cukup Valid Diterima 
29 Sedang Baik Sekali Valid Diterima 
30 Mudah Cukup Valid Diterima 
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Lampiran 9a 
 

KISI-KISI TES HASIL BELAJAR 
                
                    Mata Pelajaran  :   Matematika 
                    Kelas / Semester  :   VIII / 2 
                    Waktu  :   90 Menit 
                    Jumlah Soal  :   30 Butir 
 
No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Menghitung 

luas 
permukaan 
dan volume 
kubus, balok 
dan limas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Luas Limas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan piramida, jika 
diketahui luas salah satu sisi 
tegak dan luas alas. 

 
 
2. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan kubah yang 
berbentuk limas, jika diketahui 
panjang alas dan tinggi kubah. 

 
 
3. Siswa dapat menentukan luas 

menara yang berbentuk limas, 
jika diketahui panjang alas dan 
luas sisi tegak menara 

 
 
4. Siswa dapat menghitung luas 

permukaan atap yang 
berbentuk limas, jika panjang 
alas atap dan panjang rusuk 
tegak diketahui. 

  

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
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No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Siswa dapat menghitung luas 

sisi lampu yang berbentuk 
limas, jika diketahui luas alas 
dan luas salah satu sisi tegak.  

 
 
 7. Siswa dapat menentukan luas 

salah satu sisi tegak, jika 
diketahui luas lampu yang 
berbentuk limas dan panjang 
salah satu sisi 

 
 8.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan wadah yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui volume dan tinggi 
air. 

 
9.Siswa dapat menentukan luas 

kubah yang berbentuk limas 
segi lima, jika luas alas kubah 
dan luas salah satu bidang 
tegak 

 
10.Disajikan jaring-jaring limas 

segi empat beraturan, siswa 
dapat menghitung luas 
permukaan limas. 

 
11.Siswa dapat menghitung luas 

permukaan limas segi empat 
beraturan, jika diketahui 
panjang rusuk tegak dan rusuk 
alas. 

 
12.Siswa dapat menentukan 

tinggi piramida , jika diketahui 
volume dan ukuran panjang 
sisi alasnya. 

 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
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No. Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator No. 

Soal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Volume limas 

13.Siswa dapat menghitung luas 
limas, jika diketahui luas 
alas dan tinggi. 

 
 
14. Disajikan gambar kubus 

KLMN.PQRS dengan 
panjang rusuk x, siswa dapat 
menentukan salah satu 
volume model limas 
didalamnya. 

 
15.Dengan disajikan gambar 

gudang berbentuk kubus 
dengan lumbung yang 
berbentuk limas di 
dalamnya, siswa dapat 
menentukan volume 
lumbung tersebut.  

 
16.Siswa dapat menghitung 

volume udara dalam atap 
berbentuk limas, jika 
diketahui ukuran atap dan 
tinggi. 

 
17.Siswa dapat menentukan 

tinggi miniatur piramida, jika 
diketahui panjang sisi-sisi 
alas dan volume. 

 
18. Siswa dapat menghitung 

volume peluru yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui panjang rusuk alas 
peluru dan tinggi peluru. 

13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
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No. Kompetensi 
Dasar 

Materi Indikator No. 
Soal 

 
 

   
19.Siswa dapat menentukan 

 
19 
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luas alas wadah yang 
berbentuk limas, jika 
diketahui volume dan tinggi.  

 
20. Siswa dapat menghitung 

volume miniatur piramida, 
jika diketahui ukuran 
panjang sisi alasnya. 

 
21. Siswa dapat menentukan 

volume limas, jika diketahui 
ukuran alas dan tinggi limas. 

 
22. Siswa dapat menghitung 

volume udara dalam atap 
berbentuk limas, jika 
diketahui ukuran alasnya dan 
tinggi. 

 
23.Siswa dapat menentukan 

volume limas, jika diketahui 
ukuran alas dan tingginya. 

 
24.Siswa dapat menentukan 

tinggi limas, jika diketahui 
luas alas dan volumenya. 

 
25.Siswa dapat menghitung 

volume limas, jika diketahui 
ukuran diagonal alas dan 
rusuknya. 

 

 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
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Lampiran 9b 
TES HASIL BELAJAR  

 
 Satuan Pendidikan  :  SMP 
 Mata Pelajaran  :  Matematika 
 Materi Pokok :  Luas  Limas dan Volume Limas 
 Kelas/ semester  :  VIII / 2 
 
Petunjuk Umum:  

10. Kerjakanlah soal dengan menggunakan balpoint. 
11. Berdo’alah sebelum kamu mengerjakan soal agar diberi kemudahan. 
12. Tuliskan terlebih dahulu nama dan kelasmu pada lembar jawaban yang 

disediakan. 
13. Periksa dan bacalah soal-soal dengan  teliti sebelum kamu menjawab. 
14. Tanyakan kepada pengawas kalau terdapat tulisan pada soal yang kurang jelas. 
15. Dahulukan menjawab soal-soal yang kamu anggap paling mudah. 
16. Jika telah selesai mengerjakan periksalah kembali pekerjaanmu sebelum kamu 

menyerahkan kepada pengawas. 
17. Serahkan pekerjaanmu bersama naskah soal kepada pengawas dalam keadaan 

utuh, bersih dan tidak rusak.  
18. Selamat mengerjakan, SEMOGA BERHASIL. 
  
II. Soal bentuk Pilihan Ganda 

Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 30 dengan cara memilih salah satu 
jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar 
jawaban yang disediakan. 
 
1. Sebuah piramida terbuat dari batu padat berbentuk limas dengan alas 

persegi. Jika luas salah satu sisi tegak piramida 56 m2 dan luas alas 
piramida 144 m2,   maka luas permukaan  piramida tersebut adalah ... m2 

 a.  56     c.  200     
 b. 144  d.  368   

 
2. Kubah sebuah masjid berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Jika 

panjang sisi alas kubah 10 m dan tinggi kubah 12 m. Luas permukaan 
kubah tersebut  adalah ... m2 

 a. 260   c. 360 
 b. 340 d. 620  
 
3. Menara sebuah gedung berbentuk limas dengan alas berbentuk segitiga 

siku- siku. Jika alas menara diberi lantai dengan panjang sisi alasnya 3m, 
4m, 5m dan luas  sisi tegak menara 16 m2. Luas permukaan menara 
tersebut  ... m2 

 a.  22  c. 34  
 b. 28 d. 52  
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4. Atap sebuah rumah berbentuk limas beraturan dengan alas berbentuk 

persegi. Alas atap di dek dengan triplek. Jika panjang sisi alas atap  20 m 
dan panjang rusuk tegak atap rumah  masing-masing 26 m. Luas 
permukaan atap  termasuk dek  adalah ... m2 

 a. 1360  c. 2320  
 b. 1440  d. 2480   
 
5. Sebuah lampu hias berbentuk limas terbuat dari kaca. Jika alas lampu hias 

tersebut berbentuk segilima beraturan dengan luas  312 cm2 dan luas salah 
satu sisi tegak lampu hias tersebut 72 cm2, maka luas semua sisi lampu 
hias tersebut adalah ... cm2 

 a. 672  c. 384   
 b. 400 d. 312  
 
6. Luas permukaan lampu hias taman yang berbentuk limas adalah 772 cm2. 

Jika alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya 18 cm. Maka luas 
salah satu sisi tegak lampu taman tersebut  adalah … cm2 

 a. 754   c. 324  
 b. 448  d. 112   

 
7. Volume air yang dimasukkan dalam wadah tertutup berbentuk limas 

segiempat beraturan adalah 384 cm3. Jika tinggi air dalam wadah tersebut  
8 cm, maka luas permukaan  wadah tersebut adalah … cm2 

 a. 254          c. 494            
 b. 384              d.  644   
 
8. Sebuah model kubah masjid terbuat dari semen. Kubah tersebut berbentuk 

limas segi lima beraturan. Jika luas alas kubah 14,75 m2 dan luas salah 
satu sisi tegak kubah 8,25 m2. Maka luas permukaan model kubah tersebut 
adalah ... m2 

 a.  23          c.  56                       
 b.  41,25                   d.  82       
 
9. 
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Pada jaring-jaring limas diatas adalah limas segiempat beraturan, dengan 
panjang TE = 5 cm dan BC = 6 cm, maka luas permukaan limas tersebut 
adalah ....  
a.  132 cm 2     c.   102 cm 2  
b.  112 cm 2     d.     96 cm 2  
 

10.Sebuah limas segiempat beraturan memiliki ukuran panjang sisi alas 10 
cm. Jika panjang rusuk pada bidang tegaknya masing-masing 13 cm, maka 
luas permukaan limas adalah .... 

 a.   340 cm 2     c.   580 cm 2  
 b.   360 cm 2     d.   620 cm 2  
 
11.Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Bila 

panjang rusuk tegaknya masing-masing 26 cm, maka luas limas adalah .... 
 a.   1.360 cm 2     c.   2.320 cm 2  
 b.   1.440 cm 2     d.   2.480 cm 2  
 
12.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan luas 100 cm 2 dan 

tingginya 12 cm. Luas daerah bidang sisi limas adalah .... 
 a.   1200 cm 2     c.   360 cm 2  
 b.    400 cm 2     d.   260 cm 2  
 
13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Model kubus KLMN.PQRS memiliki rusuk x  cm. Maka volume model 

limas T.KLMN adalah ....... cm3 

 a.  3

6
1 x  c.   3

2
1 x   

 b. 3

3
1 x  d.  3x  
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14. Sebuah gudang berbentuk kubus, di dalam gudang tersebut terdapat 

lumbung untuk menyimpan padi yang berbentuk limas seperti gambar di 
bawah ini. Jika panjang rusuk gudang a m, maka volume lumbung tersebut 
adalah ... m3 

 

  a. 2

3
1 a  

  b. 3

3
1 a  

  c.  2a  
 
  d.  3a  
15. Atap suatu rumah berbentuk limas dengan panjang 20 m, dan 15 m, jika 

tinggi atap itu 6 m. Maka udara yang ada dalam ruang atap tersebut adalah 
... cm3 

 a. 1800        c. 600     
 b. 1200      d. 300    
 
16. Miniatur sebuah piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk segitiga 

siku-siku dengan panjang sisi-sisnya 10 cm, 24 cm, dan 26 cm. Jika 
volume miniatur piramida tersebut 1.600 cm3, maka tinggi miniatur 
piramida  tersebut adalah .... cm 

 a.  40          c. 120     
 b. 80      d. 130  

 
 17.Proyektil peluru kendali berbentuk limas,  alasnya berbentuk segitiga 

siku-siku, dengan panjang sisi-sisi alasnya 5cm,12cm dan 13cm. Jika 
tinggi proyektil peluru kendali 15 cm, maka volum peluru kendali itu 
adalah ... cm3 

 a. 150    c. 300   
 b. 210    d. 325   
 
18. Volume air yang dimasukkan dalam wadah berbentuk limas 768 cm3. Jika 

tinggi air dalam wadah tersebut  12 cm, maka luas alas wadah tersebut 
adalah  ... cm2 

 a. 756     c. 189   
 b. 624    d. 192 
 
19. Perhatikan gambar dibawah ini !  
 

  
 
 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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 Pada gambar model kubus ABCD.EFGH di atas, volum model limas 

F.ABCD adalah 9000 cm3. Volume model kubus yang berada diluar model 
limas F.ABCD adalah … cm3 

 a. 13.500   c. 27.000   
 b. 18.000  d.  30.000  
 
20. Miniatur Piramida, alasnya  berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 

sisi 10cm, 26cm, dan 24cm. Jika tinggi miniatur piramida tersebut  27cm, 
maka volume miniatur piramida tersebut adalah ... cm3 

 a. 1080                            c. 3240            
 b. 1170    d. 3510 
 
21.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 32 cm x 

18 cm, dan tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah .... 
 a.  6.912 cm 3  c.  1.152 cm 3  
 b.  2.304 cm 3  d.     576 cm 3  
 
22.Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi 

panjang ukuran 25 cm x 15 cm. Tinggi atap (tinggi limas) adalah 7 cm. 
Volume udara yang ada dalam ruang atap adalah .... 

 a.  975 cm 3  c.   875 cm 3  
 b.  925 cm 3  d.   725 cm 3  
 
23.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang berukuran 3cm x 7cm. 

Jika tinggi limas 12 cm, maka volume limas adalah .... 
 a.   252 cm 3   c.  84 cm 3  
 b.   126 cm 3  d.  42 cm 3  

 
24.Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas 20 cm 2 dan 

volume limas tersebut 80 cm 3 , maka tinggi limas adalah .... 
 a.   4 cm    c.  10 cm 
 b.   8 cm    d.  12 cm 
 
25.Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang  diagonal 20 cm, dan 

panjang rusuk-rusuk tegaknya 26 cm. Volume limas tersebut adalah .... 
 a.  1600 cm 3     c.  3.200 cm 3  
 b.  1733,3 cm 3    d.  5.200 cm 3  
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KUNCI  JAWABAN TES HASIL BELAJAR 
 
 

1.  d 
2.  c 
3.  a 
4.  b 
5.  a 
6.  d 
7.  b 
8.  c 
9.  d 
10.a 
11.a 
12.c 
13.a 
14.b 
15.c 
16.a 
17.a 
18.d 
19.b 
20.a 
21.b 
22.c 
23.c 
24.b 
25.a 
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Lampiran 10a 
   

                             DAFTAR NILAI  AWAL KELAS VIII-C DAN KELAS VIII-D  
     

No Kode Siswa Kelas VIII-C Nilai Kode Siswa Kelas VIII-D Nilai 

1 C1 59 D1 42
2 C2 59 D2 50
3 C3 48 D3 63
4 C4 73 D4 79
5 C5 33 D5 52
6 C6 67 D6 37
7 C7 80 D7 49
8 C8 58 D8 62
9 C9 50 D9 48

10 C10 47 D10 69
11 C11 80 D11 42
12 C12 73 D12 52
13 C13 57 D13 57
14 C14 47 D14 60
15 C15 63 D15 75
16 C16 40 D16 63
17 C17 48 D17 67
18 C18 70 D18 47
19 C19 47 D19 78
20 C20 40 D20 82
21 C21 60 D21 45
22 C22 37 D22 67
23 C23 58 D23 63
24 C24 27 D24 67
25 C25 90 D25 64
26 C26 72 D26 43
27 C27 43 D27 38
28 C28 40 D28 43
29 C29 80 D29 70
30 C30 33 D30 70
31 C31 40 D31 61
32 C32 77 D32 37
33 C33 37 D33 40
34 C34 40 D34 37
35 C35 60 D35 37
36 C36 45 D36 67
37 C37 40 D37 40
38 C38 43 D38 57
39 C39 40 D39 57
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Lampiran 10b 
 

DATA HASIL BELAJAR 
 KELOMPOK ATAS, TENGAH, BAWAH  KELAS VIII-C (KONTROL) 

     
     

Kelompok No K O D E  S I S W A 
Nilai Nilai 
Awal Akhir 

  1 C25 90 85
  2 C7 80 72
  3 C11 80 60
  4 C29 80 90
  5 C32 77 70

Atas 6 C4 73 80
  7 C12 73 75
  8 C26 72 65
  9 C18 70 60
  10 C6 67 70
  11 C15 63 73
  12 C21 60 60
  13 C35 60 66
  14 C1 59 60
  15 C2 59 65
  16 C8 58 45
  17 C23 58 65
  18 C13 57 64
  19 C9 50 70

Tengah 20 C3 48 40
  21 C17 48 65
  22 C10 47 56
  23 C14 47 56
  24 C19 47 65
  25 C36 45 50
  26 C27 43 65
  27 C38 43 65
  28 C16 40 65
  29 C20 40 55
  30 C28 40 50
  31 C31 40 40
  32 C34 40 55
  33 C37 40 66

Bawah 34 C39 40 66
  35 C22 37 50
  36 C33 37 65
  37 C5 33 65
  38 C30 33 70



 

 

93

  39 C24 27 65
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Lampiran 10c 
DATA HASIL BELAJAR 

KELOMPOK ATAS, TENGAH, BAWAH  KELAS VIII-D (EKSPERIMEN) 
 
 

Kelompok   K O D E   S I S W A 
Nilai Nilai 

No Awal Akhir 
  1 D20 82 94
  2 D4 79 92
  3 D19 78 85
  4 D15 75 80
  5 D29 70 76

Atas 6 D30 70 74
  7 D10 69 75
  8 D17 67 70
  9 D36 67 76
  10 D22 67 76
  11 D24 67 75
  12 D25 64 70
  13 D23 63 69
  14 D3 63 66
  15 D16 63 66
  16 D8 62 70
  17 D31 61 73
  18 D14 60 78
  19 D13 57 64

Tengah 20 D38 57 64
  21 D39 57 68
  22 D12 52 64
  23 D5 52 66
  24 D2 50 63
  25 D7 49 60
  26 D9 48 63
  27 D18 47 63
  28 D21 45 60
  29 D26 43 56
  30 D28 43 56
  31 D11 42 63
  32 D1 42 60
  33 D37 40 64

Bawah 34 D33 40 63
  35 D27 38 50
  36 D32 37 60
  37 D6 37 52
  38 D35 37 63
  39 D34 37 63
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Lampiran 11 
 
 
 

HASIL UJI NORMALITAS DATA 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

39
63,3077

10,56597
,179
,143

-,179
1,118
,164

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

HASIL
BELAJAR

KELAS
KONTROL

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

39
67,9487
9,62986

,146
,146

-,102
,914
,374

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

HASIL
BELAJAR

KELAS
EKSPERIMEN

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 12 
 

HASIL UJI PENGARUH AKTIVITAS DAN KETERAMPILAN 
PROSES TERHADAP HASIL BELAJAR 

 
 

Y  = bo + b1X1 + b2X2 

ΣY    = nbo + b1ΣX1  + b2ΣX2           

ΣX1Y = boΣX1 + b1ΣX1
2 + b2ΣX1X2    

ΣX2Y = boΣX2 + b1ΣX1X2  + b2 ΣX2
2  

Σy2 =  ΣY2 - 
( )

n
Y 2∑  

Σx1
2 = Σx1 2 =  ΣX1

2 - 
( )

n
X 2

1∑  

Σx2
2 = Σx2 2 =  ΣX2 2 - 

( )
n

X 2

2∑  

Σx1y    =  ΣX1Y - 
n

YX∑ ∑1  

Σx2y    =  ΣX2Y - 
n

YX∑ ∑2  

(Ronald, E dan Raymond, 1986)  
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Model Summaryb

,812a ,659 ,641 5,77372 ,659 34,854 2 36 ,000
Model
1 

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
ChangeF Changedf1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), SKOR KET. PROSES, SKOR AKTIVITAS a. 

Dependent Variable: HASIL BELAJARb. 

ANOVAb

2323,806 2 1161,903 34,854 ,000a

1200,091 36 33,336
3523,897 38

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), SKOR KET. PROSES, SKOR AKTIVITAS a. 

Dependent Variable: HASIL BELAJARb. 

Coefficientsa

18,329 6,234 2,940 ,006
,763 ,359 ,416 2,125 ,041
,977 ,451 ,424 2,166 ,037

(Constant) 
SKOR AKTIVITAS
SKOR KET. PROSES

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: HASIL BELAJARa. 
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Lampiran 13 
 

HASIL ANAVA DUA JALUR 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

4133,651a 5 826,730 14,688 ,000
326506,752 1 326506,752 5800,888 ,000

355,782 1 355,782 6,321 ,014
3566,750 2 1783,375 31,684 ,000
146,888 2 73,444 1,305 ,278

4052,567 72 56,286
344137,000 78

8186,218 77

Source
Corrected Model
Intercept
Kls
Klp
Kls * Klp
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,505 (Adjusted R Squared = ,471)a. 
 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajar

79,36 7,711 11
66,29 4,661 17
59,09 4,888 11
67,95 9,630 39
72,73 9,519 11
60,12 8,230 17
58,82 9,390 11
63,31 10,566 39
76,05 9,110 22
63,21 7,294 34
58,95 7,306 22
65,63 10,311 78

Kelompok
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total

Kelas
1

2

Total

Mean Std. Deviation N
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Lampiran 14 
 

HASIL UJI BANDING HASIL BELAJAR 
ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Independent Samples Test

,014 ,906 2,027 76 ,046 ,64103 ,28918 08172 20033

2,02775,355 ,046 ,64103 ,28918 08109 20096

Equal varia
assumed
Equal varia
not assum

DATA HASIL 
F Sig.

evene's Test fo
uality of Varianc

t df g. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Erro
DifferenceLower Upper

5% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

Group Statistics

39 67,9487 9,62986 1,54201
39 63,3077 10,56597 1,69191

KELOMPOK
KELAS EKSPERIMEN
KELAS KONTROL

HASIL BELAJAR
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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Lampiran 15 
 

UJI BEDA HASIL BELAJAR 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

4133,651a 5 826,730 14,688 ,000
326506,752 1 326506,752 5800,888 ,000

355,782 1 355,782 6,321 ,014
3566,750 2 1783,375 31,684 ,000

146,888 2 73,444 1,305 ,278
4052,567 72 56,286

344137,000 78
8186,218 77

Source
Corrected Model
Intercept
Kls
Klp
Kls * Klp
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,505 (Adjusted R Squared = ,471)a. 
 

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajar

79,3636 7,71068 11
66,2941 4,66054 17
59,0909 4,88783 11
67,9487 9,62986 39
72,7273 9,51936 11
60,1176 8,23015 17
58,8182 9,38955 11
63,3077 10,56597 39
76,0455 9,11031 22
63,2059 7,29375 34
58,9545 7,30608 22
65,6282 10,31089 78

1.Atas 2.Tengah 3.Baw
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total
1,00
2,00
3,00
Total

1.Eksp 2.Kontro
1,00

2,00

Total

Mean Std. Deviation N
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Lampiran 16 
 
 
 
 

1.Atas 2.Tengah 3.Bawah
3,002,001,00

Es
tim

at
ed

 M
ar

gi
na

l M
ea

ns

80.00

75.00

70.00

65.00

60.00

55.00

2,00
1,00

1.Eksp 2.Kontrol

Estimated Marginal Means of Hasil Belajar
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Lampiran 17 
 

UJI KETUNTASAN HASIL BELAJAR 
 

One-Sample Test

3,209 38 ,003 4,94872 1,8271 8,0704
HASIL BELAJAR
KELAS EKSPERIM

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 63

 
 

One-Sample Statistics

39 67,9487 9,62986 1,54201
HASIL BELAJAR
KELAS EKSPERIMEN

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

EKSPERIMEN

1 2,6 2,6 2,6
1 2,6 2,6 5,1
2 5,1 5,1 10,3
4 10,3 10,3 20,5
7 17,9 17,9 38,5
4 10,3 10,3 48,7
3 7,7 7,7 56,4
1 2,6 2,6 59,0
1 2,6 2,6 61,5
3 7,7 7,7 69,2
1 2,6 2,6 71,8
1 2,6 2,6 74,4
2 5,1 5,1 79,5
3 7,7 7,7 87,2
1 2,6 2,6 89,7
1 2,6 2,6 92,3
1 2,6 2,6 94,9
1 2,6 2,6 97,4
1 2,6 2,6 100,0

39 100,0 100,0

50,00
52,00
56,00
60,00
63,00
64,00
66,00
68,00
69,00
70,00
73,00
74,00
75,00
76,00
78,00
80,00
85,00
92,00
94,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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 Lampiran 18 
GAMBAR PENELITIAN 
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Lampiran 19 

 
 
 

 JARING-JARING LIMAS 

 

 

 

 

 

                     

 
 
 
 

A B 

C D 

T1 

T2 

T3 

T4 

P2 

P1 P3 

P4 
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Lampiran 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESAIN REGRESI GANDA 

Kelas 
Variabel Independen 

Variabel Dependen 
(hasil belajar) 

Aktivitas Keterampilan 
Proses 

Eksperimen X1 X2 
Y 
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Lampiran 21 
 
 

 NORMAL PLOT HASIL BELAJAR 
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Regression Standardized Residual
3210-1-2-3

Fr
eq

ue
nc

y
25

20

15

10

5

0

Histogram

Dependent Variable: HASIL BELAJAR

Mean =1.8E-15�
Std. Dev. =0.973�

N =39

 
 
 
 
 

Observed Cum Prob
1.00.80.60.40.20.0

Ex
pe
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1.0
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0.6

0.4

0.2
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: HASIL BELAJAR

 
 


